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On jest
wœród nas
Trwa jeszcze Wielki Post,
a jutro przed nami Triduum
Paschalne – wspomnienie
Mêki i Œmierci naszego Pana. Wielki Czwartek to
Ostatnia Wieczerza, ustanowienie Eucharystii i Kap³añstwa. Nie ma jednego bez
drugiego, ludzie wiary i m¹droœci ¿yciowej kochaj¹ i korzystaj¹ z jednego i drugiego Sakramentu, bo tu jest
¿ycie i obecny Bóg Prawdziwy. Wielki Pi¹tek to Mêka
i Œmieræ naszego Pana na
Drzewie Krzy¿a, w wieczornej liturgii przyklêkamy przy
Krzy¿u, z mi³oœci¹ i skruch¹
adorujemy i ca³ujemy Rany
Pana. W Wielk¹ Sobotê
idziemy
ze
œwiêconk¹
i odwiedzamy Pana w Jego
Grobie. A potem œwit poranka – Pan Zmartwychwsta³,
ukaza³ siê Marii Magdalenie
i aposto³om, szed³ z uczniami do Emaus, b³ogos³awi³
chleb i dawa³ im mówi¹c, ¿e
jest to pokarm na ¿ycie
wieczne i pos³a³ ich i nas na
ca³y œwiat, aby wszelkiemu
stworzeniu g³oszona by³a
Dobra Nowina, ¿e Bóg

dokończenie na str.
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 Jesteœmy wszêdzie

 MIESZKAÑCU
pomó¿
s t r. 6
 Co z jordankami?
 Wielkanoc
po polsku

 Lekcja historii

WIĘCEJ ŚWIATŁA
– Wiêcej œwiat³a! – s³owa Goethego idealnie pasuj¹ do oczekiwañ, jakie przed Zarz¹dem Dróg Miejskich stawiaj¹ samorz¹dowcy z Pragi Po³udnie. Dok³adniej wo³aj¹: Wiêcej œwiate³!
¯ó³æ, czerwieñ i zieleñ kojarz¹ siê z nadchodz¹cymi
Œwiêtami Wielkiej Nocy. To
tak¿e barwy, którymi œwiec¹
uliczne sygnalizacje.
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 Rehabilitacja roku

CENTRUM MEDYCZNE
OSTROBRAMSKA
MAGODENT

Potrzeba budowy co najmniej kilku nowych sygnalizacji œwietlnych jest oczywista.

dokończenie na str.
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BAT

Y!

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37

 672−77−77

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

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

Tel. 818−07−91
 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

u WA G A !
 Promocyjna cena
koron porcelanowych
czynne 9−20, sobota 9−14

TŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe – wszystkie języki

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

www.att.waw.pl

ABUD

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

MIESZALNIA
TYNKÓW I FARB
 systemy ociepleñ budynków
 tynki i farby elewacyjne
 siatka, styropian, we³na
 p³yty g-k, profile, gipsy
Do 15.04 ceny zeszłoroczne!

R A B A T
do

30%*

* przy 100% wp³acie

ul. Ostrobramska 73
tel. (022) 613 50 33,
(022) 870 27 17

O nas artykuł – str. 3

Arcybiskup Kazimierz Nycz

On jest wœród nas
dokończenie ze str.

obj¹³ archidiecezjê warszawsk¹

1

kocha ka¿dego, ¿e w Domu Ojca jest mieszkañ wiele i ka¿demu z nas po przebyciu
ziemskiego, pielgrzymiego szlaku przygotowane jest miejsce.
Wiemy, On jest zawsze z nami, a¿ do skoñczenia œwiata. Radoœæ Zmartwychwstania
i radoœæ obecnoœci Pana poœród nas czêsto
jednak jest przyæmiona problemami, k³opotami i troskami, jakie s¹ w ¿yciu ka¿dego z nas.
Trudno nam o pe³ne zaufanie wobec Pana. Dlatego z racji Œwi¹t najczêœciej ¿yczymy sobie „wszelkiej pomyœlnoœci i zdrowia”,
wiedz¹c z wiekiem jak wa¿ny jest ten Bo¿y
dar, któremu na imiê zdrowie i ¿ycie.
Z racji Œwi¹t Zmartwychwstania zwróæmy
nasz¹ uwagê na jeszcze jedn¹ sprawê. Ojciec
Œwiêty Jan Pawe³ II w swojej adhortacji „Koœció³ w Europie” pisze: „Wielu wspó³czesnych Europejczyków s¹dzi, ¿e wie, co to
jest chrzeœcijañstwo, ale w rzeczywistoœci
go nie zna. Czêsto nawet podstawy i najbardziej zasadnicze pojêcia chrzeœcijañstwa nie s¹ ju¿ znane. Wielu ochrzczonych ¿yje tak, jakby Chrystus nie istnia³;
powtarza siê gesty i znaki zwi¹zane z wiar¹, zw³aszcza w praktykach religijnych, ale
nie odpowiada im rzeczywista akceptacja
treœci wiary i przylgniêcie do Osoby Jezusa. Miejsce pewnoœci wielkich prawd wiary u wielu ludzi zajê³o niejasne i ma³o zobowi¹zuj¹ce uczucie religijne; szerz¹ siê
ró¿ne formy agnostycyzmu i praktycznego ateizmu, które przyczyniaj¹ siê do pog³êbienia rozdŸwiêku miêdzy wiar¹ a ¿yciem. Jesteœmy œwiadkami swego rodzaju
sekularystycznej interpretacji wiary chrzeœcijañskiej, która powoduje jej erozjê
i z któr¹ wi¹¿e siê g³êboki kryzys sumienia
i praktyki moralnoœci chrzeœcijañskiej”
(EiE 47). G³êbokie i pe³ne troski jest to spostrze¿enie Ojca Œwiêtego.
¯yczmy wiêc sobie wzajem, aby Zmartwychwstanie Pana i Jego ³aska pomog³y nam,
aby nasze ¿ycie i nasza wiara stanowi³y jedno. Przypomnijmy sobie star¹ prawdê: Tam,
gdzie w ¿yciu cz³owieka Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na w³aœciwym miejscu.
Ksi¹dz Krzysztof Jackowski
Proboszcz u Matki Bo¿ej
Królowej Polskich Mêczenników
REKLAMA

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

 firmy OC dzia³alnoœci
 auta, domy, mieszkania
 emerytalne, zdrowotne, na ¿ycie
 OFE, IKE, Inwestycje
ul. Chrzanowskiego 13
tel. (022) 813−76−39
0602−787−017, 0601−097−814

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.

Nowy metropolita warszawski powiedzia³ w homilii, ¿e „poœlubi³ dziœ Koœció³ warszawski,
ca³uj¹c o³tarz do sk³adania Najœwiêtszej Ofiary i zasiad³ na katedrze, z której bêdzie g³osiæ s³owa
Najwy¿szego Nauczyciela - Jezusa Chrystusa”.
Doda³, ¿e jego „st¹panie ze
czci¹ po œladach ofiarnej krwi
Rodaków” dziœ dokonuje siê
w atmosferze liturgicznego prze¿ycia wjazdu Jezusa do Jerozolimy. „Z si³¹ w³aœciw¹ dla liturgicznego dramatu prze¿ywam to,
co nie jest obce ¿adnemu pasterzowi w owczarni Jezusa Chrystusa: po hymnach i pieœniach
uwielbienia brzmi¹ z³owrogie
krzyki „Ukrzy¿uj”. Taki by³ ingres Chrystusa Króla - wyczekiwanego Mesjasza narodu wybranego" - mówi³ abp Nycz.
Nawi¹zuj¹c do pastora³u - znaku koœcielnej w³adzy biskupa który odebra³ z r¹k nuncjusza
abpa Józefa Kowalczyka i swojego wielkiego poprzednika kardyna³a Józefa Glempa, abp Nycz
podkreœli³, ¿e przypomina on
o olbrzymiej odpowiedzialnoœci
pasterza za powierzony mu lud.
- W ten sposób zosta³em wpisany
w œwiêt¹ sukcesjê biskupów warszawskich od ponad dwustu lat zaznaczy³ hierarcha.
W uroczystoœci uczestniczy³
prezydent Lech Kaczyñski i marsza³ek Sejmu Marek Jurek. Zgodnie z wol¹ nowego metropolity,
objêciu urzêdu nie towarzyszy³
uroczysty ingres w tradycyjnym

O F E R U J E M Y:

✓ Szeroki wybór frontów drzwiowych
✓ Dowolne kszta³ty i wymiary szafek
✓ Pomagamy w doborze sprzêtu AGD
✓ Zabudowa mebli (od 1000 z³. mb)
✓ Krótkie terminy realizacji
✓ Upusty przy zakupie mebli
wraz ze sprzêtem AGD

ul. Abrahama 1E tel. 671 13 31

„O KUCHNIA!”

ZAKŁAD OPTYCZNY

 meble polskich
i niemieckich producentów
 sprzêt AGD SIEMENS
 szafy Neves, STANplus+
 garderoby

www.pzugoclaw.com

UBEZPIECZENIA
– Komunikacyjne (PAKIETY)
– Maj¹tkowe
– Firm

673-29-96

DobryKredyt to:
Kredyt gotówkowy

Kredyt konsolidacyjny

nawet do 60 000 z³
 na okres do 72 miesiêcy,
 tak¿e bez zawiadczeñ zarobkach,
 ju¿ przy dochodzie 470 z³,
 z mo¿liwoci¹ ubezpieczenia.





jedna ni¿sza rata, która ³¹czy
w sobie inne Twoje raty,
z dodatkow¹ gotówk¹
nawet do 50 000 z³ netto,
 ju¿ przy dochodzie 600 z³.


Wszystko

czego

Mo¿liwoæ otrzymania do kredytu bezp³atnej karty kredytowej VISA.
Czekamy na Ciebie!

potrzebujesz

Dobry Kredyt Warszawa ul. Z¹bkowska 38a lok.2
tel. 022 670-15-88, 022-818-09-52

na wiêta

L E K A R Z O K U L I S TA

DOBRA CENA!
SZKŁA PLASTIKOWE AR

tel. 673-28-91; 0602-353-624

ul. Abrahama 18

Jacek i Piotr Cembrowscy

Przyjd do Dobrego Kredytu i zapytaj o szczegó³y
bez zbêdnych formalnoci

poniedzia³ek–pi¹tek 10.30-18.30
sobota 10.00-13.30

(róg Fieldorfa)

<<GOC£AW>>

pon-pt. 11-19 ; sob. 10-14

ul. Igañska 26 tel. 424-71-06
ul. Pu³awska 238 tel. 843-62-63

GOC£AW, ul. Meissnera 1/3

Agencja Ubezpieczeniowa
V-Inspektoratu PZU S.A.

znaczeniu. Arcybiskup Nycz
oœwiadczy³, ¿e swoje pos³ugiwanie w Koœciele warszawskim pragnie rozpocz¹æ od zwyczajnej
pracy duszpasterskiej.
O godzinie 11.00 w drzwiach bazyliki archikatedralnej abp Nycz zosta³ powitany przez trzech warszawskich biskupów pomocniczych, kapitu³ê katedraln¹ i proboszcza katedry. Po przejœciu do prezbiterium
odczytany zosta³ dekret Stolicy
Apostolskiej do arcybiskupa Nycza
dotycz¹cy jego nominacji. Odczytany zosta³ te¿ protokó³ potwierdzaj¹cy prawno-kanoniczne objêcie rz¹dów i przekazania w³adzy w archidiecezji warszawskiej.
Nastêpnie abp Nycz z r¹k prymasa Polski, kardyna³a Józefa
Glempa i nuncjusza apostolskiego w Polsce abpa Józefa Kowalczyka odebra³ pastora³ - znak
w³adzy pasterskiej. Po krótkich
wyst¹pieniach prymasa i nuncjusza nowy metropolita warszawski odebra³ homagium, czyli znak
czci i pos³uszeñstwa od warszawskich biskupów pomocniczych,
a tak¿e przedstawicieli duchowieñstwa i ¿ycia konsekrowanego oraz osób œwieckich.
Po zakoñczeniu homagium
rozpoczê³a siê Msza œwiêta, poprzedzona uroczystym wejœciem
koncelebransów z obrzêdem upamiêtniaj¹cym wjazd Chrystusa
do Jerozolimy. Homiliê wyg³osi³
abp Kazimierz Nycz.
Małgorzata K. Piekarska
REKLAMA

MEBLE KUCHENNE

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

SKLEP

tel.

W
archikatedrze
œw. Jana Chrzciciela arcybiskup Kazimierz Nycz obj¹³
w Niedzielê Palmow¹ kanoniczne rz¹dy nad archidiecezj¹ warszawsk¹.

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

 zaproszenia, pami¹tki
na I Komuniê Œwiêt¹
 karnety œwi¹teczne
 obrazy olejne
 artyku³y szkolne
pon.-pi¹t. 10 00-1900, sob. 900-1600

ZAK£AD
POGRZEBOWY

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

KORTY TENISOWE

US£UGI POGRZEBOWE

Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”

„LARGO”

ul. Osowska 15, tel. 022 610−65−23

zaprasza

A. Jankowski
ul. Panieńska 4
(przy USC Praga P³n.)
tel. ca³odobowy 022 618-47-72
0602 176 362

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

Ch³odnia Grochów - bezp³atnie

CAŁODOBOWO

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

Zak³ad Pogrzebowy

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

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê

2 MIESZKANIEC

„ABROS”

codziennie w godz. 800-2200
 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje
www.tenis-olszynka.pl
Od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 10–13 SUPER CENA!
20 z³ za godzinê kortu w balonie!

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

ZAKŁAD POGRZEBOWY

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621

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

Usługi kompleksowe

P.W

. DOM POGRZEBOWY

„ANIN”
Organizacja pogrzebów
kompleksowo

ul. Patriotów 349

PEŁEN ZAKRES USŁUG
(dope³niamy fromalnoœci w domu klienta)

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

C A Ł O D O B O W O

 kompleksowa obs³uga
 godne warunki ostatniej
pos³ugi

tel.

613-08-95

CAŁODOBOWO

REKLAMA

CENTRUM OGRODNICZE
P.P.H.U. £apiñscy Sp. j.
05-075 Warszawa Weso³a, ul. Niemcewicza 8 A,
tel./fax (0-22) 773 48 14, www.lapinscy.pl

BUDOWA I KONSERWACJA
TERENÓW ZIELENI:
 parki  skwery  osiedla
 ogrody
SKLEP OGRODNICZY
 drzewa i krzewy ozdobne
w szerokim asortymencie
 akcesoria ogrodnicze
 upominki, wyroby z wikliny
 cebule kwiatowe w du¿ym
wyborze

Naszym klientom ¿yczymy
mi³ych, zdrowych i spokojnych
Œwi¹t Wielkanocnych

OKNA WIOSREANBNAYT 40%
Szyba termoizolacyjna k=1,0
Ciepła ramka  Czterostopniowy uchył
 Rolety  ¯aluzje  Verticale
MONTA¯ GRATIS!

Y!
RAT

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

Gazowa p³yta ceramiczna
PGC-600-SOLGAZ
do zabudowy meblowej
NOWOŒÆ – EKOLOGIA
– OSZCZÊDNOŒÆ
Autoryzowany Przedstawiciel
Handlowy w Warszawie
Tel. 0505-425-566
www.asko-gaz.pl

Warszawa-Miêdzylesie
ul. Zwoleñska 66
tel. 504 00 21 20, 510 23 44 11;
www. zabawki.wirtua.net
e-mail: rajdziecka@wp.pl
Zapraszamy
pon.-pt. 10-18; sob. 10-15

REKLAMA

ka
ubran
zabawki

RAJ DZIECKA

butelki, smoczki
e
dziecięc

i inne art.

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

US£UGI BUDOWLANE

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

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

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

BUDUJESZ  REMONTUJESZ  MALUJESZ

EKODOM

MIESZKANIEC 3

KRONIKA POLICYJNA

WIĘCEJ ŚWIATŁA
dokończenie ze str.
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GROCHÓW
Choæby na Grochowie przy
skrzy¿owaniu ul. Ch³opickiego
i Szaserów. Zbudowane w ubieg³ym roku przed³u¿enie ul. Szaserów zmieni³o strukturê ruchu
w tej czêœci Pragi Po³udnie.
Znaczna czêœæ kierowców pokonuj¹cych odcinek od Wêz³a
Marsa do Stadionu Dziesiêciolecia zamiast ul. Grochowsk¹
pêdzi ci¹giem Szaserów-Stanis³awowska-Miñska.
W podjêtym niedawno stanowisku rada Pragi Po³udnie wyrazi³a koniecznoœæ budowy sygnalizacji œwietlnej przy skrzy¿owaniu
Ch³opickiego z Szaserów. Inicjatywê kilku radnych z PiS prezentowa³ Adam Jaworski, a rajcy poparli j¹ jednog³oœnie. – Nie by³o
¿adnych rozbie¿noœci w tej sprawie – mówi przewodnicz¹cy rady
Marcin Kluœ (PO). – Wniosek zosta³ dobrze uzasadniony, a przecie¿ nam wszystkim chodzi o bezpieczeñstwo mieszkañców. Budowa przed³u¿enia ul. Szaserów
spowodowa³a tak¿e znaczne natê¿enie ruchu po drugiej stronie
dzielnicy, na Kamionku.

sk¹, a druga przy zbiegu ul.
Miñskiej z Chodakowsk¹,
gdzie w drugiej po³owie 2007 r.
RSM Osiedle M³odych planuje
oddaæ do u¿ytkowania kompleks budynków, w którym bêdzie przesz³o 100 mieszkañ.
– Profil jezdni i bardzo ograniczona w tym miejscu widocznoœæ to przyczyny kolizji, do
których dochodzi kilka razy
w tygodniu – mówi¹ mieszkañcy pobliskiego TBS i zak³adowego budynku dawnej Drukarni im. Rewolucji PaŸdziernikowej (na zdjêciu w tle). – Przybêdzie nowych mieszkañców
i bêd¹ ofiary œmiertelne.
Koniecznoœæ budowy sygnalizacji samorz¹dowcy konsultowali m.in. z Wojciechem S³owikiem
i Marcinem Czypryniakiem, policjantami z tutejszej komendy
oraz Leszkiem NiedŸwiedziem,
naczelnikiem delegatury miejskiego biura bezpieczeñstwa.
Trzeci¹ sygnalizacjê cz³onkowie
Rady Kamionka widzieliby przy
ul. Grochowskiej, pomiêdzy
Osiedlem Sonata, a koœcio³em. –
W tym miejscu, pod ko³ami tramwaju, zginê³a moja córka, Karolinka - mówi jedna z okolicznych
mieszkanek, El¿bieta Kluczyñska. – Mia³a 9 lat.

KAMIONEK
Tutaj rada osiedla przyjê³a
stanowisko o koniecznoœci pilnej budowy trzech sygnalizacji.
Dwie z nich mia³yby stan¹æ
z obydwu stron opisywanego
przesz³o rok temu w „Mieszkañcu”
niebezpiecznego
uskoku ul. Miñskiej (Wyprostowaæ zakrêt, Nr 3 z 2006 r.).
Pierwsza przy skrzy¿owaniu ul.
Stanis³awowskiej z Terespol-

SASKA KÊPA
Realizacja przez ZDM postulatów samorz¹dowców, to droga
przez mêkê. Wiedz¹ o tym
cz³onkowie rady Saskiej Kêpy,
którzy o budowê sygnalizacji
u zbiegu ul. Saskiej i Walecznych wnosili ju¿ w... 2002 r.! –
Iloœci kolizji na tym skrzy¿owaniu trudno zliczyæ – mówi Grzegorz Jaworski z rady osiedla.

VII Komendy Rejonowej
Po³udniowoprascy policjanci zatrzymali 24-letniego Piotra F. ochroniarza jednej z firm, nêkaj¹cego swoj¹ znajom¹ sms-ami, w których grozi³
jej i jednoczeœnie ¿¹da³ pieniêdzy za zaniechanie
tych gróŸb. Mê¿czyzna przypuszcza³, ¿e jest anonimowy w sieci, policjantom wystarczy³o jednak
kilkanaœcie dni, by ustaliæ w niepodlegaj¹cy w¹tpliwoœci sposób, kto grozi kobiecie. Piotrowi F.
grozi teraz kara do 2 lat pozbawienia wolnoœci.

Jedna z niedawnych kolizji u zbiegu Miñskiej i Chodakowskiej.

– By³y te¿ dwa wypadki z ofiarami œmiertelnymi. Œwiate³, jak
nie by³o, tak nie ma. Roœnie za
to stos korespondencji z ZDM.
Co roku przybywa odpowiedŸ
„drogowców”, którzy zamiast
sygnalizacji proponuj¹ wykonanie tzw. azylu dla pieszych (wysepki na œrodku ulicy). Chocia¿
do koñca zdanie ZDM, jakby
nie by³o sprecyzowane: nie bêdzie œwiate³, a mo¿e azyl (2002),
ju¿ trwaj¹ prace nad azylem
(2003), nie bêdzie azylu (2004),
bêdzie azyl (2006)...
W ci¹gu piêciu lat bezpieczeñstwo na skrzy¿owaniu Saskiej
i Walecznych nie poprawi³o siê
ani o krztynê. Zadziwiaj¹ca ignorancja zwa¿ywszy, ¿e to miejsce
du¿ego ruchu pieszych (w pobli¿u znajduj¹ siê dwie szko³y,
ogródek jordanowski, koœció³).
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Niedawno prezydent Warszawy og³osi³a konkurs na stanowisko dyrektora ZDM. Ewentualna realizacja wniosków samorz¹dowców z Pragi Po³udnie
przypadnie ju¿ na jego rz¹dy.
Pozostaje czekaæ na wy³onienie
nowego szefa „drogowców”
i mieæ nadziejê, ¿e choæ nowy,
to nie oka¿e siê „zielony” w temacie, mieszkañców nie bêdzie
zalewa³a ¿ó³æ, a pani prezydent
nie bêdzie siê czerwieni³a za
dzia³ania podejmowane lub nie
podejmowane przez ZDM.
„Mieszkaniec” tak¿e wo³a g³oœno: Wiêcej œwiat³a! Zielonego.
Dla œwiate³ na przejœciach
i skrzy¿owaniach.
Magda K.

Skry³ siê pod jedn¹ z ³awek
na B³oniach Wiœlanych, tam zosta³ odnaleziony. Chwilê potem... straci³ przytomnoœæ. Po
hospitalizacji okaza³o siê, ¿e
kilka dni wczeœniej, po pijanemu równie¿ ucieka³ samochodem przed policjantami. Po zatrzymaniu okaza³o siê, ¿e ma
w baga¿niku nowe ubrania
i obuwie niewiadomego pochodzenia. Teraz Arkadiusz L. bêdzie odpowiada³ za wiêksz¹
liczbê wykroczeñ.
***
Kilka tygodni temu po³udniowoprascy kryminalni wpadli na
trop dwójki w³amywaczy. Okradali mieszkania i piwnice na
Pradze Po³udnie, w Wawrze
i Rembertowie. Specjalizowali
siê w kradzie¿ach nocnych,
dokonywanych podczas snu lokatorów. Ich ³upem pada³y pieni¹dze, bi¿uteria, elektronarzêdzia, ale tak¿e i rowery.
Praca operacyjna pozwoli³a
ustaliæ sprawców. 26-letni Sebastian S. zosta³ aresztowany
w mieszkaniu, natomiast jego
kompan Daniel K. zacz¹³ siê
ukrywaæ. Przypadkowo zosta³
zatrzymany podczas legitymowania pasa¿erów oczekuj¹cych
na stacji metra Œródmieœcie na
przyjazd poci¹gu. £¹cznie w³amywaczom postawiono kilkanaœcie zarzutów.
(toms)
OG£OSZENIE

OKNA

DYŻURY RADNYCH
każdy poniedziałek w godz. 17.00–19.00

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
każdy wtorek w godz. 18.00–19.00
ZAPRASZAMY ul. Kordeckiego 66 tel. 022 610 31 54

SPRAWDŹ
nasze ceny!!!
ul. Zakole 2 (Rondo Wiatraczna)
tel. 022 610−46−32
Sulejówek ul. Kombatantów 59
tel./fax 022 783−10−30

RATY

0%
FA R B Y
LAKIERY
KLEJE
„DARCHEM”
Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86

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

SKLEP PATRONACKI
OFERUJE:

✔
✔
✔
✔

DYREKTORZE,
PUŒÆ ZIELONE!

***
W nocy na Garwoliñskiej
skradziony zosta³ samochód
marki renault. Z³odzieje nie
ujechali daleko - szar¿uj¹c wypadli z drogi i rozbili auto na...
œcianie budynku przy ulicy
Osowskiej. Porzucili auto i rozbiegli siê po okolicznych
podwórkach. Po jakimœ czasie
spotkali siê w ustronnym miejscu, by omówiæ wra¿enia i...
wtedy wpadli w rêce policjantów, którzy nie zaniechali penetracji terenu po wypadku samochodu. Dwóch dwudziestolatków i dwóch 19-latków by³o pijanych: st¹d nie bardzo im sz³a
jazda skradzionym samochodem. Policjanci dokumentuj¹
teraz wyniki œledztwa.
***
Kolejnej nocy policjanci œcigali uciekaj¹cego kierowcê matiza. Nie zatrzyma³ siê do kontroli drogowej w okolicach
Traktu Lubelskiego. Rozpocz¹³
siê poœcig za uciekinierem.
Kierowca matiza straci³ kontrolê nad samochodem na Wale
Miedzeszyñskim: auto uderzy³o w barierê dŸwiêkoch³onn¹
i dachowa³o. Kierowca wyszed³
jednak z wypadku bez wiêkszych obra¿eñ i po wydostaniu
siê z wraku pojazdu zacz¹³
uciekaæ. Nie zatrzyma³y go nawet strza³y ostrzegawcze.

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

HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika

10 %

OKNO – PLUS+

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

OKNA – PARAPETY
▲ Raty ▲ Rabat 40%

04-823 Warszawa – ul. Zimowa 3
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Szersza oferta − radość klientów...
W salonie samochodowym Jacka Ballauna
przy ulicy Bia³owieskiej, œwietnie znanym w naszej dzielnicy dotychczas z wielu dzia³añ na
rzecz mieszkañców i popularyzacji motoryzacji
(by³ m.in. laureatem konkursu „Superwitryny”),
dotychczas mo¿na by³o kupiæ tylko Nissany.
Od stycznia br. pojawi³y siê w nim tak¿e auta
po³udniowokoreañskiej marki KIA, w tym przebój na europejskim rynku, samochód z unikaln¹ 7-letni¹ gwarancj¹ KIA cee`d.
– W Nissanie osi¹gnêliœmy wszystko,
co mo¿na by³o
- t³umaczy Jacek Ballaun. 25 lat temu
b y l i œ m y
w gronie pionierów wprowadzaj¹cych tê markê najpierw na
lokalny, potem warszawski,
a nastêpnie ogólnopolski rynek.
Bywaliœmy dealerem roku tej
REKLAMA

marki, zdobywaliœmy tytu³y najlepszego sprzedawcy samochodów, czêœci zamiennych, dla
najlepszego mechanika w sieci.
I od sprzeda¿y produktów Nissana oczywiœcie nie odchodzimy. Zmiana unormowañ prawnych sprawi³a, ¿e mo¿emy
jednak byæ dealerem niezale¿nym, sprzedaj¹cym auta wiêcej
ni¿ jednej marki. Nie chcemy
staæ w miejscu, chcemy siê rozwijaæ. Wiêc siêgamy po nowe

wyzwanie: tak jak sprawdziliœmy siê pozyskuj¹c klientów na
auta Nissana, tak teraz chcemy
promowaæ i rozwijaæ sprzeda¿
bardzo dynamicznej, zdobywaj¹cej europejskie rynki marki
KIA.
W salonie Jacka Ballauna
nadal wiêc sprzedawane bêd¹
i serwisowane auta Nissana
(oczywiœcie wraz z serwisem

gwarancyjnym). Oferta wzbogaca siê o samochody z logo
KIA.
- Prowadzimy sprzeda¿ wszystkich modeli tych aut, serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny
i sprzeda¿ czêœci zamiennych wyjaœnia Jacek Ballaun.
Najwiêcej klientów pyta
o model cee`d. To rzeczywiœcie bardzo atrakcyjne auto,

przebojem zdobywaj¹ce rynki
najpopularniejszej klasy c - aut
kompaktowych. Zaprojektowane zosta³o specjalnie z myœl¹ o wymagaj¹cych klientach
europejskich, produkowane
jest w Europie (na S³owacji,
a tak blisko by³o, aby fabryka
KIA zbudowana zosta³a w Polsce...), pierwsze modele zjecha³y z taœm 3 miesi¹ce temu...
w ca³ej Europie zaczê³y siê zapisy klientów na listê oczekuj¹cych. Auto atrakcyjnie wygl¹daj¹ce, obszerne, wykonane
jest bowiem w bardzo wysokim standardzie. Oferowane
z dynamicznymi i oszczêdnymi silnikami benzynowymi
i dieslowskimi, objête jest a¿
7-letni¹ gwarancj¹ (!) - w tym
5 lat (lub 150 tys. km) na
wszystkie podzespo³y i dwa lata standardowej gwarancji na
uk³ad przeniesienia napêdu,
a poza tym jest relatywnie tanie! O 10 - 15 tys. tañsze ni¿

dalekowschodnie konstrukcje
tej samej klasy. Niemal kompletnie wyposa¿ony model
podstawowy (brakuje tylko
klimatyzacji, któr¹ mo¿na dokupiæ za 3 tys. z³otych) z ponad stukonnym silnikiem benzynowym 1,4 kosztuje 45 tys.
z³otych. - Po tylu latach wspó³pracy z producentem z najwy¿szej œwiatowej technologicznej
pó³ki, nissanem, mamy prawdziw¹ satysfakcjê i frajdê oferowaæ klientom auto w niczym
nie ustêpuj¹ce najlepszym mówi Jacek Ballaun. - Na
cee`da w ca³ej Europie popyt
jest ogromny, nam siê udaje
oferowaæ klientom atrakcyjne
terminy dostawy. Zapraszam
wiêc do salonu, tu mo¿na auto
„posmakowaæ", mo¿na umówiæ siê na jazdê próbn¹. Jestem przekonany, ¿e ka¿dy wyjdzie, jeœli nie urzeczony, to co
najmniej usatysfakcjonowany.
(toms)
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Jesteœmy wszêdzie,
gdzie nas potrzebuj¹
Polski Czerwony Krzy¿ - jedna z najstarszych
organizacji nios¹cych pomoc potrzebuj¹cym.
O tym, czym siê zajmuje „Mieszkaniec” rozmawia z Leszkiem Mizieliñskim Wiceprezesem
Mazowieckiego Zarz¹du Okrêgowego PCK.
- Czym zajmuje siê PCK?
- Nasz¹ dzia³alnoœæ mo¿na podzieliæ na to pomoc niesion¹ ludziom za granic¹ i w kraju. Za
granic¹ pomagamy ofiarom wojen i klêsk ¿ywio³owych. Zastêp naszych ratowników wspólnie
z Caritasem i Polsk¹ Akcj¹ Humanitarn¹ pojecha³ do Iranu pomagaæ ludziom zasypanym
w gruzowiskach.
- Czym zajmujecie siê w kraju?
- Przede wszystkim pomoc¹ socjaln¹ najubo¿szym – zarówno finansow¹ jak i materialn¹.
Organizujemy dla nich sto³ówki, wyprawki dla ich dzieci, nawet wyjœcia kulturalne. Opiekujemy siê dzieæmi niepe³nosprawnymi. Przy okazji œwi¹t organizujemy spotkania Wigilijne i Wielkanocne. Zak³adamy te¿ Kluby Integracyjne. W ubieg³ym roku na pomoc doraŸn¹ przekazaliœmy ponad dwa miliony z³otych. W odzie¿ zaopatrzyliœmy piêædziesi¹t szeœæ tysiêcy osób.
Druga forma to pilotowanie honorowego krwiodawstwa. Pewn¹ konkurencjê zrobili nam „Krewniacy”, ale oni skupili siê na zakupie specjalistycznego
sprzêtu. My jako PCK dysponujemy dwiema stacjami krwiodawstwa na terenie Mazowsza. Jedna jest w Radomiu, druga w Warszawie. Mamy te¿ najprê¿niej dzia³aj¹cy klub honorowych krwiodawców skupiony w Warszawie wœród
pracowników Miejskich Zak³adów Autobusowych i Tramwajów Warszawskich, licz¹cy przesz³o siedmiuset honorowych krwiodawców. W ubieg³ym
roku nasi krwiodawcy oddali prawie szeœædziesi¹t tysiêcy litrów krwi.
- Warto byæ honorowym krwiodawc¹?
- Oczywiœcie, ¿e tak i to nie ze wzglêdu na wymiar materialny. Rzeczywiœcie dostaje siê odznakê i czekoladê, a po oddaniu osiemnastu litrów krwi
otrzymuje siê legitymacjê uprawniaj¹c¹ do bezp³atnych przejazdów œrodkami komunikacji, ale to tylko symboliczne podziêkowanie. Wa¿ne jest jednak
g³ównie to, ¿e mo¿na pomóc innym, daruj¹c im cz¹stkê siebie. Ogromnie
nam zale¿y na jak najszerszym dotarciu z tym przes³aniem do m³odych. Grupa honorowych dawców ci¹gle siê zmniejsza i dlatego tak bardzo staramy siê
o pozyskanie nowych, zw³aszcza wœród m³odzie¿y.
- Pomoc socjalna, honorowe krwiodawstwo, czym jeszcze zajmuje siê
PCK?
- Promocj¹ zdrowia. Prowadzimy kampanie przeciwdzia³aj¹ce szerzeniu
siê AIDS. No i oczywiœcie szkolimy z zakresu pierwszej pomocy. W ubieg³ym roku przeszkoliliœmy jedenaœcie tysiêcy osób. Chodzi o to, by w ka¿dej
gminie by³y osoby wyspecjalizowane w niesieniu pierwszej pomocy. Zw³aszcza takie, które w chwili zagro¿enia nie wpad³yby w panikê, pomog³y
w zorganizowaniu punktu pierwszej pomocy.
- Mazowieckie PCK to nie tylko Warszawa...
- Nie. To trzydzieœci szeœæ oœrodków terenowych. Najprê¿niejsze dzia³aj¹
m.in. w Ciechanowie, P³ocku, Pu³tusku i Siedlcach. Jest tam i œwietlica socjoterapeutyczna i jad³odajnia. Oœrodki zajmuj¹ siê te¿ gromadzeniem nadwy¿ek ¿ywnoœci i rozdawaniem jej najubo¿szym.
- O tej porze roku rozliczamy roczne PIT-y. Mo¿na oddaæ jeden procent na PCK. Czy wiele osób oddaje wam jeden procent podatku od dochodu?
- Nie wiem ile osób, wiem jaka kwota wp³ynê³a w zesz³ym roku. By³y to
trzydzieœci dwa tysi¹ce. Myœlê, ¿e nie jest to zbyt wiele. Mamy siln¹ konkurencjê w postaci Caritasu czy polskiej Akcji Humanitarnej. Im wp³acaj¹ g³ównie ludzie m³odzi. Nasi ofiarodawcy to ludzie starsi, dla których sprawa z rozliczeniami jest skomplikowana. Tych, którzy chc¹ pomóc najubo¿szym zachêcam do wp³at na nasze konto. Robi¹c to m.in. funduj¹ posi³ki dzieciom z rodzin ubogich i dotkniêtych patologi¹, organizuj¹ im wypoczynek letni, pomagaj¹ pozyskiwaæ krew. Jednym s³owem wspieraj¹ ca³¹ nasz¹ dzia³alnoœæ.
- ¯yczê wiêc, by w tym roku podatnicy byli hojni dla PCK i dziêkujê
za rozmowê.
- Dziêkujê, a korzystaj¹c z okazji pragnê przekazaæ najlepsze ¿yczenia
œwi¹teczne wszystkim mieszkañcom Mazowsza. Weso³ych i pogodnych
Œwi¹t.
Małgorzata K. Piekarska
OTWÓRZ SWOJE SERCE NA POTRZEBY INNYCH!!!
PODARUJ
1 % podatku
dla organizacji po¿ytku publicznego
nr konta BG¯ 82203000451110000000664340
Tytu³ przelewu „dla PCK - 1 procent zgodnie z art. 27d ustawy
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie”
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MIESZKAÑCU pomó¿! Stop bezrobociu!

W czwartek 28 marca w hotelu Sofitel Victoria
odby³a siê konferencja prasowa poœwiêcona
projektowi badawczo – rozwojowemu pod nazw¹ „Praca – zatrudnienie – szkolenie”.

Œwi¹teczne pu³apki
Czêsto przy œwi¹tecznym
stole
nasz czworono¿ny
ulubieniec dostaje
ró¿nego rodzaju
smako³yki.
Niektóre z nich s¹ dla
niego wrêcz zabójcze.
Sztandarowym tego przyk³adem jest czekolada. Wiêkszoœæ w³aœcicieli psów zapewne o tym wie. Jednak przypominania
i przestróg nigdy dosyæ.
Wszyscy, którzy maj¹ psy doskonale wiedz¹, ¿e przepadaj¹ one za s³odyczami. S¹ to
produkty bardzo kaloryczne i szybko prowadz¹ do oty³oœci. Ma³o tego np. wspomniana
czekolada mo¿e byæ przyczyn¹ zejœcia œmiertelnego psa. Zawiera
ona
teobrominê,
która jest toksyczna
dla psów. Czekolada
mleczna, w 1 g. ma
oko³o 1,5 mg. teobrominy, gorzka natomiast a¿ 16 mg.
Dawka œmiertelna teobrominy dla psa to
oko³o 100 – 300 mg.
na kilogram masy
cia³a
zwierzêcia.
Przyk³adowo pies
o masie cia³a oko³o
2,5 kg., np. york mo¿e ulec œmiertelnemu
zatruciu po zjedzeniu
25 gramów gorzkiej
czekolady. Innym,
mo¿e mniej znanym
zabójczym smako³ykiem s¹ rodzynki, które
u psów wykazuj¹ dzia³anie nefrotosyczne,
czyli usadzaj¹ce nerki.
Œwi¹teczne przystrojenie domu w ró¿norakie roœlinki, niestety te¿ bywa powodem zatruæ. Spoœród popularnych roœlin doniczkowych dzia³anie toksyczne dla psów i kotów
wykazuje np. amarylis, azalia, difenbachia,
dracena, filodendron, fio³ek alpejski, gwiazda betlejemska, jemio³a, jukka, kroton, sanseweria, skrzyd³okwiat, szaflera. Nawet niektóre roœlinki polne i ogrodowe potrafi¹
przysporzyæ zmartwieñ np. czarny bez, bukszpan, cis, hortensja, irys, kasztanowiec,

mak, nawet pierwiosnek i rabarbar, szparag,
i tulipan.
Jeœli „na naszych oczach” pies zjad³ coœ
toksycznego lub te¿ podejrzewamy, ¿e tak
mog³o staæ siê, powinniœmy staraæ siê wywo³aæ wymioty u zwierzêcia. Mo¿na to osi¹gn¹æ poprzez wlanie mu do pyszczka roztworu wody z sol¹ lub wody z musztard¹.
Podobny efekt mo¿na uzyskaæ poprzez wlanie do pyszczka wody utlenionej, tudzie¿ soku z kiszonej kapusty. Nastêpnie bezzw³ocznie zabieramy psiaka do najbli¿szego gabinetu weterynaryjnego, bo byæ mo¿e konieczne bêdzie wykonanie zabiegu p³ukania ¿o³¹dka. Oprócz tego najprawdopodobniej potrzebne bêdzie podanie leków przeciwwstrz¹sowych i byæ mo¿e wykonanie tzw.
forsownej diurezy polegaj¹cej na podawaniu
kroplówek z jednoczesnym podawaniem leków moczopêdnych.
Dzia³anie takie
ma za zadanie szybk¹ eliminacjê trutki
z organizmu. G³ównymi objawami zatrucia toksycznego
s¹: œlinotok, wymioty, niepokój ruchowy, dr¿enia miêœniowe, oczopl¹s,
niezbornoœci ruchowe, zaburzenia równowagi, zaburzenia
oddychania, sinica,
utrata przytomnoœci.
Pamiêtajmy o tym.
¯yczê Czytelnikom
„Mieszkañca” zdrowych,
pogodnych
Œwi¹t
Wielkanocnych. Radosnych spotkañ w gronie rodziny i przyjació³, weso³ego
Alleluja i mokrego Dyngusa i d³ugich spacerów
ze swoimi czworono¿nymi przyjació³mi.
Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZ¥T
Artur Dobrzyñski
Specjalista Chorób Psów i Kotów
04-052 Warszawa ul. Grenadierów 13,
tel. (022) 673-70-25
od poniedzia³ku do pi¹tku: 9.00-19.00
sobota: 9.00-14.00,
niedziela: umówione wizyty

Projekt jest realizowany ju¿ od 1 wrzeœnia 2005 roku w ramach
partnerskiej
wspó³pracy dwóch instytutów naukowo-badawczych: Instytutu
Organizacji i Zarz¹dzania
w
Przemyœle
„ORGMASZ” i Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Wspó³finansowany jest z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego – funduszu
strukturalnego Unii Europejskiej oraz z bud¿etu pañstwa.
Jak mówiono podczas konferencji, celem projektu jest w³a-

œciwe dostosowanie umiejêtnoœci i kwalifikacji zawodowych
mieszkañców Warszawy do
konkretnych wymagañ rynku

pracy w stolicy. Prace obejmowa³y zatem zbadanie sytuacji
na tym rynku oraz usystematyzowanie wyników tych badañ.
Opracowano tak¿e rekomendacjê, co do skuteczniejszego monitorowania zmian na rynku
pracy.
Wysoki poziom bezrobocia sk³ania do ci¹g³ego poszukiwania
sposobów jego ograniczenia. Wiedza teoretyczna osi¹gniêta dziêki badaniom mo¿e dostarczyæ pewnych rozwi¹zañ. To dobrze, ¿e
robi siê coœ w kierunku
rozwi¹zania tak powa¿nego
problemu.
Miejmy nadziejê, ¿e
projekt
przyniesie
spodziewane skutki,
ale na to przyjdzie nam
poczekaæ do 30 kwietnia, kiedy praca zostanie ostatecznie
zakoñczona.
Agata Ballaun

Warszawskie k o l a r s t w o g ó r s k i e
Ostatniego dnia marca, w Parku Skaryszewskim, Warszawski Klub Kolarski wspólnie z urzêdem Pragi Po³udnie zorganizowa³ spotkanie mi³oœników kolarstwa górskiego. Okazuje
siê, ¿e tê popularn¹ dyscyplinê mo¿na trenowaæ tak¿e w stolicy.
I to trenowaæ z powodzeniem, gdy¿ zawodnicy WKK, w ubieg³ym sezonie, w Pucharze MTB
Mazowsza ‘06, okazali siê najlepsi w trzech
z czterech punktowanych kategorii! – Nasza
oferta, czyli treningi szkó³ki rowerowej, skierowana jest do m³odzie¿y gimnazjalnej i starszej –
mówi B³a¿ej Maresz, wicemistrz Polski amatorów MTB. – Zajêcia prowadzimy bezp³atnie.
Uczymy m.in. utrzymania równowagi, wytrwa³oœci, techniki jazdy, przepisów ruchu. Klub organizuje zgrupowania i bierze udzia³ w zawodach.
Zainteresowanej m³odzie¿y polecamy zajrzenie
na stronê www.wkk.waw.pl lub kontakt z B³a¿ejem Mareszem (tel. 600 452 865).
Ada M.

Kot bezpański, ale najedzony
Na Pradze Po³udnie trwa akcja dokarmiania bezdomnych
kotów. W tym roku dzielnica
przeznaczy³a na ten cel sto
osiemdziesi¹t tysiêcy z³otych.
Karmiciele mog¹ odbieraæ pokarm raz w miesi¹cu w sklepie
„Husky” przy ul. Fieldorfa 10.
- Karmiciele s¹ ró¿ni – mówi
Marek Treliñski, w³aœciciel sklepu. – Jedni maj¹ jednego kota pod
opiek¹, inni wiele kotów. Bywaj¹

nawet tacy, którzy opiekuj¹ siê
kilkudziesiêcioma kotami. Na terenie dzielnicy karmicieli jest prawie dwustu. By otrzymaæ pokarm
dla podopiecznych musz¹ siê zarejestrowaæ, podaæ liczbê kotów,
którymi siê opiekuj¹ i miejsce
sprawowania opieki. W³adze
dzielnicy sprawdzaj¹ informacje,
by uwiarygodniæ karmiciela.
Wówczas karmiciel otrzymuje
specjalny talon na pokarm.

Miesiêcznie po³udniowopraskie koty zjadaj¹ osiem tysiêcy
puszek i czterysta kilogramów
suchej karmy.
oprac. MKP
TERMINY WYDAWANIA KARMY
DLA KOTÓW:
Karma wydawana bêdzie w dni
powszednie, w godzinach: 11.00
- 19.00, oraz w soboty od 9.00
do 14.00. Terminy odbioru karmy w kolejnych miesi¹cach 2007
r. ustalono na dni: 23-28 kwietnia, 21-26 maja, 18-23 czerwca.
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CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT
PSY
KOTY
GRYZONIE
RYBY
PTAKI
GADY

Grochów – ul. Igañska 2
810 85 23

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

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

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

879−89−54

Miej fantazję – łap okazję!

RABAT WIOSENNY 35%

OKNA PCV
25

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
życzymy
wszystkim klientom
dużo zdrowia i radości

Goc³aw – ul. Tatarkiewicza 10B
672 04 40

Żaluzje
Roletki
materiałowe
Moskitiery
Verticale

RABAT
45%

We s o ³ y c h i p o g o d n y c h
Œwi¹t Wielkanocnych
swoim Klientom
¿yczy

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54
6 MIESZKANIEC

CENTRUM FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE
al. Waszyngtona 122, tel. 022 870-14-44

Kobiecym okiem

Zapêdy reprezentacyjne drzemi¹ w ka¿dym z nas, i bardzo
dobrze. Wychodz¹c z domu,
zw³aszcza do pracy czy na spotkanie towarzyskie, staramy siê
ubraæ lepiej, staranniej. Pokazaæ siê w „domowych” ciuchach?! Nigdy!
Albo niedzielne wyjœcie do
koœcio³a czy na spacer. Nie bez
powodu ca³e pokolenia starannie przechowywa³y w szafie
„koœcio³owy” garnitur czy niedzieln¹ sukienkê.
Bo tak powinno byæ. Bo to
w³aœnie prawd¹ jest, ¿e „jak ciê
widz¹, tak ciê pisz¹”. Widz¹ flejê, mówi¹ „fleja”! Co prawda
nie suknia zdobi cz³owieka, ale
za to jak go potrafi skutecznie
obrzydziæ!
Ten sam mê¿czyzna w poszarza³ej, zaplamionej podkoszul-

Fot. JKG

Przy
œwi¹tecznym
stole

ce i powypychanych, rozwleczonych galotach, które kiedyœ
podobno by³y spodniami od
dresu, jeœli za³o¿y dobrze skrojony mundur, zapnie lœni¹ce guziki po sam ko³nierzyk, strzeli
obcasami – nooo, wiadomo, za
mundurem panny sznurem! I ¿eby to tylko panny!
Problem w tym, ¿e nazbyt
czêsto dbamy o reprezentacyjny

Co tam panie na Pradze...

By³o, minê³o
Pan Kazimierz G³ówka od razu zauwa¿y³, i¿ pani Krystyna,
chodz¹ca dobroæ i opoka Eustachego Mordziaka, rozszerzy³a
asortyment sprzeda¿y. W pewnej odleg³oœci od siebie, ale nie
za daleko, usytuowa³a ladê ze skrzynek po bananach i postawi³a przy niej swoje szczêœcie. Skrzynki przykry³a ³adn¹ i praktyczn¹ cerat¹, a na niej rozstawi³a… Czego tam nie by³o: baranki, ¿ó³te kurczaczki z waty, palemki ró¿nej wielkoœci, zaj¹czki z polskiej i szwajcarskiej czekolady, nawet sprzêt sikaj¹cy. A mimo to pan Eustachy Mordziak sprawia³ wra¿enie, jakby nie by³ zachwycony ani asortymentem, ani jego ró¿norodnoœci¹, ani œwiêtami. Zachwala³ to jakoœ tak od niechcenia, byle
jak.
- Widzê panie Eustachy, ¿e wyszed³ pan frontem do klienta, jak
to mówi¹. Towar kalendarzowo bior¹c bardzo a propos.
- Owszem, panie Kazieñku, ale nie widzisz pan, ¿e to nie to, co
kiedyœ. Pan rozumie, o co mnie siê rozchodzi? Mo¿e by³o mniej,
mo¿e tamto by³o gorsze, ale by³o prawdziwe.
- ¯e niby to, co tu, to jakieœ barach³o? Co pan mówi, panie Eustachy! Przecie¿ to sztuka w sztukê cacko.
- Co do wykonania i owszem, ale co do intencji, panie Kaziu, to
nie ma w tym nic naszego. Widzia³ pan kiedyœ takie kurczaki? Jak
wymyte w persilu i wyp³ukane w perwolu? Albo te palemki? Kupowa³eœ pan kiedyœ pisanki na bazarze?
- Fakt. Nigdy. Gotowa³o siê jajka razem z cebul¹ i tyle. Takie,
jak tu, to faktycznie tylko w Cepelii by³y.

wygl¹d tylko „na pokaz”, poza
domem, dla obcych. Najbli¿si,
w naszych czterech œcianach, to
dla wielu ma³o znacz¹ce t³o, jak
sylwetki z telewizora. Kto by siê
stroi³, czesa³ i malowa³ dla tych
z ekranu?! Przeciwnie, dla
wiêkszoœci z nas strój „telewizyjny” to najwygodniejszy z wygodnych, domowych ciuchów,
w którym za ¿adne pieni¹dze

nie pokazalibyœmy siê nikomu!
Nikomu z wyj¹tkiem, oczywiœcie, domowników!
Bo¿e Narodzenie czy Wielkanoc, tych kilka dni wolnych, bez
zrywania siê do pracy, bez chodzenia do hipermarketów, to
czas naprawdê zas³u¿onego relaksu i luzu, czas bycia z rodzin¹. Wyspaæ siê wreszcie do syta, wyrwaæ z codziennego re¿imu, przecie¿ œwiêta s¹!
Zgadza siê, jest jednak ma³e
„ale”. Chodzi mi na przyk³ad
o tych panów, którzy, dla
uczczenia wolnych dni, przestaj¹ siê goliæ, wk³adaæ krawat
i porz¹dne ubranie. Co siê bêd¹
wysilaæ… Chodzi mi te¿ o te panie, które do po³udnia, do przyjœcia goœci, chodz¹ rozmem³ane,
nieuczesane, sami swoi przecie¿!
Tak siê spotykaj¹ oboje przy
œniadaniu: oczywiœcie, stó³ nakryty œwi¹tecznie, koszyczek ze
œwiêconk¹ na œrodku, wszak
mamy Wielkanoc! Radosne
œwiêto!
Tylko oni jacyœ tacy ma³o…
żu
reprezentacyjni!

- A plastikowe pisanki wielokrotnego u¿ytku widzia³eœ pan na oczy?
Co mówi¹c pan Eustachy wcisn¹³ panu Kazikowi w d³oñ pisankê,
która rzeczywiœcie z plastiku by³a. A wymalowana, a pob³yskiwa³a.
Pan G³ówka zaczyna³ rozumieæ, co Eustachemu na duszy le¿a³o. Aniœmy siê obejrzeli jak œwiêta nam siê skomercjalizowa³y. Te
wszystkie jajeczka, zaj¹czki i baranki, choæ piêkne, straci³y jak¹œ
sw¹ œwi¹teczn¹ magiê.
- WeŸ pan, panie Kazieñku to. Eustachy pokaza³ przyjacielowi
coœ, co na pierwszy rzut oka przypomina³o pancerfausta, a na
drugi kosiarkê do trawy.
- Teraz z czymœ takim chodzi siê w œmigus-dyngus. Kiedyœ cz³owiek mia³ przy sobie plastikowe jajeczko z dziurk¹ i posikiwa³ kobitki kulturalnie, delikatnym sikiem. A z tego panie, jak walnie, to
z nóg zbije, niczym armatka wodna.
– No, a wielkanocna tradycja strzelania?
Pan Kazik podchwyci³ ton i nastrój.
- Ch³opaki kombinowali kalichlorek, karbid rzecz jasna. Z karbidem nie by³o trudno, bo na linii otwockiej, dró¿nicy w budach
przejazdów pilnowali. Oni wtedy pos³ugiwali siê karbidowymi
lampami sygnalizacyjnymi. No to karbid by³. Wystarczy³a puszka
z przykrywk¹, zapa³ki i œlina. I ju¿. Nieraz panie, jak pierdyk³o, to
cz³owiek dobre parê minut g³uchy by³. A jak siê nie uda³o, to ³apy
osmali³o, oj osmali³o…
Obu d¿entelmenom wyraŸnie udzieli³a siê atmosfera wspomnieñ, sentymentów i m³odoœci pachn¹cej œwiêtami wielkanocnymi. Bo one pachnia³y: wypastowan¹ pod³og¹, ciastem dochodz¹cym w piekarniku, bali¹ pe³n¹ wody, myd³a i wrzeszcz¹cej dzieciêcej radoœci.
- Panie Eustachy, panie Kazimierzu… to siê nie wróci.
Szaser

Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Basia
z In¿ynierskiej
Jest to historia bardzo osobista, ale poniewa¿ dotyczy Pragi, to pozwalam sobie
o niej kilka s³ów napisaæ. A oto ona.
21 marca 2007 roku ukaza³ siê w „Gazecie Sto³ecznej” („Wyborczej”) nastêpuj¹cy nekrolog: „Dnia 18 marca 2007 roku, w wieku 79 lat, zmar³a nasza ukochana Basia, Œ+P Barbara Radziejewska, z domu Badowska, primo voto Broniarek, lekarz stomatolog Akademickiej S³u¿by Zdrowia. O czym zawiadamiaj¹ z g³êbokim
smutkiem Joanna, Ania i Kasia z rodzin¹ i przyjació³mi.
Msza Œwiêta odbêdzie siê dzisiaj, o godzinie 14,00 w koœciele pod wezwaniem
Najœwiêtszego Zbawiciela przy Placu Zbawiciela w Warszawie. Prosimy nie przynosiæ kwiatów”.
Basia by³a moj¹ pierwsz¹ ¿on¹. Wzi¹³em z Ni¹ œlub w 1948 roku w Starym Koœció³ku – w koœciele pod wezwaniem Matki Boskiej Loretañskiej przy ulicy Ratuszowej na Pradze, Basia bowiem te¿ z Pragi, z ulicy In¿ynierskiej, pochodzi³a.
Jej Rodzice, Antonina i Ryszard Badowscy, byli w³aœcicielami sklepu mydlarskiego przy tej ulicy. Choæ moja rodzina mieszka³a przy ulicy Œrodkowej, to ja urodzi³em siê w Zak³adzie Po³o¿niczym (drewnianym) na rogu ulic 11 Listopada i In¿ynierskiej, a wiêc by³em zwi¹zany z Basi¹ i Jej Rodzicami równie¿ w sensie „adresowym”. Mieszka³em u Nich do wczesnych lat 1950-ych, kiedy otrzyma³em mieszkanie przy Krakowskim Przedmieœciu nr 33 z puli „Trybuny Ludu’, w której od 1950
roku pracowa³em.
Losy naszego ma³¿eñstwa uk³ada³y siê ró¿nie, faktem jednak jest, ¿e po rozwodzie schodziliœmy siê kilkakrotnie ju¿ bez œlubu. Do Stanów Zjednoczonych wyje¿d¿a³em po raz pierwszy jako sta³y korespondent „Trybuny Ludu” w 1960 roku
z drug¹ ¿on¹. Ale z ni¹, t¹ drug¹ ¿on¹, rozeszliœmy siê ju¿ tam, co zosta³o potwierdzone póŸniej rozwodem w Warszawie. Ta druga ¿ona wyjecha³a z USA do Polski,
a ja do Waszyngtonu zaprosi³em Basiê. Kiedy wiêc do Polski wróciliœmy, powsta³o
powiedzenie: „Ten Broniarek to jakiœ dziwak. Mê¿czyzna mo¿e wyjechaæ do USA jako kawaler, a wróciæ jako ¿onaty. Mo¿e wyjechaæ z pierwsz¹ ¿on¹, a wróciæ z drug¹. Ale wyjechaæ z drug¹, a wróciæ z pierwsz¹, to przechodzi ludzkie pojêcie”.
PóŸniej z Basi¹ rozeszliœmy siê ostatecznie, ale utrzymywaliœmy przyjacielskie stosunki. O¿eni³em siê po raz trzeci w 1972 roku, tym razem z El¿biet¹ Sarcewicz-Klekow, z Wawra, a wiêc te¿ z prawego brzegu Wis³y, i szczêœliwie ¿yjemy ze sob¹ ju¿
trzydziesty pi¹ty rok.
Kiedy Basia zmar³a, jej adoptowana córka, Joasia, oraz Joasi córki, Ania i Kasia,
zwróci³y siê do mnie, bym na Mszy wyg³osi³ kilka s³ów o Basi. Okaza³o siê, ¿e jest
to mo¿liwe, a Wielebny Ksi¹dz – cz³owiek wprost uroczy – zachowa³ siê wspaniale.
Doœæ powiedzieæ, ¿e dostosowa³ nawet mikrofon do mojego wzrostu.
W swoim kazaniu w czasie nabo¿eñstwa, Wielebny Ksi¹dz podkreœli³, ¿e bierzemy udzia³ w Mszy Pogrzebowej, ale nieco innej. Wyjaœnienie bli¿sze znalaz³o siê
w moich s³owach. „Przemawiam - stwierdzi³em - nie tylko w imieniu w³asnym, ale
i mojej ¿ony, która jest tu ze mn¹, bo tak siê z³o¿y³o, ¿e zna³a ona Basiê równie d³ugo jak ja. Mimo, ¿e Msza jest Pogrzebowa, pogrzebu nie bêdzie, poniewa¿ Basia
zapisa³a swe doczesne szcz¹tki (cia³o) dla celów naukowo-dydaktycznych Zak³adowi Anatomii Prawid³owej Akademii Medycznej w Warszawie, przy ulicy Cha³ubiñskiego 5”.
Po czym z³o¿y³em Basi ho³d, podkreœlaj¹c zw³aszcza jej dobre serce dla ludzi,
„którym siê w ¿yciu nie uda³o”, bo tak istotnie by³o. I zakoñczy³em s³owami: „Myœlê, ¿e nam wszystkim bêdzie Basi bardzo brakowaæ. A pamiêæ po Niej na pewno
przetrwa w nas i nas”.
Po Mszy Pogrzebowej odby³a siê stypa. W Basi mieszkaniu. Wcale nie smutna.
Na tak¹ Basia by na pewno nie pozwoli³a.
Zygmunt Broniarek
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ANTENY

 Autoryzacja CYFRA+, Polsat, N
 Promocja dekoder Polsatu za 99 z³
i 9,9 z³/m-c
 Satelity bez op³at 650 programów
w tym 15 polskich (Polonia, TRWAM)
 Anteny TV – naziemne
Sprzeda¿, monta¿,
naprawa, gwarancja!
„LEMAG” W-wa ul. Br. Czecha 29
tel. 022 815-47-25; 0501-123-566
www.lemag.TVSAT.waw.pl
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WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA
CZY MOŻNA TO POGODZIĆ?
W SKLEPIE

➟
➟

TAK!!!

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

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

Zapraszamy do nas
CENTRUM HANDLOWE SZEMBEKA

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

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

- TEMAR -

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

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

* 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

ZAK£AD US£UG
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

SKLEP MEBLOWY

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

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

WYKONUJE:
 renowacjê wszystkich
mebli tapicerowanych,
nowoczesnych i stylowych
 nowe meble na wymiar, wersalki,
tapczany, fotele, naro¿niki itd.
wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta
 zabudowy z p³yt meblowych
i meble uzupe³niaj¹ce
 posiadamy wybór tkanin
i transport

JUŻ W
S I E D ZN O W E J
IBIE

OKAZJA! Czasowy upust 50%
na meble z ekspozycji!

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

ZAPRASZAMY:

SPECJALNE ZNIŻKI

w godz. 700−1800, sob. 900−1400
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Co dalej z Ogródkami Jordanowskimi?
– W³adze Pragi Po³udnie likwiduj¹ Ogródki Jordanowskie! – straszna wiadomoœæ obieg³a niedawno media i poruszy³a mieszkañców dzielnicy. Wiadomoœæ w samej rzeczy prawdziwa, ale...
W czasie ostatniej sesji rady Pragi Po³udnie rajcy przeg³osowali likwidacjê jedynych w dzielnicy Ogródków Jordanowskich (przy ul. Kwatery G³ównej i przy ul.
Nobla). - Ciekawe ile radni wziêli w ³apê?
– dopytywa³ siê jeden z u¿ytkowników internetowego forum, a inny sugerowa³, ¿e na
miejsce po ogródkach ju¿ czekaj¹ z gotow¹

œcie. To nie tak. Otó¿ z wnioskami o likwidacjê Ogródków Jordanowskich wyst¹pili
ich dyrektorzy. Placówki maj¹ zostaæ
przekszta³cone w Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Przepisy prawa nie przewiduj¹
p³ynnego przeprowadzenia takiej zmiany
i dlatego trzeba najpierw zlikwidowaæ
„jordanki”, a nastêpnie utworzyæ ogniska.

budow¹ developerzy. - To nie tak! – na z regu³y anonimowym forum, pod w³asnymi
nazwiskami, zaprzecza³ Jakub Jagodziñski
z rady dzielnicy i Magdalena Czerwosz,
radna Warszawy.
– To nie tak! – w czasie przywo³anej sesji zgodnie zaprzecza³a Miros³awa Terlecka z PiS-u i rekomendowany przez PO wiceburmistrz Jaros³aw Karcz. Rzeczywi-

– Taka zmiana umo¿liwi rozszerzenie oferty zajêæ i wzroœnie czas, który dzieci bêd¹
mog³y tam spêdziæ pod okiem specjalistów
– wyjaœnia wiceburmistrz Karcz, któremu
zasugerowaliœmy, ¿e dobrze by by³o, aby
w nazwach nowotworzonych placówek
zawarta by³a informacja, ¿e wczeœniej
funkcjonowa³y jako Ogrody Jordanowskie. Coœ na wzór „Zak³ady im. 22 lipca

dawne E.Wedel”. W XXI wieku nazwisko
Jordan nie musi kojarzyæ siê dzieciom tylko z Michaelem Jordanem, s³ynnym koszykarzem NBA. W koñcu „jordanki”, to
porz¹dny kawa³ szczytnej, polskiej historii. Powstawa³y ju¿ pod koniec XIX w. Ich
inicjatorem by³ doktor Henryk Jordan.
Tworzone przez niego ogrody mia³y zapewniæ dzieciom i m³odzie¿y nale¿yte warunki rozwoju psychicznego i fizycznego.
Sprzyja³y nawi¹zywaniu i zacieœnianiu
wiêzi spo³ecznych. By³y miejscem zabawy, rekreacji, ale tak¿e edukacji.
Ogród przy ul. Kwatery G³ównej kierowany jest przez Edytê Trêbick¹. Placówka
realizuje liczne programy edukacyjne
i rozwojowe. Zajêcia odbywaj¹ siê w terenie i w œwietlicy (m.in. tenis sto³owy, zajêcia plastyczne, teatralne, muzyczne,
gimnastyczne i rozwoju mowy komunikatywnej). Od 15 lat przy ogrodzie dzia³a
Klub Przedszkolaka, w którym szczególn¹ wagê opiekunowie przyk³adaj¹ do zajêæ ogólnorozwojowych, budowania
u dzieci wiary we w³asne si³y i samodzielnoœci. Od d³ugiego czasu placówka œciœle
wspó³pracuje z poblisk¹ Szko³¹ Podstawow¹ Nr 215. Dzieci z Grochowa nie wyobra¿aj¹ sobie ¿ycia bez „jordanka”. Tak
samo, jak ich rówieœnicy z Saskiej Kêpy,
którzy mówi¹: - S³yszeliœmy, ¿e ktoœ chce
postawiæ tutaj apartamentowiec! Przerywaj¹ mecz pi³ki no¿nej i robi¹ groŸne miny œwiadcz¹ce o tym, ¿e nie dadz¹ siê wykolegowaæ (na zdjêciu).
Ostateczn¹ decyzjê w sprawie ogródków
podejmie Rada Warszawy. – Dopilnujê, ¿eby
dzieci nie straci³y na planowanej zmianie –
zapewnia radna Magdalena Czerwosz.
– Mo¿e uda siê tak sformu³owaæ uchwa³ê,
¿eby jednoczeœnie zawrzeæ w niej likwidacjê
„jordanków” i utworzenie nowych placówek...
„Mieszkaniec” tak¿e bêdzie pilnowa³,
aby dzieci nie straci³y tych wa¿nych dla
nich miejsc. Tym bardziej, ¿e o ironio, zamiar likwidacji Ogrodów Jordanowskich
zbieg³ siê z okr¹g³¹, setn¹ rocznic¹ œmierci
ich za³o¿yciela, która mija 16 maja. Ale kto
dziœ o tym pamiêta?
Adam Rosiński

Czytelnikom
„Mieszkañca”
nie
trzeba
przedstawiaæ
autorki. Agnieszka Osiecka
goœci³a na naszych ³amach
wielokrotnie nie
tylko jako pisarka, poetka
i dziennikarka,
ale mieszkanka
Saskiej Kêpy.
W dziesi¹t¹
rocznicê
jej
œmierci nak³adem wydawnictwa
„Nowy
Œwiat” ukaza³a
siê ksi¹¿ka „Zabawy poufne”.
To zbiór kilkudziesiêciu felietonów, w których zawarta
jest typologia relacji damsko-mêskich. Autorka z humorem, ale niezwykle trafnie, z du¿¹ spostrzegawczoœci¹
i b³yskotliwie opisuje odwieczne problemy par. Któ¿ nie
spotka³ wokó³ siebie Mêczennic cierpi¹cych z powodu
Wiecznych Ch³opców? – te i inne typy ludzkie opisane
w ksi¹¿ce wystêpuj¹ wokó³ nas. S¹ to historyjki mocno
przejaskrawione, przeœmieszne, ale jak¿e prawdziwe ¿yciowo.
Felietony zawieraj¹ równie¿ zabawne omówienia zaburzeñ wystêpuj¹cych w relacjach damsko-mêskich: „wyszed³ na chwilê po papierosy i wróci³ po dwudziestu latach”, syndrom „mija mu” albo choroba „po co?”. „Zabawy poufne” to krzywe zwierciad³o, w którym odbijaj¹ siê
nasze zwi¹zki.
Wstêp do ksi¹¿ki napisa³a córka Agnieszki Osieckiej Agata Passent, która stwierdzi³a, ¿e mi³oœnicy Osieckiej
dziel¹ siê na takich, którzy lubi¹ jej twórczoœæ i takich,
którzy z pamiêci recytuj¹ obszerne fragmenty.
(MKP)

REKLAMA

REKLAMA

Zespół Szkół Sportowych Nr 70
im. płk Henryka Leliwy−Roycewicza
04−393 Warszawa ul. Siennicka 40
OGŁASZA NABÓR na rok szkolny 2007/2008
do klasy I
Gimnazjum Sportowego nr 21
o profilu: lekkoatletyka
(Test Sprawnoœci Fizycznej odbêdzie siê w dniach
24-25.04.2007 r. w godz. 9.00-14.00 na stadionie KS „Orze³”
ul. Podskarbiñska 14)

do klasy IV
Szko³y Podstawowej Sportowej nr 55

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!

(Test Sprawnoœci Fizycznej odbêdzie siê w dniach 7,14.21,
28.05.2007 r. w godz. 15.00-17.30 na stadionie KS „Orze³”
ul. Podskarbiñska 14)

04-866 Warszawa
ul. Wa³ Miedzeszyñski 231

informacje: tel./fax 022 810−13−50; 022 813−31−90
www.zss70.pl; e−mail: zss70@edu.um.warszawa.pl

tel. 612−76−13
pon.-pi¹t. 9–18, sob. 9–14

(rondo Traktu Lubelskiego)

www.hazym.com.pl

Zdrowych, weso³ych i pogodnych
Œwi¹t Wielkanocnych
wraz z ¿yczeniami udanych zakupów
w sklepach „Spo³em” WSS
sk³ada swoim Klientom i Pracownikom
Rada Nadzorcza i Zarz¹d „Spo³em”

Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„GROCHÓW”

OFERUJE
WSPÓLNOTOM
MIESZKANIOWYM
usługi związane
z zarządzaniem
i administrowaniem
nieruchomościami.
Zainteresowanych zapraszamy
do siedziby Spó³dzielni
w Warszawie
przy ul. Kobielskiej 1,
tel. 673-08-01.
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WIELKANOC po polsku
Wielkanoc to takie piêkne i radosne œwiêta!
Zw³aszcza, ¿e polski dom kultywuje w³asne
tradycje, a to przepis na babkê wielkanocn¹,
a to znów na ¿ur. S¹ domy, w których podaj¹
bia³¹ kie³basê w bia³ym barszczu, s¹ takie
gdzie od pokoleñ na wielkanocnym stole bywa wy³¹cznie pieczona, z cebulk¹ i piwem.
Bez wzglêdu na bia³¹ kie³basê, jedn¹ bli¿ej kresowej kuchni,
inn¹ – galicyjskiej czy wielkopolskiej, nie³atwo poradziæ sobie
z przygotowaniami, jeœli pracuje siê na pe³ny etat, a szefowi bardziej le¿y na sercu firma, ni¿ œwi¹teczna tradycja…
Dla u³atwienia ¿ycia zapracowanym Mieszkankom, podajemy
klika szybkich przepisów, które nie zabior¹ czasu a sprawi¹, ¿e Wasza Wielkanoc bêdzie mia³a smak… z pomys³em!
Nie ka¿d¹ pani¹ domu staæ na zarwanie ca³ej nocy, by przygotowaæ pyszne œwiêta. Spróbujmy skróciæ ten czas.
Dla tych, którzy obawiaj¹ siê mieæ „œwiêta z hipermarketu”, czyli wszystko kupione „na gotowo”, mamy klika prostych pomys³ów.
Najpierw przystawki: do jaj na twardo przygotuj sos: najprostszy
sos bia³y z m¹ki, mas³a roztopionego na patelni i odrobiny roso³u,
wody czy mleka (jeœli kupny, zmniejsz iloœæ wody!), zabielony
z lekka œmietan¹, z dodatkiem kilku ³y¿ek chrzanu i… paru liœci
zmiksowanego, sparzonego wrz¹tkiem szpinaku! Sos powinien byæ
na tyle gêsty, by szpinak, który da piêkny, zielony kolor, nie rozwo-

dni³ go za bardzo. Kto nie lubi szpinaku – mo¿e dodaæ tylko wyciœniêty z niego sok.
Przydadz¹ siê babeczki: gotowe korpusy babeczek s³onych
i s³odkich mo¿na kupiæ bez problemu. Farsz s³ony na ciep³o: cebula i pieczarki, poszatkowane, przesma¿one z sol¹ i pieprzem, wy-

pe³ni¹ babeczki. Przed podaniem posypaæ tartym serem, podgrzaæ
w piekarniku. S³ony farsz na zimno: posiekanego korniszona lub
kapary wymieszaæ z delikatn¹, dobr¹ pasztetow¹. Dekorowaæ majonezem i ketchupem.
Bia³y barszcz: gotuj we wrz¹tku bez soli kilkanaœcie minut ze
dwa z¹bki czosnku, jak¹œ wêdzonkê i sporo majeranku, potem dodaj wymieszan¹ z odrobin¹ wody zawartoœæ torebki, zaœ gdy
barszcz bêdzie gotowy, dodaj do niego kilka ³y¿ek mleka skondensowanego nies³odzonego (mo¿e byæ light) i kilka czubatych ³y¿ek
chrzanu.
Wêdliny, jeœli je wczeœniej pokroisz i u³o¿ysz na pó³misku, spryskaj lekko dosyæ rzadkim roztworem ¿elatyny, wówczas wêdlina
nie bêdzie tak ³atwo obsychaæ i zachowa piêkny, soczysty kolor.
Cienk¹ kie³basê wêdzon¹ natrzyj lekko œwie¿ym olejem, bêdzie
mia³a apetyczny po³ysk.
Kupny mazurek nabierze innego wygl¹du, jeœli udekorujesz go
ró¿nobarwnymi lukrami do „pisania” po ciastach. Najlepsze s¹ te
w tubkach. Mo¿na je te¿ wykorzystaæ do zdobienia s³odkich korpusów babeczek, które wype³nij ³y¿eczk¹ kwaskowych powide³ lub
mro¿on¹ truskawk¹ czy wiœni¹, a nastêpnie zalej doœæ gêstym budyniem œmietankowym (mo¿e byæ waniliowy), nawet tym „b³yskawicznym”, przyrz¹dzonym z nieco mniejsz¹ iloœci¹ wody czy mleka. Powinien byæ gêsty. Po zastygniêciu, na powierzchni takiej babeczki mo¿na malowaæ lukrowymi „pisakami” bazie, baranki czy
kurczaczki.
Pamiêtaj, ¿e pasztet, babkê dro¿d¿ow¹ czy sernik mo¿esz upiec
znacznie wczeœniej i doskonale zamroziæ, a po wyjêciu na œwiêta
ciasta polukrowaæ czy oprószyæ cukrem pudrem! Podobnie mo¿na
mroziæ chleb i bu³eczki, bardzo œwie¿e, lecz nie gor¹ce. Po wyjêciu
bêd¹ prosto jak z piekarni! Ale to, co jest najwa¿niejsze przy œwi¹tecznym stole, to dobry, pogodny nastrój. Tradycyjnie!
Opa

Olimpiada na Saskiej Kêpie
Pod koniec marca w Szkole Podstawowej
Nr 143 przy Al. Stanów Zjednoczonych 27
odby³a siê sportowa olimpiada szeœciolatków. W sali gimnastycznej podstawówki rywalizowa³o prawie 130 dzieci.
Na pocz¹tku imprezy gospodarze dali pokaz akrobatyki, który
nagradzany by³ brawami przedszkolaków zafascynowanych mo¿liwoœciami uczniowskiego organizmu. Chwilê póŸniej zerówkowicze otrzymali porz¹dn¹ rozgrzewkê bawi¹c siê w „Zmianê pogody”
(wspólnie markowali zachowania w czasie deszczu, s³oñca i burzy)
oraz biegaj¹c z ró¿nymi przyborami. Drobne i bose stópki przedszkolaków zatrzês³y szkolnym budynkiem. Nic dziwnego, bo w imprezie uczestniczy³o prawie 130 zawodników z przedszkoli Nr 162,
295, 296, 392 i ich równolatki z tutejszej szko³y.
Po rozgrzewce nast¹pi³a prawdziwa sportowa rywalizacja. Pierwsz¹
konkurencj¹ by³ wyœcig parami w obrêczach do hula-hop. Trzy Zosie,
w jednolitych ¿ó³tych koszulkach przedszkola „Saski Zak¹tek” z radoœci¹
wyrzuci³y w górê rêce myœl¹c, ¿e wygra³y tê konkurencjê. Kiedy okaza³o siê, ¿e by³y drugie ich radoœæ wcale nie uleg³a zmniejszeniu: - No to co
– odpowiedzia³y – przegra³yœmy, ale i tak jesteœmy lepsze od innych!
W dalszej czêœci olimpiady, pod czujnym okiem szkolnego wuefisty Adama Kurtiaka, rywalizowano w wymianie pi³ek, „sadzeniu
ziemniaków” i wyœcigach doko³a pacho³ków.

W ogólnej klasyfikacji zwyciê¿yli wszyscy, bo i taki by³ zamys³
zawodów. I wszystkie przedszkolaki otrzyma³y drobne nagrody.
Imprezê zakoñczy³ pokaz taneczny dziewcz¹t z klasy IV b. Przyznaæ trzeba, ¿e uczniowie SP Nr 143 s¹ bardzo wygimnastykowani. – W tym roku oprócz trzech klas pierwszych planujemy utworzyæ
jedn¹ sportow¹ o profilu akrobatyki – zdradza plany wicedyrektor
placówki, Bogumi³a Goliszek prezentuj¹c „Mieszkañcowi” nowoutworzon¹ salê do æwiczeñ gimnastycznych, akrobatycznych i tanecznych. – Szczegó³y bêdziemy mogli przedstawiæ w czasie dnia
otwartego, który w naszej szkole odbêdzie siê 12 kwietnia. Uczniom
podstawówki przyda siê tak¿e nowe boisko szkolne, którego modernizacja zapowiedziana jest jeszcze w tym roku.
Magda K.
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NARZYNKI

GWINTOWNIKI

ODWIEDŹ STOISKO

Metal−Market

„ŚWIAT ZŁOTA”

HURT DETAL

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

ŒRUBY

w³asny
parking
ZAMKI

P
LINKI

Universam „Grochów”
ul. Grochowska 207
(Rondo Wiatraczna)

BOGATY ASORTYMENT TOWARÓW
PO ATRAKCYJNYCH CENACH

w „Universamie” Grochów na I piętrze
WIOSENNA PROMOCJA na ZŁOTO od 10% do 50%
i na SREBRO 20%

KREDYT

❤ pierścionki, komplety, łańcuszki ❤ kolie, naturalne perły
❤ zegarki itp. ❤ medaliki – najtaniej w Warszawie!!!

GOTÓWKOWY
KONSOLIDACYJNY

NOWA KOLEKCJA biżuterii z Włoch!!!
Nowe, CIEKAWE WZORY OBRĄCZEK!

do 6 tys. złotych
na dowód osobisty
Serocka 3

Skup złota – konkurencyjne ceny!!!

Wejœcie:

Pr 585 – 30 zł za gram
Pr 750 – 37 zł za gram
 wymiana od 37 zł do 40 zł

Grochowska 152

022 610 52 00

PRYWATNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA NR 1 s.c.
Warszawa, ul. Klonowa 16 (przy pl. Unii Lubelskiej)
(szko³a przeniesiona z ul. Noakowskiego 6)
tel. 646 44 97, 849 37 35, sekretariat czynny 16-18
UPRAWNIENIA SZKO£Y PUBLICZNEJ
prowadzi zapisy do
Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych
Liceum Ekonomicznego dla doros³ych
LO dla absolwentów szkó³ zasadniczych
Gimnazjum i Liceum dla doros³ych
(skrócony okres nauki)

„UNIVERSAM” czynny
7.04.2007 r. (Wielka Sobota)
– czêœæ spo¿ywcza – 8.00-15.00
– czêœæ przemys³owa – 9.00-15.00
SKLEP CA£ODOBOWY
7.04.2007 r. (Wielka Sobota)
– czynny do godz. 19.00
9.04.2007 r. (Poniedzia³ek Wielkanocny)
– czynny od godz. 15.00 – non-stop
Zapraszamy 7 dni w tygodniu na udane zakupy œwi¹teczne

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

Kurs przygotowawczy do matury
organizowanej w maju 2007
wed³ug „starego programu”
(Niskie czesne – p³atne w ratach)
POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
specjalnoœci
 Handel zagraniczny  Informatyka
 Finanse i rachunkowoœæ  Bankowoœæ
 Obs³uga ruchu turystycznego  Hotelarstwo
 Ekonomia i organizacja przedsiêbiorstw
 Integracja europejska
 Jêzyki obce
Zajêcia we wszystkich szko³ach odbywaj¹ siê
w co drug¹ sobotê (12.30-20.30)
i niedzielê (8.00-14.00)
Zebrania informacyjne – codziennie o godz. 17.00
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L E K C J A H I S T O R I I Wiosenne Impresje Teatralne
„Zbrodnie
w majestacie prawa”
Od 26 marca, w sali kolumnowej rembertowskiego urzêdu, mo¿emy obejrzeæ
wystawê „Zbrodnie w majestacie prawa”. Na 80 fotogramach prezentowane
s¹ sylwetki sêdziów i prokuratorów,
którzy w latach 1944-1956 bezpodstawnie skazywali na karê wieloletniego pozbawienia wolnoœci lub karê œmierci.
Eksponowane s¹ równie¿ zdjêcia ofiar,
tak¿e dzieci.
Wystawa powinna przyczyniæ siê do wype³nienia
„bia³ych plam” najnowszej historii - mówi Leon
Chruœcicki, cz³onek Zwi¹zku M³odocianych WiêŸniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy” –
powinna przeciwstawiæ siê braniu w obronê prominentów tamtych lat przez t³umaczenie, ¿e nie nale¿y dzisiaj szargaæ dobrego imienia starych ludzi.
Owi „starzy ludzie”, to nie tylko absolwenci
uniwersytetów, ale tak¿e sêdziowie z wykszta³ceniem niepe³nym podstawowym, po pó³rocznym
kursie prawniczym. Wœród ich ofiar, znalaz³a siê
m.in. Danuta Siedzikówna (pseudonim „Inka”),
sanitariuszka skazana w wieku 17 lat na karê
œmierci za dzia³alnoœæ patriotyczn¹.
- Szczególnie apelujê do pedagogów, nauczycieli,
wszystkich, którzy dbaj¹ o kulturê i oœwiatê, ¿eby
przekazywali to przes³anie - mówi zastêpca burmistrza Rembertowa Stanis³aw Choiñski - niech to wydarzenie zapadnie wielu ludziom g³êboko w pamiêci.
Organizatorem wystawy, któr¹ bêdzie mo¿na
ogl¹daæ do 16 kwietnia br. jest Zwi¹zek „Jaworzniacy” oraz urz¹d dzielnicy Rembertów.

Na „nieludzk¹ ziemiê”
W niedzielê, 25 marca, obchodzono 62.
rocznicê wywózki na Ural 1500 wiêŸniów obozu NKWD w Rembertowie.

Przy pomniku, u zbiegu ulic Marsa
i P³atnerskiej, w blasku wiosennego
s³oñca, przypominano mroczne czasy
radzieckich gu³agów.
- Po k¹pieli i strzy¿eniu zostaliœmy za³adowani do brunatnych wagonów towarowych i 25 marca 1945 roku, a by³a to wtedy Niedziela Palmowa, ta „brunatna karawana” ruszy³a na wschód
– mówi Jan Zalewski, jeden z ostatnich œwiadków tego wydarzenia. - Zmarzniêci, o chlebie
i wodzie, w mrozie, pracowaliœmy przy wyrêbie
lasu. Wiêkszoœæ z repatriantów wróci³a do Polski
pod koniec 1947 roku. Ale w kraju te¿ nas nie rozpieszczano. Byliœmy na statucie tzw. „¿o³nierzy
wyklêtych”. Wci¹¿ inwigilowa³o nas UB.

Przez obóz rembertowski przesz³o wielu znanych dzia³aczy polskiego podziemia, wœród nich
gen. August Emil Fieldorf. Znaczenia i popularnoœci temu miejscu nada³ fakt odbicia niemal¿e 500
wiêŸniów przez oddzia³y AK. ¯o³nierze rozeszli siê
na akcjê dok³adnie z tego skrzy¿owania dróg, przy
którym dzisiaj stoi pomnik. O tym niezwyk³ym
wydarzeniu mówiono nawet poza granicami kraju.
W obchodach wziêli udzia³ przedstawiciele
w³adz samorz¹dowych z burmistrzem Rembertowa Mieczys³awem Golónk¹, duchowieñstwo,
zwi¹zki kombatanckie oraz nieliczni ju¿ œwiadkowie tamtych wydarzeñ i ich rodziny. Pod pomnikiem delegacje z³o¿y³y wieñce. O prowadzenie
uroczystoœci i oprawê artystyczn¹ zadba³a m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Nr 76 w Rembertowie.
Piotr Bartoszewicz

H O R O S K O P
BARAN 21.03-21.04
Pasjonujesz siê obecnie prac¹, œcigasz d³u¿ników i walczysz o lepsze warunki umów, ale Ÿle
znosisz zbyt niskie, twoim zdaniem zarobki. Powinieneœ wiêc zaj¹æ siê negocjowaniem podwy¿ki u szefostwa, a jeœli nie dojdziesz do porozumienia – poszukaj nowej pracy. Nieraz warto zacz¹æ wszystko od nowa, ale nie dzia³aj pochopnie
i nerwowo, bo mo¿esz wiele straciæ...
BYK 22.04-21.05
¯ycie ci¹gle ciê czymœ zaskakuje. Ale nie dajesz
siê i wychodzisz na prost¹. W sprawach finansowych trwa dobra passa, a twoje rozterki mi³osne
nied³ugo te¿ siê skoñcz¹. Tutaj pozwól dzia³aæ innym. Ty zajmij siê w miêdzyczasie przedœwi¹tecznymi porz¹dkami i zakupami. Bêdzie fajnie,
sam siê przekonasz i dasz siê ponieœæ chwili. Du¿ym zaskoczeniem mo¿e byæ w œwiêta wizyta kogoœ dawno niewidzianego.
BLINIÊTA 22.05-21.06
Nagromadzi³o siê tych niezakoñczonych spraw.
Bêdziesz mieæ teraz mniej czasu na sprawy osobiste, ucierpi na tym te¿ twoja rodzina. Najlepszym sposobem na za³agodzenie trudnej sytuacji
bêdzie kompromis. Pomyœl o tym, a wszystko jakoœ siê u³o¿y. Zw³aszcza, ¿e na pewno uda wam
siê nacieszyæ sob¹ w œwiêta. Tutaj daj popis swoim mo¿liwoœciom kulinarnym i bogatej wyobraŸni.
Twoi bliscy bêd¹ pod wra¿eniem.
 RAK 22.06-22.07
Nie dopisuje ci ostatnio poczucie humoru, ale postaraj siê o wiêkszy dystans do paru spraw, a twoje nerwy siê uspokoj¹. Najlepiej odpoczywaj i regeneruj swoje si³y w sportach si³owych. Mycie okien
i trzepanie dywanów dobrze ci zrobi. Przy okazji
wys³uchaj praktycznych porad s¹siadki, które na
pewno przydadz¹ siê w najbli¿szym czasie.
 LEW 23.07-23.08
Twoje zdrowie nie sprawia wiêkszych k³opotów, nie
ma wiêc powodów do niepokoju. Ale twój nastrój
zale¿y g³ównie od chwilowych humorów. Pamiêtaj,
¿eby nad nimi panowaæ, bo twoi najbli¿si te¿ maj¹
ochotê nieraz odetchn¹æ. Skup siê na ciekawszych
sprawach, a malkontenctwo zostaw innym. Koniecznie w œwiêta zafunduj sobie wycieczkê za
miasto, naciesz oczy przyrod¹, powdychaj sobie
wiosennych zapachów, nawet tych z obory...
 PANNA 24.08-23.09
W pracy wiêkszoœæ spraw u³o¿y siê po twojej myœli. Pozwoli ci to na zajêcie siê swoj¹ osob¹. Bardzo siê zaniedba³eœ, wiêc przyda siê ma³y wypad
na zakupy w sympatycznym towarzystwie, nie
mówi¹c ju¿ o wizycie u kosmetyczki. Na dalsz¹
poprawê humoru, przygotowanie œwi¹t zostaw
najbli¿szym. Ty masz odpoczywaæ i rozkoszowaæ
siê mi³ymi chwilami np. w towarzystwie ciekawej
ksi¹¿ki.
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 WAGA 24.09-23.10
Jeœli dzia³asz w biznesie, bêdziesz wykonywaæ
nowe, odpowiedzialne zadania, podejmuj¹c przy
tym w³aœciwe decyzje. Zabraknie ich chwilowo
w sprawach osobistych, wiêc tutaj zdaj siê na
cierpliwoœæ i intuicjê w doborze towarzystwa. Dopisuje ci szczêœcie w sprawach finansowych, koniecznie wykorzystaj ten dar i postaraj siê pomno¿yæ swoje dochody.
 SKORPION 24.10-23.11
Czeka ciê sporo zawodowych spotkañ, a plany
z którymi wi¹za³eœ nadzieje maj¹ szansê siê sfinalizowaæ. Dziêki nim nawi¹¿esz nowe znajomoœci w œrodowisku. W sprawach osobistych natomiast bez wiêkszych zmian, chyba ¿e liczysz na
jak¹œ szybk¹ znajomoœæ... na krótko. Tutaj decyzja nale¿y do ciebie.
 STRZELEC 24.11-22.12
Dziêki pewnej stabilizacji w sprawach finansowych, mo¿esz sobie pozwoliæ na wiêksze wydatki w bud¿ecie domowym. Natomiast w sprawach
osobistych i zdrowotnych nie zapominaj o swoim
sercu... Koniecznie daj sobie na stop w œwiêta.
Stosuj siê do tej maksymy przy stole, ale ruszaj
siê jak najwiêcej na spacerach w mi³ym towarzystwie. S³oneczna, wiosenna pogoda kusi swoimi
urokami.
 KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Stabilizacja i pewnoœæ bêd¹ ci towarzyszyæ przez
najbli¿sze tygodnie, w sprawach uczuciowych czekaj¹ ciê jednak pewne niespodzianki, ale tutaj pozwól sobie na wiêcej dystansu i potraktuj ten przypadek na luzie. Na razie szukasz mo¿liwoœci, jak
zdobyæ œrodki finansowe niezbêdne do realizacji
pewnego marzenia i to zaprz¹ta wszystkie twoje
myœli. Nawet temat œwi¹t zdaje siê niewa¿ny.
 WODNIK 21.01-19.02
Mniej problemów, wiêcej przyjemnoœci – oto, co
ciê czeka w najbli¿sze dni drogi Wodniku. W pracy znajdziesz siê w tyglu przeró¿nych spraw,
z których wyjdziesz obronn¹ rêk¹, w kontaktach
towarzyskich nie zabraknie ci okazji do dobrej zabawy. W œwiêta to ty bêdziesz mieæ najwiêcej
okazji do „topienia”, i bêdziesz z tego ochoczo
korzystaæ, wiêc towarzystwo ma siê mieæ na
bacznoœci.
 RYBY 20.02-20.03
Droga do sukcesu nie bêdzie us³ana ró¿ami, musisz stawiæ czo³o wielu trudnoœciom. Potrzeba ci
wiêkszej konsekwencji w postêpowaniu i uporu,
aby podo³aæ wiêkszym obowi¹zkom. Nie poddawaj siê chwilowym nastrojom, wsparcie i zrozumienie znajdziesz w rodzinie. W œwiêta bêdzie
okazja do odnowienia starych znajomoœci, warto
nieraz w codziennym poœpiechu przystan¹æ i powspominaæ dawne czasy...
Merlin

- Oto jest scena, a na tej scenie
zaraz odbêdzie siê przedstawienie. Tymi s³owami powita³a widzów jedna z grup bior¹cych
udzia³ w Dzielnicowym Festiwalu Ma³ych Form Teatralnych „Wiosenne impresje teatralne”, który odby³ siê 29 marca. I chocia¿ przedstawienia nie
by³y wystawiane na deskach
prawdziwego teatru, a na
szkolnej sali gimnastycznej, profesjonalizmu m³odym aktorom nie zabrak³o.
Gospodarzem konkursu dla klas I-III
by³a, po raz szósty,
Szko³a Podstawowa
Nr 60 mieszcz¹ca siê
przy ulicy Zbaraskiej
3. Do wyœcigu o medale i puchary przyst¹pi³y szko³y z Pragi
Po³udnie. Podziwiaæ
mo¿na by³o blisko
200 dzieci.
By³y
królewny,
ksi¹¿êta, Czerwone Kapturki,
wilki i wiele innych bajkowych
postaci. Tegoroczn¹ edycjê konkursu podsumowaæ mo¿na nastêpuj¹co: eksplozja emocji
i barw. Jak zwykle przy takich
okazjach, kiedy w grê wchodzi
szczypta tremy i rywalizacji,
podekscytowanie siêga³o zenitu.

Nie wiadomo, kto denerwowa³
siê bardziej – dzieci, nauczyciele czy rodzice. Na sali gimnastycznej, us³yszeæ mo¿na by³o
lekko onieœmielone i zniecierpliwione g³osy uczestników konkursu: - Proszê pani, kiedy nasza
kolej? Proszê pani, ile szkó³
przyjecha³o?
Na ka¿dego przyszed³ czas,
a form prezentacji by³o wiele.

Œpiew, recytowanie d³u¿szych tekstów, taniec. Istotnym elementem by³a fantastyczna scenografia, kolorowe stroje, a tak¿e rekwizyty. Tu¿ po wystêpach emocje opad³y i nast¹pi³o oczekiwanie na wyniki.
Oceniaj¹ce wystêpy czteroosobowe jury, w którego sk³ad

wchodzi³a m.in. Wioletta Pobocha - Inspektor Wydzia³u Oœwiaty i Wychowania, a tak¿e Ewa
¯ochowska- Doradca Metodyczny Kszta³cenia Zintegrowanego,
mia³o swoich faworytów. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach - szkolne ko³a teatralne oraz
zespo³y klasowe. W tej ostatniej
zwyciêzc¹ okaza³ siê zespó³ z SP
nr 143, który wyst¹pi³ z przedstawieniem „Nie ma tego z³ego”. W kategorii szkolnych kó³ teatralnych
pierwsze
miejsce wywalczy³y
dzieci ze SP nr 279.
W ich przedstawieniu
dominowa³a jedna
barwa - czerwona.
Wystawili bowiem
„Czerwonego kapturka z ró¿nych stron
œwiata”.
- Zgodnie z has³em, jakie przyœwieca „Wiosennym impresjom
teatralnym”– „bawiæ- ucz¹c, ucz¹c –
bawiæ”, zwyciêzcami s¹ wszyscy.
Bo nie o wynik tu chodzi, lecz
o dobr¹ zabawê, chêæ zrobienia
czegoœ fajnego i rozwój podopiecznych - powiedzia³y organizatorki konkursu Ewa Kosiorek
i Alicja Zapalska.
Ewa Wrzosek

Jajeczko na Ateńskiej
W Niedzielê Palmow¹ w osiedlowym Klubie
„Orion” przy ulicy Egipskiej odby³o siê niecodzienne spotkanie œwi¹teczne. Zamiast tradycyjnego „jajka” goœcie mogli zapoznaæ siê z panuj¹cymi na Wyspie Wielkanocnej zwyczajami.
Przewodnikami w tej podró¿y byli Rosario i Bogumi³ Rzucid³o, którzy na malowniczej wyspie spêdzili 2 tygodnie. Przy dŸwiêkach muzyki powiedzieli o historii, zabytkach i zwyczajach panuj¹cych na

wyspie. Ca³¹ relacjê z podró¿y mo¿na by³o podziwiaæ na prezentowanych przez podró¿ników slajdach, a nawet przyjrzeæ siê z bliska przywiezionym
pami¹tkom.
Na spotkaniu nie zabrak³o tak¿e polskich akcentów. Po opowieœciach i poczêstunku sk³adaj¹cym siê
z tradycyjnych potraw pochodz¹cych z Wyspy
Wielkanocnej, goœcie po¿yczyli sobie spokojnych
i radosnych Œwi¹t Wielkanocnych.
(ew)
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POZIOMO: 1-A zamek b³yskawiczny. 1-J sztuka uk³adania
kwiatów. 2-E kwaœna przyprawa do potraw. 3-A szyk samolotów. 3-G laskowy lub w³oski. 4-E jajko i bu³ka tarta na kotlecie
schabowym. 4-L ruch cia³a dooko³a osi. 5-G dokument urzêdowy. 6-A zakole rzeki. 6-K azjatycki gatunek krokodyla. 7-B
japoñska forma poetycka, tanka. 7-G imiê ¿eñskie. 8-D daw.
P³ot z ga³êzi. 8-J kram. 9-F daw. krewny w linii mêskiej. 10-A
mglisty ob³ok.10-H otacza Ziemiê. 11-A kraj zwi¹zkowy
w Niemczech. 12-H znak ³aski Chrystusa.13-A dom bez kantów. 14-J dyskusja. 15-E gryzoñ hodowany dla cennego futra.
16-A rodzaj w³ókna, manila. 16-J pieœñ biesiadna.
PIONOWO: A-1 rêczny karabin maszynowy. A-10 zawodnik
defensywny. B-6 kontynent z Watykanem. C-1 zdobywca nagrody. C-10 wstrêt, odraza. D-6 ci¹gnie wilka do lasu. E-1
rozmach. E-11 ma swoje œwiêto 7 wrzeœnia. F-8 faszysta.
G-1 imiê mêskie. H-2 sztuczka filmowa. H-7 matka Marii,
matki Jezusa. H-12 pow³oka cia³a krêgowców. I-3 marka ci¹gników. I-9 willa Karola Szymanowskiego w Zakopanem.J-1
mieszkaniec pó³wyspu Pirenejskiego. J-7 przesmyk Koryncki.

15-I

J-12 marka aparatu fotograficznego. K-5 odmiana chalcedonu. L-1 oddŸwiêk. L-8 pañstwo z Moskw¹. £-4 auto niemieckie. £-12 mechaniczny pojazd jednoœladowy. M-1 rodzaj haftu. N-8 lek przeciw anginie. O-1 gaz palny s³u¿¹cy do spawania i ciêcia metalu. O-12 przednia strona g³owy ludzkiej.
opr. A. Kemski
Rozwi¹zanie nale¿y przes³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 22/06: „Od Marcina s³ota siê
zaczyna”.

Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”
tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³a: p. Gra¿yna Biernat
z ul. Krótkiej w Weso³ej.
Wa¿ne do 13 kwietnia br.

OG£OSZENIA DROBNE

 OG£OSZENIA

 OG£OSZENIA

 Kancelaria Adwokacka adw.
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cywilne, karne, rodzinne, spadkowe, porady. Wawer - Anin ul.
Ukoœna.
Tel. 022 613-04-30;
0603-807-481
 KANCELARIA – niedrogie
porady prawne – sprawy rodzinne, spadkowe, lokalowe, nieruchomoœci, obs³uga firm – „Universam” Grochów (nad bankiem).
Tel. 022 810-00-61 - 66 w. 252;
0509-959-444
 KANCELARIA ADWOKACKA – prawo cywilne, karne, spadkowe, rodzinne – obs³uga. Porady. Miêdzylesie ul.
Dziêcieliny 3 m 11, wtorek
i czwartek 15.00-18.00.
Tel. 022 815-31-80; 0501-025-692

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

DROBNE

 AAA Antyki, meble, obrazy,
zegary, platery, srebra oraz inne przedmioty.
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948
 Monety, banknoty, odznaczenia. Antykwariat ul. Andersa 18.
Tel. 022 831-36-48
 Znaczki, pocztówki, monety,
medale, banknoty, akcje.
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948

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

RÓŻNE

MEDYCZNE
 Alkoholowe odtrucia, narkotykowe, Esperal. Tanio. Gabinet, dojazdy.
Tel. 022 671-15-79, 022 613-98-37
 Medyczna pielêgnacja stóp równie¿ diabetycy.
Tel. 022 870-14-44
 Rzuæ palenie!
Tel. 022 870-14-44
 Terapia psychologiczna i logopedyczna – pe³en zakres us³ug.
Tel. 022 612-16-60; 0605-765-646
 WWW.OBDUKCJE.PL
Tel. 0501-241-852

NAUKA
 Angielski. Tel. 0691-98-50-34
 Fizyka/matematyka – matury,
doje¿d¿am, dr. Tel. 0606-154798
 Jêzyk rosyjski – skutecznie,
sympatycznie, nauka, t³umaczenia.
W-wa Weso³a. Tel. 0504-69-79-18;
www.rosyjski.blo.pl
RAMKA
Kancelaria
KancelariaPrawna
PrawnaPietruk
Pietrukzazaprasza na
na szkolenie
prasza
szkolenie „Jak
„Jak pozypozyskaæfundusze
fundusze
strukturalne
skaæ
strukturalne
UE?”
UE?”
Tel. 022 879-92-29
Tel. 022 879-92-29
 LO dla Doros³ych.
Tel. 022 498-65-95
 Reedukacje.
Tel. 0501-327-290
 Rosyjski – ka¿dy poziom.
Egzaminy, matura – 30 z³.
Tel. 0502-27-51-94
 Szkolenia z zakresu BHP.
Tel. 022 879-87-66
 Szko³a Policealna.
Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia
 Gabinet dentystyczny w Sulejówku, obok przychodni (brak
stomatologa). Tel. 0602-461-363
 M³ode ma³¿eñstwo szuka mieszkania – tanio. Wawer, Praga P³d.,
Józefów, Weso³a, Rembertów.
Tel. 0504-272-442

DAM PRACĘ

 Fryzjerowi mêskiemu - Zak³ad
Fryzjerski ul. Walecznych 61.
Tel. 022 617-59-98
 FRYZJERCE/FRYZJEROWI.
tel. 0512-261-658
 Rencistê, (nie emeryta) w zak³adzie produkcyjnym zatrudniê.
Tel. 022 613-32-79
 Mechanikowi samochodów
osobowych. Tel. 022 813-51-75
 Opiekunki do chorych, siostry
PCK, pielêgniarki zatrudniê.
Tel. 022 815-30-62
 Stolarnia w Miêdzylesiu zatrudni.
Tel. 022 615-21-11
 Zatrudnimy solidne, pracowiZatrudnimy solidne, pracowite
teosoby
osobydodopracy
pracyww charakterze
charakterze
przedstawiciela
instytucji finanfinanprzedstawiciela instytucji
sowej
Nie wymawymasowej oraz
oraz hostessy.
hostessy. Nie
gamy
doœwiadczenia
na
danym
gamy doœwiadczenia na danym
stanowisku,
pracê
stanowisku, oferujemy pracê
wwrenomowanej
firmie,
elastyczrenomowanej
firmie,
elastyczne
godziny
b. dobre
ne
godziny
pracy,pracy,
b. dobre
wawarunki.
Zainteresowanych
prorunki.
Zainteresowanych
prosimy
o kontakt:
871-62-24
osimy
kontakt:
(022) (022)
871-62-24

 Atena Security zatrudni do
ochrony obiektów na terenie Pragi. W-wa ul. Dominikañska 9.
Tel. 022 853-05-05
 Firma produkcyjna zatrudni
sprzedawcê do sklepu (bran¿a
budowlana) w Warszawie przy
ul. Wa³ Miedzeszyñski. Chêtniej
kobiety.
Tel. 022 782-45-24;
022 782-50-15

RAMKA
Doradztwo
DoradztwoPrawne
Prawne––pe³ny
pe³nyzazakres. Kancelaria
Kancelaria Prawna
kres.
Prawna Pietruk
Pietruk
s.c.
Konkurencyjne
ceny
ul.
s.c. Konkurencyjne ceny ul. GroGrochowska
306/308
lok.
29.
chowska 306/308 lok. 29. Tel.
Tel. 022 879-92-29;
022 879-92-29;
0502-27-51-94
0502-27-51-94 www.pietruk.eu
www.pietruk.eu

 Poszukujê lokalu ok. 300
m kw.- na restauracjê.
Tel. 022 613-98-76

NIERUCHOMOŚCI/kupię
Dom w Wawrze lub na Pradze
RAMKA
Dom
w Wawrze
lub na Pradze
Po³udnie.
Tel. 0501-733-468
Po³udnie. Tel. 0501-733-468

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam
 3300 m kw. – budowlana,
ogrodzona, uzbrojona, media
wym. 18 x 185, 35 km od W-wy,
Drêszew.
Tel. 0695-148-681
 Dzia³kê rekreacyjn¹ 6000
m kw.; 1 m kw. – 10 Euro. Kierunek Serock-Wyszków.
Tel. 022 783-34-09;
022 613-61-19 (wieczorem)

PRAWNE

 Domy z bali.
Tel. 0888-708-650
 KREDYTY - gotówkowe, hipoteczne i samochodowe, ubezpieczenia - komunikacyjne.
NATIONALE NEDERLANDEN. W-wa, ul. Miñska 69, lok.
41.
Tel. 022 870-27-83;
501 550 975
 Kursy manicure – tipsy. Dyplomy w jêzyku polskim i angielskim. W-wa ul. Karwiñska 11.
Tel. 022 498-44-47;
0517-271-724
 OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO
I SOLIDNIE. Tel. 0500-336-607
 Przyjmê na lato osobê na dzia³kê - woda, las, warunki b. dobre.
Szczegó³y do uzgodnienia.
Tel. 022 783-34-09;
022 613-61-19 (wieczorem)

USŁUGI
 AAA Sprz¹tanie wspólnot
mieszkaniowych.
Tel. 022 870-47-89
 Administrowanie nieruchomoœciami.
Tel. 0692 614 577
 Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami.
Tel. 022 380-32-03; 0607-838-608
 Alarmy, kamery, sieci komputerowe.
Tel. 0501-123-967
 AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 022 612-95-23,
0609 105 940
 AA PRANIE DYWANÓW,
wyk³adzin, tapicerki. Schniêcie 4
godz. Dojazd gratis.
Tel. 022 619-40-13;
0502-928-147
 Anteny SAT TV, kamery – 24
h.
Tel. 0602-396-976
 Automatyczne pralki – naprawa, tanio. Tel. 022 810-67-92;
0605-404-132
 Cyklinowanie, lakierowanie Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
 DEZYNSEKCJA, skutecznie.
Tel. 022 642-96-16

 Elektryczne.
Tel. 022 615-58-13; 0504-61-88-88
 Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 022 870-27-39; 0502-208-813
 Elektryczne – uprawnienia.
Tel. 022 810-29-77
 FOCUS SERVICE - naprawa
telewizorów w domu klienta.
Tel. 0603-40-90-20
 Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹czenia, przeróbki, naprawy.
Tel. 022 610-88-27;
0604-798-744
 Gaz, hydraulika – 24 h, naprawa pieca, termy, kuchni, pod³¹czenia, uprawnienia gazowe.
Tel. 022 610-72-31;
0662-065-292
 Glazura, malowanie, tapetowanie, hydraulika, elektryka,
panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 022 615-58-13,
0504 61 88 88
 Glazura, hydraulika, remonty.
Tel. 022 671-05-82
 Glazura, doœwiadczenie, rzetelnoœæ.
Tel. 022 612-59-98
 Glazura, hydraulika, elektryka.
Tel. 0694-809-402
 G³adŸ, malowanie, panele.
Tel. 0606-464-453
 Glazura, terakota – uk³adanie.
Tel. 0605-783-968
 Hydrauliczne.
Tel. 022 615-58-13;
0504-61-88-88
 Hydrauliczne, gazowe – osobiœcie.
Tel. 022 610-81-21;
0607-773-106
 Hydraulik. Tel. 022 815-66-60;
0502-031-257
 Hydrauliczne – 24 h, awarie,
udro¿nienia. Tel. 022 610-72-31;
0662-065-292
 Kolorowa odzie¿ robocza –
producent. Obuwie, rêkawice,
fartuchy, odzie¿ dla gastronomii,
odzie¿ dla agencji ochrony.
P.P.H.U. Pirat, ul. Che³m¿yñska
158; 04 - 464 W-wa.
Tel./fax. 022 610-20-15,
www.pirat.waw.pl
 Lodówek – naprawa.
Tel. 022 842-97-06; 0602-272-464
 Lodówki, pralki.
Tel. 022 671-80-49; 022 610-05-30;
0604-910-643
 Malowanie, g³adŸ gipsowa.
Tel. 022 612-01-95
 Malowanie, tapetowanie, panele.
Tel. 022 615-76-97;
0695-679-521
 Malowanie, tapetowanie.
Tel. 022 615-58-13;
0504-61-88-88
 Naprawa i przestrajanie teleSkup z³omu
metali ikolorowizorów
krajowych
zagrawych. Stary
punkt – nowe
nicznych,
magnetowidów,
urz¹ceny!elektronicznych.
Ul. Kawcza
40.
dzeñ
Gwarancja.
Tel. 022 612-52-23;
Tel. 0600-236-046
0607 145 196
 Naprawa pralek i lodówek –
tanio.
Tel. 022 644-23-12;
0697-120-312
 Naprawa RTV – Majdañska 4.
Tel. 022 815-42-14. Sprzeda¿
u¿ywane TV Tel. 0609-569-731

REKLAMA

DROBNE

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yNieodp³atnie
odbieram
zu¿yty
ty sprzêt AGD
(bez lodówek)
sprzêt
lodówek)
z³om w AGD
ka¿dej (bez
postaci,
makuz³om
w
ka¿dej
postaci,
makulalaturê, st³uczkê. W³asny
turê,
st³uczkê.
W³asnypiwnic.
transtransport.
Sprz¹tanie
port. Sprz¹tanie
piwnic.
Tel.
Tel. 022
499-20-62
022 499-20-62
RAMKA
POGOTOWIE KRAWIECKIE
POGOTOWIE
KRAWIECUL. KWIATKOWSKIEKIE
UL. KWIATKOWSKIEGO 6/100
(OBOK SZEWCA)
GO
6/100 (OBOK
SZEWCA)
- TANIO,
SZYBKO,
SOLI-TANIO,
DNIE. Tel.SZYBKO,
0512-072-293SOLIDNIE. Tel. 0512-072-293
 Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywanów, magiel. Zak³ad Pralniczy ul.
Igañska 22. Tel. 022 870-09-54
 Pranie dywanów, wyk³adzin,
kanap – Karcherem.
Tel. 0660-90-31-49
 Pranie wyk³adzin, dywanów,
tapicerki.
Tel. 0510-126-840
 Pralki, lodówki.
Tel. 022 671-80-49; 022 610-05-30;
0601-361-830
 Przeprowadzki z pakowaniem, tanio. Tel. 022 810-25-72;
0501-190-127
RAMKA
Remonty (równie¿ kompleksowe)
Remonty
(równie¿
komple– firmy i osoby
pryksowe)
firmy–i szybko
osoby prywatwatne. –Tanio
– soline.
Tanio
–
szybko
–
solidnie.
dnie.
Tel. 0507-080-611
Tel. 0507-080-611
 REMONTY, przeprowadzki.
Tel. 0502-088-052
 Remonty mieszkañ.
Tel. 0691-040-034
 Remonty mieszkañ osobiœcie.
Tel. 0501-137-602
 Remonty – kompleksowo.
Tel. 0694-809-402
RAMKA
Skup Karolkowa
Karolkowa róg
Skup
róg Wolskiej.
Wolskiej.
Aktualna cena
cena puszki
Aktualna
puszki AL
Al. 55 z³;
z³;
5,50*.
Tel.499-20-62
022 499-20-62

5,50
.
Tel.
022
* cena z innym towarem
 Cena z innym towarem
 Sprz¹tanie – biura i Wspólnoty
Mieszkaniowe, ogrody. Referencje.
Tel. 0507-097-028
RAMKA
Sprzeda¿ i monta¿ okien. CenySprzeda¿
i
monta¿
okien.TaCeproducenta. Rachunki.
ny
Rachunki. Tanio,producenta.
solidnie, szybko.
nio, solidnie, Tel.
szybko.
Tel.
05070507-080-611
080-611
 STOLARZ - wykona solidnie
- meble, zabudowy, kuchnie, szafy, pawlacze i inne.
Tel. 022 810-38-04; 0602-126-214
 Studnie. Tel. 022 789-33-89
 Tapicerskie.
Tel. 022 612-53-88
 Uk³adanie, cyklinowanie, lakierowanie, renowacja starych
pod³óg.
Tel. 0692-71-78-71
 Uk³adanie parkietów, przek³adanie, cyklinowanie, lakierowanie
– osobiœcie. Tel. 022 810-70-88;
0609-542-545
 ¯aluzje, verticale, rolety - naprawy, pranie verticali.
Tel. 022 610-54-19
 Rolety antyw³amaniowe i naprawy.
Tel. 022 610-54-19
 Rolety, ¿aluzje, verticale, rolety antyw³amaniowe – produkcja,
naprawa.
Tel. 022 610-23-83
 ¯uk – wywóz gruzu, z³omu,
œmieci, drzewa, liœci i mebli.
Tel. 022 610-88-27; 0888-651-163
REKLAMA

BAR RESTAURACYJNY
Warszawa,
ul. Międzynarodowa 65
tel. 617 61 46

1962 r.

Wszystkim swoim Klientom
życzymy Wesołych, Pogodnych
Świąt Wielkiej Nocy
ZAPRASZAMY codziennie
od godz. 8.00 do 21.00
II Dzień Świąt od godz. 10.00
Organizujemy przyjęcia
okolicznościowe!
ZAPRASZAMY
na dania rybne!!!

MIESZKANIEC
CZASOPISMO
SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE

MATERIAŁY
BUDOWLANE

Szko³a Podstawowa Nr 215

MAGBUD−TRANS

prowadzi zapisy do klasy „0”
i klas pierwszych ogólnych oraz
sportowej z dyscyplin¹ p³ywanie

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

ul. Kwatery G³ównej 13 w Warszawie

na rok szkolny 2007/2008
 022 610−67−79
www.sp215.info
Zebranie informacyjne dla klas I – 23.04.2007 r. godz. 1730

T³ocznia p³yt kompaktowych GM Records
poszukuje kandydatów na stanowisko:
KOORDYNATOR ds. INWESTYCJI
Wymagania:
Oferujemy:
 doœwiadczenie na podobnym stanowisku
 ciekaw¹ i odpowiedzialn¹ pracê
 dobra znajomoœæ realizacji obiektów kubaturowych
 atrakcyjne wynagrodzenia
 wiedza z zakresu zarz¹dzania obiektem
 narzêdzia pracy (samochód s³u¿bowy, telefon itp.)
 znajomoœæ jêzyka angielskiego
 prawo jazdy kat. B
Zainteresowane osoby prosimy o przys³anie CV z wpisan¹ nazw¹ stanowiska na adres
e-mail: biuro@gmrecords.pl lub poczt¹ tradycyjn¹ na adres: GM Records ul. Heliotropów 45/53, 04-795 Warszawa

Redaguje zespó³ dziennikarzy przy wspó³udziale mieszkañców. Redaktor naczelny: Wies³aw Nowosielski. Zdjêcia: Leszek Pogorzelski.
Redakcja: ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel./fax 022 813-43-83, e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl Internet: www.mieszkaniec.pl Wydawca:
P.W.U. „VARIA”, ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel. 022 810-64-12. Przygot. do druku: MAWA Press tel. 022 870-71-35. Druk:
„ODDI”, tel./fax 048 613-31-88. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Za treœæ og³oszeñ, listów i artyku³ów sponsorowanych Redakcja
i Wydawca nie odpowiadaj¹.

Szko³a
Podstawowa
Nr 174

w Warszawie Weso³ej
prowadzi nabór do
klas integracyjnych
na rok szkolny
2007/2008.
Zainteresowanych
rodziców
prosimy o kontakt
z sekretariatem szko³y
tel. (022) 773-40-03
Nak³ad:
40 000 egz.
Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli
Dystrybucji Prasy.
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Strzały na Szaserów
W sobotê, 24 marca, Szko³a Podstawowa
Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
przy ul. Szaserów odrabia³a wolny dzieñ.
I odrabia³a go bardzo intensywnie.
– Pomys³ zorganizowania
wiosennego festynu rodzinnego
zainicjowali w ubieg³ym roku
rodzice – przyznaje dyrektor
placówki Anna Go³ygowska.
W tym roku kadra podstawówki wykaza³a siê niebywa³¹ ini-

cjatyw¹ organizacyjn¹. Nie
sposób wymieniæ wszystkich
atrakcji, które tego dnia czeka³y
na dzieci i rodziców. Ró¿nego
rodzaju gry ruchowe i kiermasze, doœwiadczenia i eksperymenty, salon piêknoœci, odlew-

nia figur gipsowych, zdalnie
sterowane samochody, turnieje
w sudoku, warcaby, Duel Masters, pche³ki, sztuka origami
i filofany, puzzle, ko³o fortuny
i lotto, twister, kalambury...
Ka¿dy z ponad 700 uczêszczaj¹cych do szko³y uczniów znalaz³ dla siebie zajêcie na kilka
godzin.
W jednej z klas urz¹dzono
nawet strzelnicê do paintballu.
– Droga m³odzie¿y – wo³a³
przez mikrofon Leszek Korneluk nadzoruj¹cy strzelanie wype³nionymi farb¹ nabojami –
a teraz bêdzie strzelaæ „Mieszkaniec”, a po nim pani dyrektor! Posz³o ca³kiem nieŸle, ale
prawdziwym strza³em w dziesi¹tkê by³ ca³y festyn. Oczywiœcie nie zabrak³o wspania³ej
kuchni z pachn¹cym bigosem
i smakowitymi ciastami.
A przed szko³¹ zaparkowa³
autokar, w którym mo¿na by³o
oddaæ krew. - W ci¹gu dnia
zg³osi³o siê do nas prawie trzydzieœci osób – mówi³ pracownik stacji krwiodawstwa z ul.
Saskiej – to bardzo dobry wynik.
rosa

Witaj w Realu!
Choæ rzecz o hipermarkecie, to tytu³ brzmi,
jak powitanie po wyjœciu z wirtualnego œwiata gier. Bo i o pewnej grze bêdzie mowa.
O grze w „fa³szywe ceny”.

S£ODKO-GORZKO

Po zmianie po³udniowopraskiego Geanta na sklep sieci Real w internecie pojawi³ siê w¹tek: oszustwa cenowe w Realu
na Jubilerskiej. Paula266 skar¿y
siê, ¿e przy produktach ceny s¹
ni¿sze ni¿ te, które klient p³aci
przy kasie. Papier toaletowy kosztowa³ j¹ 3,99 z³., a powinien
1,17 z³., zaœ surówka zamiast
2,19 kosztowa³a 4,99 z³. Po opisywanych w „Mieszkañcu”
praktykach w Conforamie i Video Clubie sprawdzi³em, jak siê
sprawy maj¹ w Realu, czyli
w rzeczywistoœci.

spo¿ywczego doda³a: - Nie mamy pojêcia, dlaczego tak jest.

Byliœmy twardzi, jak Tommy Lee Jones w „Œciganym”
i chcieliœmy ¿eby na fakturze
„Raczki” nazywa³y siê „Raczkami”, a „Fistaszkowe” „Fistaszkowymi” i to tañszymi. T³umaczyliœmy
pracownikom
sklepu (Sylwii, Agnieszce
i Dominikowi), ¿e nie chodzi
tylko o ró¿nicê w cenie, ale
ka¿dy Polak wie, jak wygl¹da-

A w fakcie oszustwa najbardziej boli œwiadomoœæ, ¿e zosta³o siê oszukanym. Dlatego pewnie ma³o kto sprawdza zgodnoœæ
cen na paragonie z oferowanymi
przy towarze. Zreszt¹ kto pamiêta, ile co kosztowa³o? W hipermarketach robi siê prawie hurtowe zakupy. - Przypadki innych
cen przy kasie ni¿ na sklepie s¹
jednostkowe.- mówi Agnieszka
£ukiewicz-Stachera, rzecznik
Realu – Wynikaj¹ g³ównie z tego,
¿e system nie nad¹¿a za promocjami, które wprowadzamy.
A jednak nie byliœmy jedynymi
rodzynkami w cieœcie od lat krojonym przez wielkie sieci handlowe. Przy Stanowisku Obs³ugi

KUKU£KA KUKA

j¹ „Kuku³ki” i moja ma³¿onka,
nie musi œwieciæ oczami
przedstawiaj¹c swoim pracodawcom „lipn¹” fakturê na ich
zakup. Minê³o pó³ godziny
i w rozwi¹zanie problemu w³¹czy³ siê jeden z kierowników,
pan Piotr Zaj¹c. Sprawdzi³, ¿e
mówimy prawdê i poleci³ reklamacjê uwzglêdniæ. Rzetelnoœæ dziennikarska nakazuje
przyznaæ, ¿e po zamianie Geanta w Real s¹ pozytywy.
Kilka lat temu mia³em
podobn¹ reklamacjê w Geancie i wtedy, po dwóch godzinach, przyprowadzono mi kierownika, który mówi³ tylko po
francusku, reklamacjê za³atwiono nastêpnego dnia i nie
zmieniono cen nabieraj¹c nastêpnych klientów. Pan Zaj¹c
przynajmniej odklei³ z pó³ki
ni¿sz¹ cenê „Fistaszkowych”.
Dziêki temu klient, który bêdzie sprawdza³ prawid³owoœæ
kasowego podliczenia nie dowie siê, ¿e zosta³ zrobiony
w konia.

Klienta spêdziliœmy piêædziesi¹t
minut. Przez ten czas cenow¹ reklamacjê zg³osili: starsza pani
z kalafiorami, m³oda dziewczyna z no¿em kuchennym, ma³¿eñstwo z misk¹ i jak¹œ spo¿ywk¹
oraz kilka innych osób, którym
nie zagl¹daliœmy ju¿ do koszyka,
ani w paragon.
Nasz¹ reklamacjê ostatecznie
rêcznie skorygowa³a pani Ma³gosia. Kierownik Zaj¹c, w ramach rekompensaty, podarowa³
nam czekoladê, któr¹, tak¿e
w ramach rekompensaty, daliœmy naszemu synkowi. W koñcu dziecko czeka³o o godzinê
d³u¿ej, a¿ wrócimy z zakupów.
– Gorzka – powiedzia³ jedz¹c
czekoladê (na zdjêciu). Gorzka.
Trochê, jak zakupy w Realu...
Przesz³o tydzieñ po opisywanym zdarzeniu, tu¿ przed zamkniêciem tego numeru sprawdzi³em, jak siê sprawy maj¹. Kupi³em paczkê „Fistaszkowych”.
Na paragonie wci¹¿ widnia³a nazwa i cena „Kuku³ek”.
Adam Rosiński

S¥ POZYTYWY

Szczawnicka
w Europie
Du¿o dzieje siê w Zespole Szkó³
Nr 5 im. Stefana Kisielewskiego
przy ul. Szczawnickiej. Pod koniec marca odby³a siê tam Gie³da Szkó³ Ponadgimnazjalnych,
na pocz¹tku kwietnia „Piknik
Europejski”, a placówka ju¿ siê
szykuje do Dnia Otwartego,
który odbêdzie siê 16 kwietnia.
Sukcesem okaza³a siê zorganizowana niedawno na Szczawnickiej Gie³da Szkó³ Ponadgimnazjalnych. Przez dwa dni w „Kisielu” prezentowa³y swoj¹ ofertê wszystkie ponadgimnazjalne
szko³y z Pragi Po³udnie. Pierwszego dnia, po
otwarciu imprezy przez burmistrza dzielnicy Tomasza Kucharskiego, szko³ê odwiedza³y ca³e klasy gimnazjalistów, a drugiego dnia uczniowie
przychodzili z rodzicami.
W swojej promocji szko³y wykaza³y siê du¿¹
inwencj¹. Np. „Olimpijczycy” z liceum przy ul.
Siennickiej przyci¹gali uwagê zniczem olimpijskim p³on¹cym prawie prawdziwym ogniem,
a piêkne licealistki z „Jasiñskiego” przy ul. Grochowskiej zachêca³y do przekroczenia kwiecistej
bramy ich placówki (na zdjêciu). Sporo by³o gimnazjalistów z Rembertowa, Wawra i Weso³ej,
którzy dopytywali siê, kiedy w innych dzielnicach zostanie zorganizowana taka gie³da.
Œwiadczy to o tym, ¿e w przysz³ym roku warto, aby na Szczawnickiej zaprezentowa³y siê tak-

¿e szko³y z innych dzielnic. Pierwszy krok ju¿ zosta³ zrobiony, gdy¿ w tegorocznej gie³dzie uczestniczy³y pojedyncze szko³y z Pragi Pó³noc i Œródmieœcia. „Kisiel” pomyœla³ o gimnazjalistach tak¿e po zakoñczeniu gie³dy. W Zespole Szkó³,
w którego sk³ad wchodzi liceum ogólnokszta³c¹ce, liceum profilowane i technikum ekonomiczne, w ramach Dnia Gimnazjalisty (3 kwietnia)
zorganizowano „Piknik Europejski”.
W czasie imprezy prezentowano dorobek
i osi¹gniêcia krajów Unii Europejskiej i degustowano „wspólnotowe” potrawy. Zainteresowaniem cieszy³ siê program edukacyjno-rozrywkowy „Zgadnij, jaki to kraj?” Warto wspomnieæ, ¿e
w bie¿¹cym roku szkolnym „Kisiel” zosta³ wyró¿niony w konkursie „Polska i Polacy szans¹ dla
Unii Europejskiej”, któremu patronowa³ eurodeputowany Dariusz Rosati.
Magda K.

Wykorzysta³em swoj¹ ma³¿onkê, która mia³a kupiæ do
pracy pewn¹ iloœæ s³odyczy na
nagrody dla dzieci. Nabyliœmy
cztery rodzaje batoników
i paczkowane cukierki. Przy
kasie okaza³o siê, ¿e cukierki
„Raczki” figuruj¹ na paragonie,
jako „Kuku³ki”, a „Fistaszkowe” tak¿e s¹ „Kuku³kami”,
przy czym cena tych drugich
jest wy¿sza przy kasie, od oferowanej przy pó³ce. Reklamacji
nie mo¿na od razu skorygowaæ
przy kasie, tylko trzeba pójœæ
do Stanowiska Obs³ugi Klienta.
Wyj¹tkowo nam to nie przeszkadza³o, gdy¿ ma³¿onka potrzebowa³a fakturê na zakupione
s³odycze, a faktury s¹ wystawiane tylko przy tym stanowisku.
Poprosiliœmy, aby asortyment na
fakturze zgadza³ siê z tym, co
kupiliœmy oraz aby cena by³a taka, jak byæ powinna, czyli ni¿sza. - Nic siê nie da zrobiæ –
us³yszeliœmy, a pani z dzia³u

REKLAMA

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

REKLAMA

 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

Gabinet stomatologiczny
lek. stom. Alicji Surowieckiej
Goc³aw-Iskra,
ul. Brygady Poœcigowej 6 m. 99
od pon. do pt. w godz. 1600-2000
zapisy do 16 tel. 022 615 59 62
tel./fax 022 613 67 76
leczenie zachowawcze ❍ chirurgia ❍ protetyka
❍ profilaktyka

12 MIESZKANIEC

Centrum Technik
Fryzjerskich
 Strzy¿enie – 15 z³.
 Modelowanie + strzy¿enie
od 25 z³.
 Farba, baleyage, trwa³a
od 40 z³.
 Manicure – 10 z³,
tipsy – 50 z³.

US£UGI FRYZJERSKIE
pon.-wt., pt.-sob.
w godz. 1030-1800

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

Piątek–sobota
10% rabatu
na wszystkie usługi!

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

al. Waszyngtona 67
tel. 022 870−43−73

SZYBKIE TERMINY BADAÑ!

WA R S Z AWA

REHABILITACJA ROKU

SZTUCZNA
INTELIGENCJA
W UCHU
Nowy aparat s³uchowy firmy Oticon – Tego –
w niezwykle inteligentny sposób potrafi wychwyciæ i wzmocniæ mowê, podobnie jak
ludzki mózg.
Od chwili powstania firmy
up³yn¹³ ca³y wiek. Obfitowa³ on
w wydarzenia, które nada³y renomê produktom Oticon: pierwszy automatyczny, nieliniowy
aparat s³uchowy, pierwszy cyfrowy aparat s³uchowy, pierwszy rozpoznaj¹cy mowê aparat
s³uchowy, pierwszy aparat wykorzystuj¹cy sztuczn¹ inteligencjê i pozwoli³y ugruntowaæ mu
pozycjê lidera wœród producentów aparatów s³uchowych.
Ale wróæmy do teraŸniejszoœci. Tego to nazwa najnowszej
rodziny super nowoczesnych
aparatów s³uchowych firmy
Oticon dysponuj¹cych wielokrotnie wiêksz¹ moc¹ obliczeniow¹ ni¿ ich poprzednicy. Powstanie Tego zainspirowane
zosta³o zdolnoœci¹ mózgu do
wykonywania jednoczeœnie
wielu zadañ. Dlatego aparat ten
bardziej ni¿ wiêkszoœæ produktów Oticon przypomina swym
dzia³aniem ludzk¹ inteligencjê.
Tego doskonale naœladuje sposób, w jaki mózg razem z uszami skanuj¹ otoczenie w poszukiwaniu dŸwiêków. Maj¹c dobry s³uch mo¿emy odbieraæ
dŸwiêki, okreœlaæ ich g³oœnoœæ,
kierunek, z którego dochodz¹
i oceniaæ czy warto ich s³uchaæ.
Tego te¿ to potrafi. Zawarte
w nim uk³ady przetwarzaj¹ce
dŸwiêk wykonuj¹ jednoczeœnie
miliony obliczeñ. Na podstawie

ich wyniku Tego przyjmuje odpowiedni¹ strategiê wzmocnienia dŸwiêku zapewniaj¹c¹ najwiêkszy zysk z aparatu i najwyraŸniejsz¹ mowê w konkretnej
sytuacji akustycznej.
Dziêki Tego satysfakcja
z aparatu s³uchowego i zdolnoœæ komunikowania siê zosta³y podniesione na niespotykany
dotychczas poziom. Oznacza to
pokonanie jednej z najwiêkszych przeszkód w rozumieniu
mowy – niemo¿noœci rozró¿nienia poszczególnych s³ów
czy mowy od otaczaj¹cego szumu t³a. Maj¹c do pokonania tyle potencjalnych przeszkód,
trzeba mieæ mo¿liwoœæ rozwi¹zywania jednoczeœnie kilku
problemów. Dzisiejsze aparaty
s³uchowe w wiêkszoœci dzia³aj¹
automatycznie i sekwencyjnie,
czyli dokonuj¹ wielu prognoz
i w danej chwili wykonuj¹ tylko jedn¹ czynnoœæ. Tego jest
m¹drzejszy - on nie zgaduje.
Wyposa¿ony jest w szereg
uk³adów przetwarzania dŸwiêku – do wykrywania mowy,
kierunku z jakiego dochodzi
dŸwiêk, Ÿróde³ zak³óceñ, monitorowania szumu otoczenia, eliminacji sprzê¿eñ zwrotnych.
Ka¿dy z nich jednoczeœnie
i stale dokonuje odpowiednich
pomiarów w otoczeniu. Tego
porównuj¹c te pomiary wybiera
tak¹ metodê dzia³ania, która za-

pewni wiêksz¹ g³oœnoœæ mowy
ni¿ szumu. Jest to pierwszy
i jedyny jak dot¹d aparat
w œredniej klasie cenowej,
który potrafi to zrobiæ.
Tego oprócz wysoce rozwiniêtej umiejêtnoœci wykrywania g³osu, ma równie¿ œwietny
zmys³ lokalizacji. Jeœli mówi
ktoœ stoj¹cy przodem do s³uchacza, Tego u¿ywa specjalnych mikrofonów kierunkowych, które robi¹ „najazd” na
osobê mówi¹c¹ i t³umi¹ odg³osy dochodz¹ce z innych kierunków. W przeciwieñstwie do innych mikrofonów kierunkowych, t³umi¹cych tylko dŸwiêki padaj¹ce pod pewnym k¹tem, mikrofony zastosowane
w Tego maj¹ znacznie wiêkszy
zasiêg. Mog¹ one „zaatakowaæ” ka¿dy dŸwiêk mog¹cy zag³uszyæ mowê – w dodatku
z kilku kierunków jednoczeœnie. Taka p³ynna kierunkowoœæ oznacza, ¿e w przypadku
osoby mówi¹cej bardziej z ty³u
ni¿ z przodu – jak np. w samochodzie – Tego zwróci sw¹
uwagê o 180 stopni. Za ka¿dym
razem, gdy zmieni siê obiekt
naszego zainteresowania, Tego
inteligentnie dostosuje siê do
naszych potrzeb.
Mo¿e byæ tak zaprogramowany przez audioprotetyka, by
spe³niaæ indywindualne potrzeby ka¿dego u¿ytkownika niezale¿nie od tego, czy prowadzi aktywne i urozmaicone ¿ycie, czy
te¿ g³ównie przebywa w zaciszu
AS 2007
w³asnego domu.

ZAPRASZA W KWIETNIU NA BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
I DOBÓR APARATÓW S£UCHOWYCH OTICON
UL. OSTRO£ÊCKA 4 GAB. 16 (W BUDYNKU PRZYCHODNI)
PONIEDZIA£EK, WTOREK: 10-14; ŒRODA, CZWARTEK: 1530-1930
TELEFON: 022 498 74 80
REKLAMA
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Przychodnia Lekarska

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

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

tel. 673-35-00

ul. Komorska 42,
Warszawa-Grochów
Tel. 879-87-61
Zapraszamy
na leczenie doros³ych,
m³odzie¿, dzieci.
Stomatologia
zachowawcza

 wybielanie zêbów
 profilaktyka próchnicy dzieci

Protetyka

 mosty i korony porcelanowe
 protezy akrylowe
i szkieletowe
 protezy elastyczne

Ortodoncja

 aparaty sta³e i ruchome

Chirurgia
Stomatologiczna

 usuniêcie torbieli (resekcje)
 ekstrakcje: „ósemek“,
zêbów zatrzymanych
 chemisekcje
 IMPLANTY
Znieczulenia miejscowe
Nowoczesny sprzêt i materia³y
Indywidualny dobór
postêpowania leczniczego

PORADY I PRZEGL¥D
Czynne codziennie – 900-2100
sobota – 900-1500
Mo¿liwoœæ p³acenia
KARTAMI KREDYTOWYMI

Z Jaros³awem D¹browskim, w³aœcicielem
„Centrum Rehabilitacji mgr D¹browski”
i „Wawerczykiem Roku 2006” w kategorii przedsiêbiorca rozmawia Magdalena Tenczyñska.

- Dosta³ Pan wyró¿nienie
w kategorii „Przedsiêbiorca”
w plebiscycie na Wawerczyka
Roku, po zaledwie szeœciu
miesi¹cach dzia³alnoœci Centrum Rehabilitacji, a przecie¿
równie dobrze móg³by Pan
startowaæ w kategorii „Opieka Medyczna”, gdy¿ to t¹
dziedzin¹ zajmuje siê Pan na
co dzieñ...
- Nie œmia³bym konkurowaæ
z wybitnymi nazwiskami w naszej wawerskiej „Opiece Medycznej” - nasze Centrum dzia³a jeszcze zbyt krótko, bo dopiero od maja 2006 r. Ktoœ
zg³osi³ moj¹ kandydaturê do
konkursu jako „Przedsiêbiorca”, potem zapytano mnie czy
zgodzê siê startowaæ w konkursie – i tak oto jestem. Na kategoriê „Opieka Medyczna” muszê jeszcze popracowaæ.
- Jest Pan mgr rehabilitacji,
z ponad 20-letnim sta¿em,
doktorantem Akademii Medycznej, wiêc nie muszê pytaæ
dlaczego w³aœnie rehabilitacja; jest Pan tak¿e mieszkañcem Wawra, zatem wiadomo
dlaczego taka lokalizacja.
D³ugo Pan dojrzewa³ do decyzji by postawiæ na biznes
zwi¹zany z ochron¹ zdrowia?
- Chcia³em coœ robiæ dla naszej dzielnicy. Z rehabilitacj¹
jestem zwi¹zany od lat, a w naszym rejonie brakowa³o placówki, która oferowa³aby tak
szerokie spektrum us³ug. St¹d
decyzja, by zainwestowaæ w rehabilitacjê.
Œwiadczymy konsultacje lekarskie w zakresie ortopedii,
traumatologii i rehabilitacji narz¹du ruchu i krêgos³upa u doros³ych i dzieci. Zanim zacznie-

my rehabilitowaæ, chcemy Pacjenta kompleksowo zdiagnozowaæ. Wspó³pracujemy z jednymi z najlepszych w Polsce
specjalistami w zakresie USG
i Rezonansu Magnetycznego
zajmuj¹cymi siê aparatem ruchu cz³owieka.
Sprzêt, którym dysponujemy
jest najnowszej generacji. Dziêki niemu mo¿emy oprócz rzetelnej wiedzy, zadbaæ kompleksowo o zdrowie naszych Pacjentów. Dlatego, mamy pewnoœæ, ¿e ka¿dy nasz Pacjent jest
w dobrych rêkach. Wykonujemy pe³ny zakres zabiegów rehabilitacji (kinezyterapii i fizy-

koterapii). Honorujemy skierowania od lekarzy - specjalistów
spoza Centrum.
- Rehabilitacja bywa nieprzyjemna... czy w tej chwili
sprzêt, którym dysponuje ta
dziedzina medycyny ró¿ni siê
od tego sprzed lat?
- Oczywiœcie. Œwiat poszed³
naprzód, ale my nie odstajemy!
Mamy
najnowoczeœniejszy
sprzêt: m.in. aparaty AccurroSummer do fizykoterapii
(USA), które maj¹ wbudowane
programy terapeutyczne dla ponad 200 schorzeñ narz¹du ruchu oraz najbardziej zaawansowany technologicznie sprzêt
w kinezyterapii – aparaty TerapiMaster (Norwegia). Programy terapeutyczne zosta³y opracowane przez wybitnych amerykañskich, norweskich i polskich specjalistów w dziedzinach ortopedii i fizjoterapii.

Centrum Rehabilitacji mgr Dąbrowski
Warszawa, ul. Patriotów 110,
I piêtro Budynek Centrum Miedzeszyn
tel. (022) 33 22 153 lub 154 tel. kom. 0609 734 014
e-mail: rehabilitacja@mgr-dabrowski.pl
www.mgr-dabrowski.pl
- Czy siê ró¿ni Centrum od
innych placówek?
- W pe³ni kompleksow¹ opiek¹
lekarsko-diagnostyczno-rehabilitacyjn¹. Zatrudniamy i wspó³pracujemy z jednymi z najlepszych lekarzy specjalistów-ortopedów w Polsce. Oferujemy terapiê manualn¹ krêgos³upa wykonywan¹ przez lekarza-specjalistê. Godziny zabiegów dostosowane s¹ zawsze do indywidualnych potrzeb Pacjentów. Pacjent nie czeka w kolejkach - to
my na Niego czekamy. Zawsze
informujemy Pacjenta o wszystkim, co mu dolega, jak bêdzie
leczony. Leczenie przebiega
w mi³ej atmosferze i przyjaAS 2007
znym otoczeniu.
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NZOZ LECZNICA FUNDACJI ZDROWIE
ul. Niekłańska 4/24, 03−924 Warszawa
tel. 672−78−39; 672−71−39

·
·
·
·
·
·
·
·

lekarze specjaliści dla dzieci i dorosłych
poradnia szczepień – pełen zakres
badania EKG, Echo serca, USG, przepływy
badania słuchu
EEG Biofeedback
stomatologia – NFZ
rehabilitacja – NFZ, masaże lecznicze
usługi pielęgniarskie i opiekuńcze w domu pacjenta

Sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego – refundacja NFZ
tel. 497−75−55
Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 7.30 do 21.00, w soboty od 9.00 do 14.00.
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rozwi¹zaæ. Dziennikarzy po Pradze Po³udnie wozi³ specjalny autokar, którego pilotem by³ burmistrz Tomasz Kucharski.
Po powrocie do urzêdu odby³a siê konferencja prasowa,
podczas której cz³onkowie Zarz¹du odpowiadali na pytania
nurtuj¹ce przedstawicieli mediów. Dziennikarze pytali m.in.
o kulturê, bezpieczeñstwo, wizjê dla dzielnicy i funkcjonowanie urzêdu.
  
Mazowiecki Zarz¹d Wojewódzki SDPL zdecydowanie
sprzeciwia siê umieszczeniu tarczy antyrakietowej na terytorium Polski. - Uwa¿amy, ¿e ten
projekt obrony antyrakietowej
terytorium Stanów Zjednoczonych w ¿adnym wypadku nie
zwiêkszy bezpieczeñstwa naszego kraju. Wprost przeciwnie, istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e terytorium Polski stanie
siê „atrakcyjne” dla wszystkich
przeciwników USA, w tym terrorystów (…) - czytamy m.in.
w stanowisku Mazowieckiego
Zarz¹du Wojewódzkiego SDPL.
  
Ponad sto dzia³ek do sprzeda¿y pod inwestycje, 20% terenów objêtych planami zagospodarowania i rozwój œcis³ego
centrum przy Pa³acu Kultury to najbli¿sze plany w³adz mia-

Z MI

ASTA

sta. By³a o nich mowa podczas
konferencji „Warszawa - nowe
horyzonty”, jaka odby³a siê we
wtorek 27 marca z udzia³em zagranicznych dziennikarzy.

To, do czego warszawiacy siê
przyzwyczaili, a nawet to, co zosta³o wpisane do rejestru zabytków - nie zawsze podoba siê goœciom z zagranicy. Dlatego pytano czy zniknie Pa³ac Kultury?
Pa³ac nie zniknie, ale bêdzie
mieæ konkurentów. Przy ul. Z³otej stanie 54-kondygnacyjny
apartamentowiec zaprojektowany przez Daniela Libeskinda autora budynków uznanych za
ikony wspó³czesnej architektury.
  
Marek Kraszewski zosta³ nowym dyrektorem Biura Kultury
sto³ecznego Ratusza. Dotychczasowa dyrektor biura, Ma³gorzata Naimska, przejmie funkcjê jego zastêpcy. Marek Kraszewski ukoñczy³ Politechnikê
Gdañsk¹ w 1973 roku. Przygodê z teatrem rozpocz¹³ w 1974
roku, w Teatrze Muzycznym
w Gdyni, pe³ni¹c funkcjê specjalisty ds. elektroakustyki.
W 1985 roku zosta³ zastêpc¹
dyrektora ds. administracyjnotechnicznych, a w 1992 roku
dyrektorem generalnym tamtejszego teatru. Funkcjê tê pe³ni³
do 1995 r. Od 2005 zwi¹zany
by³ z Teatrem Polskim we Wroc³awiu.
  
Niektóre przedszkola czynne
do 20.00, bezp³atne dodatkowe
zajêcia - takie zmiany czekaj¹
ju¿ od wrzeœnia. Do koñca tygodnia mo¿na jeszcze sk³adaæ
wniosek o przyjêcie dziecka do
przedszkola. W przedszkolach
publicznych bêdzie 37 tysiêcy
miejsc.

W pierwszej kolejnoœci bêd¹
przyjmowane szeœciolatki, potem dzieci, które ju¿ uczêszcza³y do przedszkola oraz pociechy matek lub ojców samotnie
wychowuj¹cych dzieci.
Przy okazji rekrutacji rodzice
bêd¹ odpowiadaæ na pytanie,
w jakich godzinach przedszkole
powinno byæ czynne. Je¿eli bêdzie grupa rodziców, która pracuje d³u¿ej, to w ka¿dej dzielnicy zostanie zorganizowane
przedszkole, które bêdzie dzia³aæ d³u¿ej
Ratusz ma tak¿e zmieniæ zasady op³at za zajêcia dodatkowe, tak lubiane przez przedszkolaki. Dyrektorzy placówek

Fot. archiwum

2 kwietnia w Rembertowie
odby³y siê uroczyste obchody
Dnia Papieskiego w drug¹
rocznicê œmierci Jana
Paw³a II. Uroczystoœci rozpoczê³a Msza
œw. w koœciele œw.
Ojca Rafa³a Kalinowskiego. Po mszy w Klubie AON podsumowano
konkurs pt. „Jan Pawe³ Wielki”, wrêczono nagrody, przedstawiono program s³owno-muzyczny poœwiêcony papie¿owi
pt. „Wyp³yñ na g³êbiê”. Organizatorem konkursu by³o Gimnazjum nr 126 w Rembertowie.
Na zakoñczenie wys³uchano
koncertu w wykonaniu orkiestry VICTORIA.
  
29 marca odby³o siê spotkanie Zarz¹du Dzielnicy Praga
Po³udnie z dziennikarzami zorganizowane we wspó³pracy ze
Stowarzyszeniem Dziennikarzy
Rzeczpospolitej Polskiej.
Spotkanie by³o dwuczêœciowe. Rozpoczê³o siê prezentacj¹
dzielnicy, jej mocnych stron oraz
problemów, które jeszcze trzeba

bêd¹ starali siê zorganizowaæ
dwa, trzy zajêcia bezp³atne.13
kwietnia bêd¹ wywieszone listy
przyjêtych do przedszkola, do
20-go rozpatrywane odwo³ania.
W tym roku rekrutacja ma przebiec sprawniej.
  
Na sto³ecznych oddzia³ach
urazowo-ortopedycznych brakuje specjalistów. Jedynym wyj¹tkiem jest Szpital Praski,
gdzie od 1 kwietnia ruszy³y ca³odobowe „ostre dy¿ury”.
Na ostrych dy¿urach ortopedycznych brakuje lekarzy. Tam,
gdzie s¹, na zmianie pojawia siê
nawet 150 pacjentów. Niestety,
wraz z nadejœciem wiosny liczba z³amañ nie jest mniejsza.
Problem tym wiêkszy, ¿e
w Warszawie brakuje lekarzy,

którzy potrafi¹ posk³adaæ po³amane koñczyny. Ortopedia nie
cieszy siê popularnoœci¹ wœród

studentów medycyny. W ubieg³ym roku na Mazowszu by³y
w szpitalach 22 miejsca dla
chc¹cych
rozpocz¹æ
ortopedyczn¹ specjalizacjê. Zg³osi³o siê 6
osób. W szpitalach
Bielañskim,
Bródnowskim, Praskim czy
na Solcu pracuje 31 ortopedów, a s¹ miejsca dla 40.
  
Na ul. £ukowskiej przy Tarnowieckiej 13, w SM „Ostrobramska” otwarto na piêterku
nowy Salon Koncertowy.
Ta nowa czêœæ Klubu „Relax” to kameralna sala koncertowo-konferencyjna z szatni¹,
barkiem i nisz¹ wypoczynkow¹. Mieszkañcom brakowa³o
przestronnego pomieszczenia
na otwarte imprezy, spotkania
i wystawy. Sala ma doskona³¹
akustykê i klimatyzacjê, jest te¿
wspania³y fortepian.
  
Warszawie przybêdzie nowa
placówka muzealna. Muzeum
Historii ¯ydów Polskich powstanie na skwerze Willy
Brandta naprzeciw pomnika
Bohaterów Getta. Dokumenty
wp³ynê³y ju¿ do urzêdu miasta
i analizowane s¹ przez biuro
rozbudowy stolicy.
Muzeum zostanie zbudowane wed³ug projektu zespo³u fiñskich architektów kierowanych
przez Rainera Mahlamaki,
który dwa lata temu wygra³
konkurs. Jednak pierwotny projekt uleg³ zmianom, nad którymi pracowa³ zespó³ fiñski do
spó³ki z zespo³em profesora
Stefana Kury³owicza. Teraz
Muzeum czeka na pozwolenie
na budowê. Decyzja powinna
zapaœæ w ci¹gu najbli¿szych
miesiêcy.

Nowe warszawskie muzeum
bêdzie niezwykle nowoczesne,
a miedziano-stalowa fasada
pierwsz¹ tego typu w stolicy.
W placówce bêd¹ prezentowane wystawy czasowe oraz sta³e
ekspozycje. Trwa zbiórka eksponatów.
  
W œrodê 4 kwietnia w Medycznej Szkole Policealnej Nr 4
im. prof. Edmunda Biernackiego przy ul. Grenadierów
30a rozpocznie siê Dzieñ
Otwarty. W godzinach 9.0013.00 mo¿na zwiedzaæ budynek szko³y i uzyskaæ informacje na temat rekrutacji i nauki

Zaproszenia dla mieszkańców
 Koœció³ Mi³osierdzia Bo¿ego ul. Ateñska 12 – 15.04.
godz.17.15 – MAGNIFICAT Marcina Józefa ¯ebrowskiego. Wyst¹pi¹: Gra¿yna M¹droch, Ewa Mikulska, Krzysztof Machowski,
Krzysztof Matuszak, Micha³ K³osiewicz, Agnieszka K³osiewicz,
Zofia Pieniak, Adam Kuczewski i Andrzej Mikulski.
 Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Grochowska 274 (wejœcie od Kamionkowskiej) - sala widowiskowa –
12.04. godz.19.00 – Pieœni i utwory Paschalne. Koncert muzyki
klasycznej w wykonaniu artystów Mazowieckiego Teatru Muzycznego OPERETKA; 13.04. godz. 19.00 – Praska Fala DŸwiêku - Cobain/Staley Tribute. Wyst¹pi¹: Jane Doe, Amuse Me,
Skowyt i inni; 15.04. godz.16.00 – Z cyklu Podró¿e – Wspomnienia z Nigerii. Bogato ilustrowany pokaz slajdów i prelekcja
Mieczys³awa Wolskiego z muzyk¹ i wystaw¹ pami¹tek w tle;
16.04. godz.18.00 – Klub Klezmera. Na wieczór muzyczny zaprasza Janusz Marecki.
 Klub Kultury „Goc³aw” ul. Abrahama 10 (wejœcie od ul.
Bora-Komorowskiego przy basenie „Wodnik”) Cykl poniedzia³kowych koncertów – 16.04. godz. 19.00 - „Vabank, czyli jak ¿yæ
skutecznie” – ballady w wykonaniu praskiego barda Stanis³awa
Œnie¿ko;
23.04. godz. 19.00 - „Piosenki starej Warszawy” – przeboje scen
kabaretowych, szlagiery filmowe i piosenki, które œpiewa³a Warszawa. Wykonawcy: Barbara Zawodnik – wokal, Jolanta Mórawska – pianino.
 XXIII Wielkanocny Rajd na Orientacjê „AnInO 07” - 9.04.
godz. 11.00 Warszawa Falenica – Wiaty przy ul. Prze³êczy (koniec Bartoszyckiej) 200 m na wschód od koœcio³a w Falenicy.
Impreza odbywa siê corocznie w II dzieñ Œwi¹t od roku 1985.
Bierze w niej udzia³ ok. 120 - 160 osób. Jest to spotkanie mi³oœników czynnego wypoczynku i kontaktu z przyrod¹ oraz „oderwanie siê” na kilka godzin od œwi¹tecznego sto³u. Przygotowane s¹ trasy na orientacjê od prostych do bardziej wymagaj¹cych
zale¿nie od wieku i umiejêtnoœci uczestników i pokonanie jej
spacerem, biegiem lub na w³asnym rowerze. Zg³oszenia do 5
kwietnia. Wpisowe od osoby 6 z³. Informacje dodatkowe tel.
0609-253-614.
w zawodach: technik elektroradiolog, ratownik medyczny
i technik masa¿ysta. W ramach
Dnia Otwartego szko³a promuj¹ca zdrowie w programie realizowanym pod has³em „Zadbaj o swoje zdrowie” proponuje m.in. pomiar ciœnienia,
poziomu cholesterolu, cukru,
badanie EKG, oznaczanie poziomu wydychanego CO
z p³uc, indywidualne porady
antynikotynowe..
  
W pierwszych dniach kwietnia warto odwiedziæ Ogród Botaniczny PAN w Powsinie
w poszukiwaniu wiosny. Kwitn¹ ró¿norodne gatunki forsycji,
sasanek oraz wiele pierwiosnków o kwiatach bia³ych, ¿ó³tych, ró¿owych i fioletowych,

bia³o-niebieskie kwiaty najwczeœniej kwitn¹cej cebulicy
Tubergena, puszkini cebulicowatej, fioletowo kwitn¹c¹ chionodoksê oraz ró¿nobarwne hia-
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cynty. W drugiej po³owie
kwietnia zakwitn¹ narcyzy,
których w ogrodzie jest ponad
60 odmian oraz szafirki.
W arboretum poka¿¹ siê
pierwsze kwiaty ró¿aneczników, a tak¿e magnolii (magnolia wierzbolistna, japoñska, Loebnera i gwiaŸdzista). Pod koniec kwietnia w pe³ni kwitnienia bêdzie najpiêkniejsza chyba
magnolia Soulangeana.
  
Do 6 maja mo¿na zwiedzaæ
wystawê obrazów Andrzeja
Korca pt. „Zaczerpniête z natury”, która prezentuje malarstwo
polskie, tym razem z regionów
po³udniowo-wschodnich. Jest
kolejn¹ z cyklu wystaw „Pejza¿e Polskie”, prezentowan¹
w Galerii Jubileuszowej w Pa³acu Kultury i Nauki w godzinach
10.00-17.00. Wstêp wolny.
  
13 i 14 kwietnia rozpoczn¹
siê w Zespole Szkó³ Nr 33 przy
ul. Targowej 86 - I Praskie Targi Edukacyjne. W targach wezm¹ udzia³ pó³nocnopraskie
szko³y, które przedstawi¹ swoj¹
ofertê edukacyjn¹. Informacja:
tel. 022 619 34 86, 022 590 01
33; Dojazd liniami: Autobusy:
101,103,125,135,144,160,162,
169,170,190,192,509,517,718,
805. Tramwaje: 3, 6, 13, 21, 23,
25, 26, 32.
(ab) (eg) (ewaw) (mkp)
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Aby Œwiêta Wielkiej Nocy by³y przypomnieniem,
¿e mi³oœæ, pasjê i umiejêtnoœæ przebaczania
ka¿dy z Nas mo¿e odnaleŸæ w sobie.
Niech te œwiêta przynios¹ Pañstwu radoœæ spotkania
z bliskimi i prawdziwie wiosenny nastrój odnowy.

Wszystkim Czytelnikom
oraz Mieszkañcom Rembertowa
¿yczy
Rada i Zarz¹d
Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
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ZDROWIE I SI£Y ODZYSKASZ TYLKO W KRYNICY-ZDROJU

Sanatorium Uzdrowiskowe

Zg o d a

życzy
zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych
oraz pogodnego wypoczynku w miłej, rodzinnej atmosferze
Oferujemy: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie,
bogaty program kulturalny oraz szerok¹ gamê zabiegów balneologicznych. www.krynica.com.pl/zgoda/
W pobli¿u lodowisko i wyci¹gi narciarskie oraz inne atrakcje!!!
Rezerwacje: tel. (018) 471−20−76, 471−56−35

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

61 LAT
LAT TRADYCJI

OSZCZĘDZAJ
PIENIĄDZE I CZAS!

hur t

detal

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

BAPLAST
ul. Br. Czecha 19

K U P U J W D O M U H A N D L O W Y M „ FA L A ”
w Falenicy przy ul. Bystrzyckiej 55
tel.: 872−02−89; 872−05−12

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

W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:

Tw ó j F r y z j e r

CODZIENNIE PROMOCJA TOWARÓW

ul. Siennicka 22

 zdrowa ¿ywnoœæ
 s³odycze, wêdliny, wina i soki
 chemia gospodarcza





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

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

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”)

CENTRUM HANDLOWE
J. Roszkowski
Warszawa Wawer ul. Trakt Lubelski 1/3
życzy swoim
Szanownym Klientom
rodzinnych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
i zaprasza na świąteczne zakupy!
Z a p r a s z a m y

c o d z i e n n i e

o d

WIELKANOC NA „SZEMBEKU”
œwi¹tecznym tygodniu, nie tylko
w czêœci spo¿ywczej! Wszystko
œwie¿e, pyszne i niedrogie –
braæ i wybieraæ!
A skoro Œwiêta Wielkanocne
s¹ tu¿ tu¿, wszystkim naszym

Szembek, zarówno Galeria
jak i Bazar, jest do nadchodz¹cych Œwi¹t bardzo dobrze przygotowany!
Wszystkich, którzy ceni¹ prosty,
tradycyjny smak wielkanocnych

6 . 0 0 − 2 1 . 0 0

CENTRUM
HANDLOWE
ZAPRASZA
NA ŚWIĄTECZNE
ŚWIĄTECZNE ZAKUPY

U nas kupisz
nie tylko najlepsze:

Specjalnie dla Pañstwa wygody „Szembek” jest czynny
tak¿e od samego rana w przed-

potraw z najlepszych produktów
zapraszamy na zakupy: s¹ te¿
bazie, baranki cukrowe, koszyczki, serwetki oraz wszystko, co powinno znaleŸæ siê na prawdziwie
polskim, wielkanocnym stole,
z pisankami i chrzanem w³¹cznie.

g o d z .

Klientom i ich Bliskim ¿yczymy,
by by³y radosne, s³oneczne,
przy suto zastawionym stole, by
piêkna, polska tradycja zawita³a, jak co roku, w naszych domach.
Kupcy z „Szembeka”

➧
➧ warzywa, owoce,
➧
➧ n a b i a ł , m i ę s o , w ę d l i n y,
ale również:
➧
➧ meble,
➧
➧ art. elektrotechniczne,
➧
➧ odzież, bieliznę,
➧
➧ art. dla zwierząt,
➧
➧ upominki itp.

 Podziemny parking  Wózki towarowe  Winda  Ruchome chodniki

Targowisko czynne pon.−pt. 7.00−19.00, sobota 7.00−16.00
Centrum Handlowe pon.−pt. 10.00−19.00, sobota 9.00−16.00

Warszawa, ul. Zamieniecka 90  (0−22) 333 20 00
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REKLAMA

REKLAMA

Auta marzeń u Nivette

W

salonie Chevrolet Nivette
znajdziemy nie tylko doskona³e i niedrogie auta dla ca³ej rodziny, lecz równie¿ spotkamy
wspania³ych ludzi o wielkim sercu.

Szefowie i pracownicy firmy Nivette pomagaj¹ maluchom z domów dziecka organizuj¹c dla nich zajêcia, które rozwijaj¹ ich
zdolnoœci manualne i zainteresowania motoryzacj¹. Dzieciaki tworz¹ samochody swoich marzeñ i chocia¿ ich pomys³owe formy
nieprêdko przebij¹ siê na œwiatowe salony,
mog¹ byæ jednak znakomit¹ inspiracj¹
i wspania³ym prezentem dla ka¿dego, kto
kocha dzieci i chce im pomagaæ.
Od 19 marca mo¿emy w salonie Nivette
Chevrolet nabyæ takie auto marzeñ, za jedyne 20 z³otych. Dochód ze sprzeda¿y autek zrobionych przez maluchy w 200% zostanie przeznaczony na lekcje p³ywania
dla ich twórców, poniewa¿ do ka¿dego
sprzedanego samochodu dealer dorzuci
kolejne 20 z³otych, by jak najwiêcej dzieci mia³o szansê na prawid³owy rozwój
i dobr¹ zabawê.
Kto wie, czy z dzisiejszych artystów nie
wyrosn¹ przyszli konstruktorzy?! Wiele ich
konstrukcji ma z pewnoœci¹ du¿¹ wartoœæ
artystyczn¹ i za ka¿dym razem jak na nie

spojrzymy, bêd¹ cieszyæ nasze oko. Dziêki
takim akcjom jak ta, mo¿na mieæ uzasadnion¹ nadziejê, ¿e coraz wiêcej dzieci bêdzie
mia³o naprawdê równe szanse, by dobrze siê
rozwijaæ. Dawno ju¿ nie by³o tak wspania³ych dzie³, za tak niskie pieni¹dze!
(ab)

PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO: (Interniœci, Pediatrzy)

PRZYCHODNIA – tel. 022 87-99-209
Zapraszamy do poradni specjalistycznych: BEZP£ATNIE
OKULISTYCZNEJ  LECZENIA JASKRY  GINEKOLOGICZNO-PO£O¯NICZEJ  LECZENIA NIEP£ODNOŒCI
 PATOLOGII CI¥¯Y  KARDIOLOGICZNEJ
 NADCIŒNIENIA TÊTNICZEGO  ELEKTROKARDIOGRAFICZNEJ (próby wysi³kowe)
 STOMATOLOGICZNEJ – tel. 022 610-38-52
 REHABILITACJI W OŒRODKU DZIENNYM – tel. 022 610-25-94
 LEKARSKIEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ
 FIZJOTERAPEUTYCZNE ZABIEGI AMBULATORYJNE
PROFILAKTYKA
Program wczesnego wykrywania zaka¿eñ HIV u kobiet w ci¹¿y  rak szyjki macicy etap podstawowy
(cytologia) i pog³êbiony (kolposkopia)  wczesna diagnostyka leczenia jaskry – etap I i II

SPECJALIŒCI – odp³atnie:

DOROŒLI: DIABETOLOG  CHIRURG NACZYNIOWY  DERMATOLOG  OKULISTA  ORTOPEDA  UROLOG  LARYNGOLOG
 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
 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

