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

ul. Che³m¿yñska 1 tel./fax 022 610 01 80
(róg Marsa)
ul. Patriotów 208 tel. 022 615-78-13

CENTRUM MEDYCZNE
OSTROBRAMSKA
MAGODENT

ssssttttrrrr.... 11116666

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

�� bezbolesne leczenie
�� nowoczesna protetyka
�� ortodoncja
u WA G A !
� Promocyjna cena

koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

czynne 9−20, sobota 9−14

TŁUMACZENIATŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe –– wwsszzyyssttkkiiee  jjęęzzyykkii

www.att.waw.pl

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

Test na
prawdziwych
mê¿czyzn

Bra³em ostatnio udzia³ w arcy-
trudnym teœcie na prawdziwych
mê¿czyzn. Wybra³em siê miano-
wicie do Zakopanego, na Puchar
Œwiata, czyli skrótowo - na Ma³y-
szka. 40 tys. niezbyt trzeŸwych,
ale najbardziej pokojowo nasta-
wionych ludzi tworzy tam atmo-
sferê nie do podrobienia. W tym
t³umie trzeba zdaæ egzamin.

Od razu powiem o wynikach.
Mê¿czyŸni przed 20 rokiem ¿ycia
i po 50 oblali ten test na ca³ego. I ma-
³olaty i starsi panowie po wypiciu do-
staj¹ bowiem ma³piego rozumu. 

By³em œwiadkiem jak dwóch 55-
latków w zaspie udziela³o sobie lek-
cji l¹dowania telemarkiem. Jeden
wy³ama³ sobie bark, drugiemu nie
wytrzyma³a koœæ podudzia. Na do-
datek obie te grupy wiekowe: ma³o-
laty i zgredzi okazali siê byæ kom-
pletnie nie do u¿ycia nazajutrz rano.
Krótko mówi¹c w ogóle nie by³o
z nich po¿ytku. Wieczorem - bo siê
popisywali i byli nieznoœni i rano, bo
nawet w³¹czone autopiloty nie po-
zwala³y im jako tako funkcjonowaæ.

Co to oznacza? ¯e w³adzê
w naszym mieœcie i kraju powinni
sprawowaæ 30-40 latkowie. To
mówiê o mê¿czyznach. Dla kobiet
nie ma takich ograniczeñ. Test
w Zakopanem wszystkie panie
przesz³y jak trzeba. Trochê ³zawe,
trochê rozchichotane, ale prze-
cie¿ holuj¹ce tych swoich bida-
ków do hotelowych pokoi.

Bo w³adza powinna byæ w rê-
kach osób odpowiedzialnych,
wspieraj¹cych, ale te¿ i twardych
i nieg³upiej¹cych w obliczu ³a-
twych okolicznoœci. Ja wiem, ¿e
do jakichkolwiek wyborów jeszcze
daleko, ale proszê o dalsze ob-
serwowanie opisanego przeze
mnie eksperymentu. Czy rze-
czywiœcie potwierdzi siê, ¿e 20
i 50-latkowie to jak ma³e dzieci...

Tomasz Szymański (lat 49)
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W Ministerstwie Sportu zosta³ oficjalnie zaprezento-
wany projekt koncepcyjny Stadionu Narodowego
w Warszawie. Wykonawca stadionu – spó³ka JSK
Architekci przedstawi³a jego wizualizacjê i makietê.
Fasada stadionu nawi¹zuje do barw narodowych
przypominaj¹c faluj¹c¹ polsk¹ flagê. 
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BĘDZIE STADION!
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O P T Y K
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

P O L E C A :
●● pe³en asortyment szkie³ 

(do komputera, dla kierowców)
●● du¿y wybór opraw
●● realizacja recept
●● wszelkie naprawy okularów
●● szybka i profesjonalna obs³uga

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

REKLAMA REKLAMA

ul. Grochowska 144/146 paw. 17
tel. 022 612-31-90, 610-66-06

czynne: pon.-pt. 9.00-18.00, 
sob. 9.00-14.00

Laureaci od lewej: Edward Kleszczewski, Ryszard Piotrowicz, Ewa Drozda 
(w zastêpstwie Tadeusza Drozdy), Wies³aw Migut i Krzysztof Ptasiñski

KANTOR
wymiany walut

wszystkie ceny do negocjacji
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Rozbójnicy w hotelu

Do bijatyki dosz³o w jed-
nym z hoteli, w którym no-
cowali m.in. dwaj cz³onko-
wie ekipy remontowo - bu-
dowlanej: 22-letni Marcin
A. i 25-letni S³awomir G.
Napili siê trochê w pokoju,
ale... piæ siê chcia³o nadal,
a pieni¹dze siê skoñczy³y...
Napadli wiêc na innego go-
œcia hotelowego, pobili go
i za¿¹dali oddania portfela.
Poszkodowany odda³ co
mia³, a i tak zosta³ potrakto-
wany kopniakiem w g³owê
na odchodne. Po odejœciu
napastników zawiadomi³ po-
licjê, która w kilka minut za-
trzyma³a sprawców, odzy-
ska³a portfel. Obaj budow-
lañcy zostali najpierw
odwiezieni do izby wytrze-
Ÿwieñ, a potem otrzymali
dozór policyjny.

Okrada³a dzieci

Na wyj¹tkowo pod³y spo-
sób na ¿ycie wpad³a 30-let-
nia Agnieszka K. Okrada³a
bowiem dzieci le¿¹ce
w szpitalu. Podaj¹c siê za
psychologa, wchodzi³a do
izby szpitalnej pozyskiwa³a
zaufanie ma³ych pacjentów
i... zabiera³a im cenne
przedmioty - na przyk³ad te-
lefony komórkowe. Jedna
z pokrzywdzonych dziew-
czynek szybko zorientowa³a
siê, ¿e straci³a aparat telefo-
niczny, zawiadomi³a perso-
nel szpitala, który wezwa³
policjantów. Trafnie wyty-
powano podejrzan¹ - zatrzy-
mano j¹ w mieszkaniu. Kry-
minalni sprawdzaj¹, ile
podobnych kradzie¿y
Agnieszka K. ma na sumie-
niu.

Wynosili ze sklepu

33-letni Sebastian P. i o 10
lat m³odszy Tomasz B. od li-
stopada ub. roku okradali
sklep, w którym pracowali.

Wycofywali ze sprzeda¿y te-
lefony komórkowe, odtwa-
rzacze MP3, gry, a nawet
ksi¹¿ki i spieniê¿ali je na w³a-
sn¹ rêkê. Policjanci szacuj¹,
¿e suma strat sklepu przekra-
cza co najmniej 20 tys. z³o-
tych. Czêœæ skradzionego to-
waru uda³o siê odzyskaæ.

Napad na Lubelskiej

Smutno bêdzie wspomina³
wizytê Arkadiusza P. i Joan-
ny K. pewien mieszkaniec
ulicy Lubelskiej. Para przy-
sz³a z wizyt¹ ok. godziny
21.00. Gdy gospodarz parzy³
im kawê w kuchni, wpuœcili
oni do mieszkania swoich
kompanów: Romualda S.
i Hieronima W. Ca³a czwór-
ka napad³a na gospodarza,
powalono go na ³ó¿ko, przy-
kryto ko³dr¹, pobito. Napast-
nicy zabrali odtwarzacz
DVD, telefon komórkowy,
torbê z elektronarzêdziami.
W³aœcicielowi mieszkania
uda³o siê uciec. Pobieg³ od
razu do pobliskiej komendy
Stra¿y Miejskiej. Stamt¹d
wezwano policyjny patrol
jako si³ê wsparcia i wspól-
nymi si³ami zatrzymano
wszystkich napastników
i odzyskano zabrane
przedmioty.

Trzy razy z³ama³ prawo

Trzy razy jednej nocy z³a-
ma³ prawo 28-letni Maciej
G. z Weso³ej. W sobotni
wieczór ponios³a go bowiem
fantazja. Najpierw wypi³
trochê, potem postanowi³
przejechaæ siê samochodem
- zabra³ wiêc Opla z war-
sztatu, w którym na co dzieñ
pracowa³. Z Weso³ej przeje-
cha³ a¿ do Bia³o³êki, ale tam
spowodowa³ kolizjê... Od-
powie wiêc za zabór samo-
chodu, kierowanie autem
w stanie nietrzeŸwoœci oraz
za spowodowanie kolizji
drogowej.

toms

Zbigniew Pszczólny z firmy JSK Ar-
chitekci zapewni³, ¿e obiekt spe³nia
wszystkie wymogi stawiane przez Eu-
ropejsk¹ Uniê Pi³karsk¹ (UEFA). Nowy
stadion posadowiony bêdzie na istnie-
j¹cych wa³ach ziemnych Stadionu X-le-
cia, które zostan¹ wzmocnione schoda-
mi. Boisko znajdzie siê oko³o oœmiu
metrów powy¿ej istniej¹cego, a pod
nim znajd¹ siê parkingi na ok. 1700 sa-
mochodów. Dojazd do parkingów za-
pewni¹ istniej¹ce tunele. 

Fasada z przeŸroczystych materia³ów
ma zapewniæ widzom wzrokowy kon-
takt z otoczeniem stadionu, a komuni-
kacjê dla publicznoœci zapewni¹ dwie
okalaj¹ce ca³y obiekt galerie. Projek-
tanci zaproponowali oryginaln¹ kon-

strukcjê dachu - nad trybunami zbudo-
wany bêdzie dach sta³y, nad boiskiem
ma powstaæ lekkie zadaszenie, „para-
sol” sk³adaj¹cy siê od œrodka na ze-
wn¹trz. 

Stadion Narodowy pomieœci 55 tys.
widzów. Zgodnie z za³o¿eniami, we
wrzeœniu tego roku powinny rozpocz¹æ
siê prace nad utwardzaniem terenu,
podczas których ma byæ wbitych
w grunt 20 tysiêcy pali. W marcu 2009
roku - w³aœciwa budowa obiektu, jej
ukoñczenie jest planowane na jesieñ
2011 roku. 

W czerwcu 2012 roku na Stadionie Na-
rodowym ma zostaæ rozegrany mecz
otwarcia pi³karskich mistrzostw Europy,
organizowanych wspólnie przez Polskê
i Ukrainê.

MKP
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REKLAMA REKLAMA

Kilka dni temu odwiedzi³em mojego przyjaciela. Piliœmy herbatê i rozmawialiœmy o ró¿nych rze-
czach. Nagle z pokoju, w którym mieszka mama przyjaciela, dotar³ do mnie dziwny dŸwiêk.

- Co to? - zapyta³em.
- To Vitafon tak brzêczy, mama siê leczy - odpowiedzia³ przyjaciel.
- Co to jest Vitafon? - zapyta³em zdziwiony.
Wiesz, latem mama przeczyta³a w waszej gazecie reklamê Vitafonu i postanowi³a go kupiæ.

Mówi³em, ¿eby tego nie robi³a, ¿e to pewnie jakieœ brednie, ¿e k³ami¹, i ¿e straci tylko pieni¹-
dze. Ale sam znasz moj¹ mamê i wiesz, jaka jest uparta. Nie pos³ucha³a mnie i kupi³a. Wy-
obraŸ sobie, ¿e teraz ju¿ czwarty miesi¹c tak brzêczy tym Vitafonem, jednak przesta³a cier-
pieæ z powodu zapalenia korzonków nerwowych i mówi, ¿e czuje siê m³odsza.

Brzêczenie zza drzwi ucich³o i do pokoju wesz³a pani Longina – mama mojego przy-
jaciela. Czeœæ - powiedzia³a - s³yszê, ¿e rozmawiacie o Vitafonie, i pokazuje niewielkie urz¹dzenie wielkoœci elektrycznej golarki. Kiedy
przeczyta³am tamten artyku³, posz³am do sklepu, zobaczy³am cenê i przestraszy³am siê. Ponad trzysta z³otych! Znowu us³ysza³am s³o-
wa syna: Oszukaj¹ ciê! Postanowi³am jednak kupiæ. Przynios³am do domu, przeczyta³am instrukcjê – Mój Bo¿e!!! Czy naprawdê to urz¹-
dzenie leczy tyle ró¿nych chorób?! No, pomyœla³am, syn mia³ racjê. Znowu jakiœ „œrodek na wszystkie choroby”...

Teraz mogê powiedzieæ,- ¿e nie mia³ racji! Nie oszukano mnie! Korzystam z niego ju¿ czwarty miesi¹c, wyleczy³am zapalenie korzon-
ków nerwowych, przesz³y bóle w kolanie, czujê siê o wiele lepiej i jestem ¿wawsza. Syn jeszcze d³ugo nie móg³ uwierzyæ, dopóki przy
pomocy Vitafonu nie wyleczy³am Kasi, mojej wnuczki, z zapalenia oskrzeli. Zamoczy³a nogi, zaczê³a kaszleæ i nijak nie mog³a siê od te-
go kaszlu uwolniæ. A kiedy trochê jej „pobrzêcza³am”, po tygodniu mog³a iœæ do szko³y. Takie to urz¹dzenie, prawdziwy domowy lekarz.

Po¿egna³em siê z przyjacielem i jego mam¹, poszed³em do domu i od razu zacz¹³em szukaæ w Internecie informacji na temat Vitafo-
nu. Okaza³o siê, ¿e urz¹dzenie to znane jest ju¿ od ponad czternastu lat i z powodzeniem stosowane jest w leczeniu ponad czterdziestu
schorzeñ. Znalaz³em wiele informacji w jêzyku angielskim, hiszpañskim i rosyjskim. 

Wieczorem zadzwoni³ do mnie przyjaciel i powiedzia³, ¿e postanowi³ kupiæ jeszcze jeden Vitafon, poniewa¿ ¿ona postanowi³a wyleczyæ za-
palenie zatoki szczêkowej, a mama krzyczy, ¿e chce w tym czasie leczyæ swoje kolano. To w³aœnie jest Vitafon – domowy lekarz. AS 2008

Informacje tel. (022) 828-05-30, www.vitafon.pl
VITAFON KUPISZ: ul. Z¹bkowska 2 tel. (022) 619-50-02 ul. Grochowska 109 tel. (022) 612-11-15
ul. Jana Paw³a II 52/54 tel. (022) 831 76 69 Al. KEN 93 tel. (022) 335 07 37 ul. Pu³awska 108/112 tel. (022) 844 62 17
ul. Koszykowa 53 tel. (022) 629 13 84 ul. ¯ytnia 64 tel. (022) 632 71 28 ul. Twarda 56/róg ¯elaznej tel. (022) 620 75 10
ul. Moniuszki 6 tel. (022) 827 03 62 ul. Dobra 13 tel. (022) 621 70 45 I dobre sklepy zaopatrzenia medycznego

Bioodnowa-SASKA
Oœrodek Sportu i Rekreacji

ul. Angorska 2 (wejœcie od Saskiej)
Tel. (022) 672-60-77 w.105;

0 505-946-585

OFERUJE:
� Zabiegi kosmetyczne
� Masa¿e
� Sauna 
� Solarium
Bony okolicznoœciowe 20% rabat!

Z gazet¹ rabat 10%!!!

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

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

pon.-pi¹t. 1000-1900, sob. 900-1600

�� upominki i karnety 
na WALENTYNKI
�� artyku³y szkolne

Elinvest Sp. z o. o. 
zarz¹dzanie nieruchomoœciami
�� licencje zawodowe
�� pe³en zakres us³ug
�� d³ugoletnie doœwiadczenie
�� etyka zawodowa

tel.: (022) 832 27 40 
email: 

elinvest@elinvest.com.pl

DOMOWY LEKARZ

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

�� firmy OC dzia³alnoœci
�� auta, domy, mieszkania
�� emerytalne, zdrowotne, na ¿ycie
�� OFE, IKE, Inwestycje

ul. Mycielskiego 20
tel. ((002222))  813−76−39

0602−787−017, 0601−097−814

Zespó³ tworz¹ wa¿ni
miejscy urzêdnicy oraz
przedstawiciele s³u¿b mundu-
rowych. – Zale¿y nam, aby
mieszkañcy Warszawy czuli
siê bezpiecznie w swoim mie-
œcie – powiedzia³a na wstêpie
pani prezydent, a nastêpnie
zaprezentowa³a cz³onków ko-
misji. Zwróci³a te¿ uwagê, na
nieobecnoœæ kilku osób, które
winny znaleŸæ siê tego dnia
w sali miejskiego Ratusza. 

– Sk³ad komisji okreœlany
jest ustawowo – wyjaœni³a
Ewa Gawor dyrektor sto³ecz-
nego Biura Bezpieczeñstwa
i Zarz¹dzania Kryzysowego.
– Jeœli wspólnie zdefiniujemy
zagro¿enia, to ³atwiej bêdzie-
my mogli je likwidowaæ.
W komisji znalaz³ siê m.in.
by³y minister MSWiA Marek
Biernacki, a tak¿e obecny wi-
ceminister tego resortu Adam
Rapacki. 

Stan bezpieczeñstwa w sto-
licy przedstawi³ inspektor Ta-

deusz Bereda delegowany
przez Komendanta Sto³eczne-
go Policji. Podkreœli³, ¿e
w ostatnim czasie zanotowa-

no spadek „dynamiki czynów
przestêpczych”. Bior¹c pod
uwagê rejonowy podzia³ na
komendy najwiêcej prze-
stêpstw w 2007 roku wyst¹pi-
³o na Mokotowie, w Œródmie-

œciu, na Woli i obydwu Pra-
gach. NajgroŸniej by³o na
Mokotowie (przesz³o 11 ty-
siêcy zdarzeñ), a bezpiecznie
na ¯oliborzu (ponad 5 tysiêcy
zdarzeñ). Pocieszaj¹c¹ wiado-
moœci¹ jest to, ¿e wzros³a wy-
krywalnoœæ sprawców prze-
stêpstw. Bezpieczeñstwo sto-
licy z punktu widzenia Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej

przedstawi³ komendant bryg.
Mariusz Wejdelek. Stra¿acy
przygotowali tak¿e prezenta-
cjê multimedialn¹, na podsta-
wie której omówiono najwa¿-
niejsze zagro¿enia i problemy.

Prezentacja umo¿liwi³a zebra-
nym lepsze zrozumienie pro-
blematyki po¿arniczej wiel-
kiego miasta. – Z 15 tysiêcy
ró¿nych interwencji, w tym
chemicznych i technicznych, 6
tysiêcy stanowi¹ po¿ary, a a¿
3 tysi¹ce to fa³szywe alarmy...
– podkreœla³ komendant Wej-
delek. Urz¹d Miasta wspiera
finansowo zarówno Policjê
i Stra¿ Po¿arn¹. 

W ubieg³ym roku w³adze na
te cele przeznaczy³y ponad 50
mln z³otych (KSP otrzyma³a
blisko 29 mln, a Komenda
Miejska PSP 21,5 mln z³).
W tym roku miasto planuje
wygospodarowaæ na dzia³al-
noœæ jednostek o 6 mln z³ wiê-
cej. Poniewa¿ s¹ to œrodki pu-
bliczne przedstawiamy, na
przyk³adzie Policji, na co do-
k³adnie zostan¹ przeznaczone.
I tak, w 2008 r., na dodatkowe
100 etatów w rewirach dziel-
nicowych przeznaczono 12,5
mln z³, dofinansowanie zaku-
pu œrodków transportu
i sprzêtu – 8,5 mln z³, patrole
ponadnormatywne – 8 mln z³,
nagrody dla Policji – 2 mln z³,
utrzymanie policyjnych koni
– 300 tys. z³.

rosa

BEZPIECZNIEJ W WARSZAWIE
25 stycznia prezydent Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz zwo³a³a pierwsze posie-
dzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeñstwa
i Porz¹dku m.st. Warszawy. Dziêki pracy tej
komisji ma poprawiæ siê bezpieczeñstwo
warszawiaków.

360 lat Pragi
W niedzielê 10 lutego w 360 roczni-
cê nadania praw miejskich Pradze,
przez króla W³adys³awa IV, radni
Dzielnic Praga Pó³noc i Praga Po³u-
dnie m.st. Warszawy, spotkaj¹ siê
na po³¹czonej uroczystej sesji Rad
Dzielnic.

Patronatem honorowym uroczystoœci ob-
jêli – pani Prezydent m.st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz JE Arcybi-
skup S³awoj Leszek G³ódŸ. 

G³ównym punktem w porz¹dku sesji bê-
dzie podjêcie stanowiska, które jest zarazem
apelem do w³adz Miasta i Pañstwa o pomoc
w rewitalizacji Pragi, w roku, który w³adze
samorz¹dowe og³aszaj¹ Rokiem Pragi. 

Poprawa jakoœci ¿ycia mieszkañców Pra-
gi, budowa praskiej linii metra oraz infra-
struktury sportowej na Euro 2012 powinna
uczyniæ z Pragi wizytówkê Warszawy
i przyci¹gn¹æ do Stolicy nowe rzesze tury-
stów i inwestorów. (ab)
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W sobotê 2 lutego w Hotelu „Boss”
podczas wielkiej gali zorganizowa-
nej przez Stowarzyszenie Inicjaty-
wa dla Wawra w obecnoœci w³adz
dzielnicy i prawie trzystu zaproszo-
nych goœci rozdano tytu³y „Wawer-
czyka Roku 2007”.   

Tytu³y „Wawerczyka Roku 2007” otrzymali: profesor Ry-
szard Piotrowicz absolwent Wojskowej Akademii Medycznej.
Tytu³ profesora zyska³ w 2000 roku i od tej pory kieruje klinik¹
i zak³adem rehabilitacji kardiologicznej Instytutu Kardiologii
w Aninie. Cz³onek Zarz¹du Polskiego Towarzystwa Kardiolo-
gicznego, za³o¿yciel Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej.
Wprowadzi³ zró¿nicowane formy rehabilitacji kardiologicznej,
miêdzy innymi unikalne w œwiecie zajêcia w basenie oraz tre-
ning wielostacyjny. Za sumê ponad 1 mln z³otych zebran¹
w trakcie specjalnej akcji od sponsorów rozbudowa³ i unowo-
czeœni³ bazê rehabilitacyjn¹ Instytutu Kardiologii. 

Maj¹c na uwadze potrzeby mieszkañców dzielnicy Wawer
otworzy³ wrota Instytutu dla okolicznych oœrodków zdrowia
w zakresie rehabilitacji kardiologicznej. 

Nagrodê przyznano te¿ znanemu satyrykowi i „Zacnemu Mie-
szkañcowi” - mieszkañcowi Wawra - Tadeuszowi Drozdzie,
najpopularniejszemu showmenowi polskiej telewizji. W imieniu
laureata statuetkê odebra³a ¿ona.

Kolejnym „Wawerczykiem Roku” zosta³ Krzysztof Pta-
siñski z prywatnej Szko³y Podstawowej Nr 92 i Gimnazjum
nr 1 w Aninie. W 2003 roku zosta³ uhonorowany Medalem
Komisji Edukacji Narodowej, a w 2006 roku otrzyma³ wy-
ró¿nienie od burmistrza dzielnicy za wk³ad pracy w przygo-
towanie uczniów do 39. Warszawskiej Olimpiady M³odzie¿y.  

Na tytu³ zas³u¿y³ równie¿ Edward Kleszczewski – biznesmen
z Radoœci, w³aœciciel jednego z najlepszych salonów Toyoty za

to, jak to podkreœlono, ¿e „zawsze mo¿na na niego liczyæ”. Cha-
rakterystyczne, uœmiechniête s³oneczko w czerwonym samocho-
dziku znane jest ka¿demu mieszkañcowi dzielnicy.

Nagrodê specjaln¹ odebra³ Wies³aw Migut z Migut-Media,
którego przedsiêbiorstwo nale¿y do najwiêkszych w dzielnicy
i zatrudnia ponad 200 osób. 

Tytu³y przyznawane s¹ osobom, które zg³osili mieszkañcy
Wawra.

Organizatorem imprezy, któr¹ prowadzili S³awomir Drygal-
ski, Renata Barciñska i Stanis³aw Leszek jest Stowarzyszenie
Inicjatywa dla Wawra. Jego szef Janusz Barciñski od lat zau-
wa¿a, ¿e nagrody ciesz¹ siê coraz wiêkszym zainteresowaniem
Wawerczyków. Mieszkañcy dzielnicy chc¹ mieæ wp³yw na to,

kto zdobêdzie tytu³ Wawerczyka Roku. Równie¿ w³adze mia-
sta i dzielnicy doceniaj¹ konkurs i przywi¹zuj¹ do niego zna-
cz¹c¹ wagê, o czym œwiadczy obecnoœæ na gali Jacka Wojcie-
chowicza z-cy prezydenta Warszawy, Renaty Wiœniewskiej

szefowej gabinetu Prezydenta Warszawy oraz burmistrzów
dzielnicy. Jacek Duchnowski, Marek Kociñski i Zdzis³aw Gój-
ski w tym roku wrêczali laureatom nagrody. Mogli te¿ w luŸnej
i mi³ej atmosferze przy fili¿ance kawy oraz dŸwiêkach kwarte-
tu smyczkowego „Strings” rozmawiaæ ze zgromadzonymi na
gali znanymi osobistoœciami Wawra oraz mieszkañcami. Spo-
tkanie up³ynê³o w mi³ej i sympatycznej atmosferze, godnej
ostatniej soboty karnawa³u. AS 2008
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BILETY LOTNICZE

i innych linii lotniczych

WIELKA PROMOCJA
LATO 2008

pn.-pt. 1000-1800; sob. 930-1300

KORONA TRAVEL
Plac Przymierza 1

(Saska Kêpa)
tel. 022 616-26-75/83
korona@koronatravel.com.pl

TELEFONY
KOMÓRKOWE
� skup � sprzeda¿
� sim-locki
� akcesoria
� naprawy

www.krasphone.pl
�� 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

OFERUJE WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM
usługi związane

z zarządzaniem i administrowaniem
nieruchomościami.

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

ul. Wa³ Miedzeszyñski 106a
04-990 Warszawa

tel. (022) 425 41 72
www.hoteljulianow.pl

recepcja@hoteljulianow.pl

Pokój 2-osobowy
z ³azienk¹ 

– 110 z³ doba!!!FFFFUUUUTTTTRRRRAAAA KKKKOOOO¯̄̄̄UUUUCCCCHHHHYYYY
OODDZZIIEE¯̄  SSKKÓÓRRZZAANNAA
Universam Grochów I piêtro

ul. Grochowska 207

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

� !"#$#
%&'��(! 
$#)��'&"�(*"�+�%,+$#
�������������� �������� ����!���
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KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 022 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

�� nauka dla dzieci i doros³ych ��
�� challange �� turnieje

www.tenis-olszynka.pl

Od pon. do pt. w godz. 10−13 SUPER CENA!
20 zł za godzinę kortu w balonie

Promocyjne Pakiety
i zestawy! Monta¿ anten!

Zamów:
ul. Fieldorfa 10 paw. 329,

tel. 516-56-20-20
ul. Pu³awska 26 A, tel. 516-56-20-21

www.krasphone.pl

REKLAMA REKLAMA

WARSZAWA
ul. Zakole 2

(rondo Wiatraczna)
tel. (0 22) 610 46 32

HALINÓW
ul. Jana Paw³a II 18
tel. (0 22) 760 40 16

SULEJÓWEK
ul. Kombatantów 59

Tel. (0 22) 783 10 30

MAR PLAST

ZIMĄ OKNA SĄ NAJTAŃSZE!

Burmistrz Jacek Duchnowski z Edwardem Kleszczewskim

Z-ca burmistrza Zdzis³aw Gójski i prof. Ryszard Piotrowicz

Zespó³ „Fiesta Loca” zachwyci³ swoim wystêpem

Z-ca burmistrza Marek Kociñski, Krzysztof Ptasiñski 
i Renata Barciñska

Wies³aw Migut 
– laureat nagrody specjalnej

¯ona Tadeusza Drozdy i Janusz Barciñski 
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tel. (022) 812-65-38
0502-812-046

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
W³asna kaplica i ch³odnia

Warszawa, ul. ¯egañska 20

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

„REMUS”

Miejskie Przedsiêbiorstwo
Us³ug Komunalnych Sp. z o.o.
� ul. Grochowska 156

tel. 022 610-48-74; 022 610-49-11
� ul. Floriañska 12

tel. 022 619-19-56; 022 619-36-19
� ca³odobowo

tel. 022 836-69-16; 0608-054-093
Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWE

Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621
P E Ł E N  Z A K R E S  U S Ł U G
(dope³niamy fromalnoœci w domu klienta)

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

C A Ł O D O B O W O

ZAK£AD 
POGRZEBOWY

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
Warszawa ul. Korkowa 167 

tel.: 613-24-42
Ca³odobowo 0-602-398-417

Warszawa al. Komandosów 34
tel.: 612-86-32

Ca³odobowo 0-604-216-738

ZAKŁAD POGRZEBOWY
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 022 610−02−17

Pl. Szembeka 6
tel./fax 022 612−02−18
kom. 0602−26−26−75

C A Ł O D O B O W O

* 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

TAPICER MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 34

tel. 612-62-08, 0601-91-45-84 
pon.-pt. 7-17, sob. 7-13

Wêgiel �� Cement ��Wapno �� Ceg³y �� Atlas
Gazobeton bia³y �� P³yty gips.-karton. 
�� Ceresit �� Gipsy �� Kostka brukowa

Materia³y sypkie i izolacyjne 
(papa, styropian, we³na)

Rynny „GALECO” �� Prêt zbrojeniowy

A N T E N Y
� CYFRA+, Polsat, N
� Promocja dekoder Polsatu za 79 z³ 

i 37,9 z³/m-c
� Satelity bez op³at 700 programów

w tym 17 polskich (Polonia, TRWAM)
� Anteny TV – naziemne

Sprzeda¿, monta¿, 
naprawa, gwarancja!

„LEMAG” W-wa ul. Br. Czecha 29
tel. 022 815-47-25; 0501-123-566

www.lemag.TVSAT.waw.pl

TTTTwwwwóóóó jjjj     FFFF rrrr yyyyzzzz jjjj eeee rrrr
ul. Siennicka 22
Zapraszamy codziennie 

w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00

tel. 022 813−64−36
(zak³ad przeniesiony z ul. Mêciñskiej 18

„Ma³y Bazarek”)

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 11, 25.II
tel. 613−63−53, 

672−80−50, 813−65−05, 
Uczymy z sukcesem!Uczymy z sukcesem!

KAT. „A” „B” „C” „E”

REKLAMA REKLAMA

Kierunek inwestycje

Rembertów i Praga Południe
przoduje, 

Wawer i Praga Północ dołuje
Min¹³ pierwszy rok gospodarowania publicz-
nymi pieniêdzmi przez nowe samorz¹dowe
w³adze Warszawy. Pod koniec stycznia sto-
pieñ wykorzystania miejskich i dzielnicowych
inwestycji ocenili: wiceprezydent miasta Ja-
cek Wojciechowicz i Jerzy Kulik, dyrektor
Biura Rozwoju Miasta.

W 2007 roku wydatki na ogólnomiejskie cele inwestycyjne
wzros³y w porównaniu z 2006 rokiem o blisko 52 proc., a wydatki
na inwestycje dzielnicowe o 14 proc.

Wœród dzielnic najwiêkszym wskaŸnikiem zrealizowania planów
pochwaliæ siê mo¿e ¯oliborz, przed Ursynowem i Targówkiem.
Z dzielnic, w których ukazuje siê „Mieszkaniec” najlepszy okaza³ siê
Rembertów, przed Prag¹ Po³udnie, Weso³¹, Wawrem i Prag¹ Pó³noc.

O ile jednak ró¿nica pomiêdzy Rembertowem (czwarte miejsce
wœród wszystkich warszawskich dzielnic - 91 proc.), Praga Po³u-
dnie (miejsce pi¹te z wynikiem 90,6 proc.) jest minimalna, o tyle
Wawer uzyska³ zaskakuj¹co niski wspó³czynnik tylko nieco ponad
68 proc. Da³o to tej dzielnicy trzecie miejsce od koñca. Gorsza by-
³a tylko Ochota i Praga Pó³noc.

O ile jednak przypadek pó³nocnopraski wyt³umaczyæ mo¿na wie-
lomiesiêcznym parali¿em decyzyjnym, o tyle w Wawrze trudno
znaleŸæ racjonaln¹, obiektywn¹ przes³ankê. (t)

�� NARTY
�� ROWERY
�� SERWIS!!!
W−wa ul. Ateńska 19
tel. (022) 616−15−05;

691−616−515

Niedawno œwiêtowaliœmy 106
urodziny „Cioci” z Wawra,
a ju¿ zaprosi³a nas kolejna
wiekowa jubilatka – pani W³a-
dys³awa Hebich z Remberto-
wa. 26 stycznia pani W³ady-
s³awa ukoñczy³a 104 lata.

Gdy przeœledziæ ¿ycie obu jubilatek
mo¿na doszukaæ siê podobieñstw. Choæ
mieszkaj¹ w innych dzielnicach to praco-
wa³y w tej samej bran¿y i tu¿ obok siebie
– na Pradze Po³udnie. „Ciocia” prowadzi-
³a zak³ad krawiecki przy ul. Grochow-
skiej, a pani W³adys³awa by³a krawcow¹
w zak³adach „CORA” przy ul. Terespol-
skiej. Mo¿e te czynniki tak¿e wp³ynê³y na
d³ugowiecznoœæ i znakomite samopoczu-
cie jubilatek? W Rembertowie pani W³a-
dys³awa mieszka od 58 lat. Choæ ju¿ daw-
no straci³a najbli¿sz¹ rodzinê (m¹¿ zmar³
w 1960 roku, a syn zgin¹³ w wypadku
czternaœcie lat póŸniej), to widz¹c wokó³

niej wianuszek przyjació³ i pomocników
nie mo¿na powiedzieæ ¿eby by³a samotna. 

Prócz przybranej rodziny na jubileusz
przysz³a Siostra Domicylla i cz³onkowie
rady Osiedla Nowy Rembertów. – ¯yczy-
my Pani co najmniej drugie tyle lat –
mówi¹c to wiceburmistrz dzielnicy Cze-
s³aw Ochenduszka podarowa³ jubilatce
tort z „odrobin¹ ¿ubróweczki” z jej ulu-

bionej cukierni Rysia Radzikowskiego.
Na rozgrzewkê w³adze Rembertowa do-
rzuci³y ciep³¹ poœciel, a w imieniu rad-
nych ¿yczenia z³o¿y³a Barbara Burtniak,
która tak siê przejê³a jubileuszem, ¿e za-
intonowa³a... „100 lat”! Œmiechu by³o co
niemiara, ale póŸniej, jak Pan Bóg przy-
kaza³, pani W³adys³awie odœpiewano tak-
¿e „200 lat”. Od kilku miesiêcy W³adys³a-
wa Hebich mieszka w domu przy ul. Ksiê-
cia Witolda u swojej przyjació³ki Jadwigi
Bielec. – Jak pojechaliœmy do urzêdu do-
pe³niæ obowi¹zki meldunkowe i zobaczyli
W³adziê i datê jej urodzenia w dowodzie
osobistym, to powiedzieli, ¿e dowód musi
byæ sfa³szowany – opowiada w³aœcicielka
domu – Tak dobrze wygl¹da nasza W³a-
dzia...

¯ycie nie rozpieszcza³o jubilatki. Dzie-
ciñstwo spêdzi³a w Rosji, w czasie okupa-
cji Niemcy prowadzili j¹ jako „¿yw¹ tar-
czê”, m¹¿ pomaga³ ukrywaj¹cym siê ¯y-
dom i rok przesiedzia³ w Alei Szucha. Mi-
mo to jest uœmiechniêta i weso³a. Gra na
pianinie i mandolinie. Jada du¿o surówek,
a owsianka na mleku to sta³y sk³adnik jej
diety. „Mieszkaniec” przy³¹cza siê do
wszystkich z³o¿onych ¿yczeñ.           rosa

Mieszka w niej kilkanaœcie
rodzin. Poniewa¿ w ¿adnym
z lokali nie ma ³azienki, warunki
mieszkaniowe s¹ coraz gorsze.
Na dodatek dom jest w takim
stanie technicznym, ¿e od dawna
grozi zawaleniem, wiêc w³adze
dzielnicy zdecydowa³y przyznaæ
jego mieszkañcom lokale zastêp-
cze. Niestety ¿adne z przyzna-
nych mieszkañ nie jest w stanie
nadaj¹cym siê od razu do zamie-
szkania. To dlatego lokatorzy nie
wyprowadzali siê z rudery, ale
czekali a¿ gmina lokale przygo-
tuje. Ich zdaniem w wielu „no-
wych” lokalach trzeba by³o prze-
prowadziæ gruntowny remont. 

Lokator spalonego mieszka-
nia odrzuci³ proponowany
przez gminê lokal jako nieod-
powiadaj¹cy standardom.
Choæ... sam w Wersalu nie mie-
szka³. Jak siê jednak okaza³o,

tu¿ przed po¿arem odebra³ klu-
cze do mieszkania. Nie wypro-
wadza³ siê, bo liczy³ na lepszy
lokal wyposa¿ony w centralne

ogrzewanie. Nieoficjalne
Ÿród³a twierdz¹, ¿e to w³aœnie
on spowodowa³ ogieñ. Jak?

Podobno postanowi³ wyd³ubaæ
z p³yn¹cych œcian¹ przewodów
drut miedziany. Rozpocz¹³ za
pomoc¹ ognia i przy pomocy
kolegów opalanie izolacji. 

Na efekty d³ugo nie trzeba by-
³o czekaæ. Wybuch³ po¿ar, a mie-
szkañców ewakuowano. Trzy
osoby hospitalizowano, ale po ja-
kimœ czasie i one – tak jak i reszta
lokatorów - wróci³y do budynku.
Jednak dwa lokale kompletnie
nie nadaj¹ siê do zamieszkania.
Ten pod spalonym mieszkaniem
zosta³ zalany wod¹, zaœ lokal nad
pogorzeliskiem opalony do tego

stopnia, ¿e pod³oga grozi zawale-
niem. W pionie, w którym znaj-
duje siê spalone mieszkanie od-

ciêto dop³yw pr¹du. Po kilku 
dniach z powrotem pod³¹czono,
wy³¹czaj¹c jednak z obwodu po-
gorzelisko. 

Tu¿ po po¿arze dzielnica
obiecywa³a, ¿e zrobi wszystko,
by wykwaterowaæ lokatorów do
koñca tygodnia. Przygotowano
dla nich pokoje hotelowe. Wiêk-
szoœæ przenios³a siê do rodzin
i znajomych. Jednak niektórzy
nie chcieli pozostawiaæ dobytku
bez nadzoru. W tym tygodniu
podstawiono samochody do
przeprowadzki najbardziej po-
szkodowanych. W kamienicy
zostanie tylko jeden lokator.
Formalnoœci z podpisaniem
z nim umowy najmu nowego lo-
kalu trwaj¹, bo jego ¿ona prze-
bywa za granic¹, a przy podpi-
sywaniu musi byæ obecna. Œci¹-
ganie zza granicy pe³nomocnic-
twa trwa³o. Dlatego ostatni loka-
tor budynku przy Grochowskiej
152 opuœci go dopiero pod ko-
niec lutego - na razie bêdzie tam
mieszka³ sam, o czym poinfor-
mowa³ radny Bogdan Jeziorski. 

Có¿... choæ po¿ar mia³ miej-
sce dwa tygodnie temu, jednak
zapach spalenizny wci¹¿ unosi
siê w powietrzu. Przesi¹k³o nim
te¿ mienie lokatorów. Zw³aszcza
tych, którzy na wyprowadzkê
czekali najd³u¿ej. MKP

PALI SIĘ!
Grochowska 152. Tu w nocy z 22 na 23 stycz-
nia br. w jednym z mieszkañ wybuch³ po¿ar.
Lokal doszczêtnie sp³on¹³. Niegdyœ bia³y piec
kaflowy by³ tak osmolony, ¿e z trudem mo¿-
na by³o rozpoznaæ, czym jest. Kamienica jest
w³asnoœci¹ prywatn¹ odebran¹ dekretem
Bieruta i objêt¹ kwaterunkiem. 

Znów śpiewamy: 200 lat!

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH
d. „Redom” ul. Walecznych 76,

tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
		 renowacjê wszystkich 
mebli tapicerowanych, 

nowoczesnych i stylowych
		 nowe meble na wymiar, wersalki, 

tapczany, fotele, naro¿niki itd. 
wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta

		 szycie kurtyn, kotar, 
zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy
		 zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
		 posiadamy wybór tkanin 

i transport
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Gala Wolontariatu
Styczniowa, uroczysta Gala Wolontariatu w Teatrze Ro-
ma to œwiêto wielu milionów Polaków. W pomoc innym
anga¿uje siê oko³o 10 mln obywateli.

Przyznano nagrody wyró¿niaj¹cym siê wolontariuszom, m.in.
najm³odszej, 11-letniej Zosi Tucholskiej, z Bajkowej Fabryki Ma-
rzeñ i najstarszej, 77-letniej Irenie Augustyniak ze Stowarzyszenia
Amazonek ¯onkil w Warszawie.

Laureatami tegorocznego konkursu „Barwy wolontariatu” zosta-
li: Maria Go³êbiewska (I miejsce), niestrudzona mimo 71 lat orga-
nizatorka sp³ywów kajakowych; Anna Tarnas (II miejsce) - organi-
zuje festiwale piosenki dzieciêcej. III miejsce to jedyna nagroda
przyznana zespo³owi wolontariuszy ze Szko³y Policji w Pile,
którzy pomagaj¹ w domu pomocy spo³ecznej, przeciwdzia³aj¹ na-
rkomanii i oddali honorowo a¿ 16.000 litrów krwi! (ego)

Basen „Szuwarek” przy ul. Kwatery G³ównej
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Ech, Walentynki… No, do-
bra. Zakochali siê, i co dalej?
W zasadzie powinno byæ jak
w bajce, ale te dzisiejsze bajki
s¹ ca³kiem inne, ni¿ za daw-
nych czasów!

Ostatnio us³ysza³am tak¹:
piêkny ksi¹¿ê i piêkna ksiê¿-
niczka zakochali siê w sobie
bez pamiêci. On jej siê
oœwiadczy³, ona odmówi³a,
a potem ¿yli d³ugo i szczêœli-
wie. Ona nie musia³a praæ je-
go skarpetek, gotowaæ, zmy-
waæ i u¿eraæ siê z jego nawy-
kami, on móg³ w ka¿dej chwi-
li skoczyæ z kumplami na pi-
wo, podrywaæ dziewczyny,
niepodzielnie dzier¿yæ pilota
od telewizora. 

Byæ mo¿e takimi w³aœnie
bajkami powinniœmy dzisiaj
karmiæ dzieciaki, a nie staro-
dawnymi: ¿e ka¿dy musi ko-

niecznie znaleŸæ swoj¹ drug¹
po³ówkê, pokochaæ na wieki
wieków, wzi¹æ œlub i trwaæ
w niezmiennej szczêœliwoœci.
Bo ¿ycie szybko im poka¿e, ¿e
szczêœcie to ciê¿ka, cierpliwa
praca pe³na mi³oœci, a nie na-
le¿ny nam przydzia³.

Wspó³czesne dziewczyny
nadal ¿yj¹ pod presj¹ znale-
zienia sobie ch³opaka, ko-
niecznie, a gdy jakoœ im siê to
nie udaje i przekroczy³y ju¿

dwudziestkê, nie ma koñca py-
taniom „¿yczliwych” o narze-
czonego, czyli o tak zwane
u³o¿enie sobie ¿ycia. I wre-
szcie nieszczêsna wychodzi za
m¹¿ za pierwszego, którego
siê da³o do tego nak³oniæ (nie-
wykluczone, ¿e jemu równie¿
suszono g³owê, by siê ustatko-
wa³). Wœcibskim pytaniom nie
ma koñca: „Kiedy dzidziuœ?
Co to, rodzina siê nie powiêk-
sza? Na co wy czekacie?!”

W takim klimacie ka¿de
uczucie zamiast siê rozwin¹æ,
najpewniej skarleje, uschnie,
lub zmieni siê we wspomnie-
nie zakochania...

A tymczasem mi³oœæ, to
o wiele wiêcej, ni¿ zakocha-
nie. Bo zakochanie mo¿e
trwaæ tydzieñ albo rok, a mi-
³oœæ, to ju¿ sprawa na znacz-
nie d³u¿ej. Zakochanie to uro-
cza zabawka, cudownie emo-
cjonuj¹ca, ³atwa do popsucia.
Mi³oœæ, to bezpieczne schro-
nienie, które niejedno prze-
trzyma, budowane przez obo-
je d³ugo i cierpliwie. Zako-
chanie to ca³us, a mi³oœæ –
wtulenie siê w siebie tak moc-
no, ¿e ju¿ nie wiem, gdzie je-
szcze jestem ja, a gdzie jesteœ
ty, czy to moje serce tak bije,
czy twoje, a mo¿e nasze?

Zakochani… Nie pospie-
szajmy nikogo, by sobie „ko-
goœ znalaz³”, a jeœli ju¿ znaj-
dzie – pozwólmy zakochaniu
okrzepn¹æ, zamieniæ nitki
uczuæ w piêkn¹, siln¹ tkaninê
której wzór i splot niech wy-
bior¹ sami zainteresowani…

żu

Dyskretne
sprawy

Kobiecym okiem
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- Witam, panie Kazimierzu. Co tam dziœ s³ychaæ?
Kazimierz G³ówka nie bardzo wiedzia³, co odpowiedzieæ. Pyta-

nie: „co tam dziœ s³ychaæ?” wyraŸnie zawiera³o w sobie nadziejê
na jak¹œ wiadomoœæ niecodzienn¹, niebanaln¹, a tak¹ pan Kazi-
mierz akurat nie dysponowa³. 

Odpowiedzia³ wiêc na po³y filozoficznie: - Normalnie, czyli, pa-
nie Eustachy, nienormalnie. 

- Oj, chyba pan dziœ lew¹ nog¹ wsta³, panie Kaziu. Tylko po-
patrz pan – dooko³a wszystko kwitnie, rozwija siê, robota zaczyna
ludzi szukaæ, a nie odwrotnie. Taki przyk³ad: W domu œwiat³o nam
zgas³o, ni z tego ni z owego. No to starym zwyczajem Krysia
mówi, zadzwoñ do Rejonu. Jak pan wiesz, nasz Rejon jest na
Chrzanowskiego. 

Zadzwoni³em… i co ja s³yszê? Gra muzyka! Piêknie! Po chwili
jakaœ pañcia mówi mi: - wszystkie linie mamy zajête, proszê cze-
kaæ na zg³oszenie konsultanta. I znowu gra muzyka… Rozumiesz
pan – nie têpe dzwonienie dzwonka, jak kiedyœ, tylko jesteœ pan
w kursie! Po jakimœ czasie ten sam g³os mówi do mnie: - ze wzglê-
du na bezpieczeñstwo… trata-tata, rozmowa bêdzie nagrywana.
Jeœli siê nie podoba, mo¿na siê roz³¹czyæ. Kapujesz pan, jaka
zmiana – nagrywaj¹, ale uprzedzaj¹. Mo¿na siê nagraæ, ale przy-
musu nie ma.

- Tylko, ¿e jak siê pan roz³¹czysz, to nic pan nie za³atwisz. Czy-
li, czy to siê panu podoba, czy nie, nagraæ siê pan musisz.

- No owszem, ale za to jaka kultura! W ka¿dym razie ja siê nie
roz³¹czy³em, wiêc odezwa³ siê do mnie m³ody cz³owiek, ³adnie
przedstawi³ i zapyta³: - czym mogê s³u¿yæ? Ja mu na to, co z tym
pr¹dem w takiej i takiej okolicy. A on: proszê czekaæ, skonsultujê
siê z dyspozytorem. No to czekam. Minutê, trzy, piêæ… muzyka
znowu gra mi ca³y czas, wiêc jest przyjemnie. W koñcu odzywa siê
i mówi: awaria jest ju¿ naprawiana. W ci¹gu godziny wszystko
wróci do normy… No, to rozumiem! Czy¿ cz³owiek nie czuje siê
wspaniale, gdy go tak traktuj¹? A pan mówi: „normalnie, czyli
nienormalnie”. 

- Dosyæ droga, ta „normalnoœæ”, przyzna pan?
- Jaka droga, jaka droga? 
- Centralkê z muzyk¹ i mo¿liwoœci¹ nieograniczonego nagry-

wania rozmów musieli kupiæ? Musieli. „Konsultantów” zatrudniæ
musieli? Musieli. To nie s¹ koszty? A pr¹d dro¿eje! Na koñcu zaœ
okazuje siê, ¿e „konsultant” dzwoni do tego samego dyspozytora,
do któregoœ pan zawsze dzwoni³ na star¹ centralkê, i który od rê-
ki odpowiada³ czy drzewo spad³o na druty, czy traf walnê³o, czy
co. Bez nagrywania, chocia¿ tego ostatniego nie jestem pewien.
W ka¿dym razie taniej by³o, jak nic. 

- No dobrze, ale za to przynajmniej ten jeden m³ody rodak, który
ze mn¹ rozmawia³, do Irlandii nie wyjedzie.

- Irlandzki dowcip panu opowiem. S³uchaj pan: Irish govern-
ment asked a question to its citizens:  (W Irlandii zapytano oby-
wateli)- Is the Polish immigration a serious problem?

(Czy emigranci z Polski s¹ dla nas powa¿nym problemem?) 
- 35% respondents said: - Yes, it is a serious problem! (35 proc.
odpowiedzia³o: tak, to powa¿ny problem) - 65% respondents 
said: (65 proc. odpowiedzia³o) - Absolutnie, kurna Olek, ¿aden!

Szaser

Co tam panie na Pradze...

¯aden problem
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

W wydawnictwie „Pantera Books” (Warszawa, 2007) ukaza³a siê ksi¹¿ka Jana
Lareckiego, emerytowanego oficera wywiadu, pt. „W krêgu tajemnic wywiadu”. Jest
to fascynuj¹ca lektura nawet dla czytelnika znaj¹cego fach szpiegowski. Larecki jest
prawdziwym „Królem Szczegó³u” oraz, co jeszcze ciekawsze, wszystkiego, co siê
wi¹¿e z Polsk¹, choæby tylko brzmieniem nazwiska. Tak jest na przyk³ad z rozdzia-
³em pt. „Ursula Kuczynski, ps. Sonia – agentka nr 1 XX wieku”. Jak pisze Larecki,
„Ursula Ruth Kuczynski by³a z przekonania komunistk¹, a z wyboru szpiegiem”.
Urodzi³a siê 15 maja 1907 roku w Zellendorfie, eleganckiej dzielnicy Berlina, w ro-
dzinie ¿ydowskich intelektualistów. Ze œrodowiska, w którym dorasta³a, wynios³a
mocne przekonania socjaldemokratyczne, a jako 18-letnia dziewczyna by³a ju¿
zdeklarowan¹ komunistk¹. 

Dalsze jej losy to a¿ nieprawdopodobne pasmo przygód. Pod koniec lat 20-ych
XX wieku pop³ynê³a do Nowego Jorku, gdzie pracowa³a w ksiêgarni niemieckiego
wydawnictwa Ullstein. Tam pozna³a bli¿ej jednego ze swych klientów, Niemca, Rol-
fa Hamburgera, który studiowa³ architekturê. Po skoñczeniu studiów, Hamburger
zabra³ j¹ do Niemiec, gdzie, w 1929 roku, wzi¹³ z ni¹ œlub. Nie mog¹c w Niemczech
znaleŸæ pracy, przyj¹³ ofertê jako projektant w urzêdzie miejskim w...Szanghaju.
Tam Ursula pozna³a amerykañsk¹ publicystkê Agnes Smedley, komunistkê, kore-
spondentkê „Frankfurter Zeitung”, wspó³pracuj¹c¹ z szefem GRU (radzieckiego wy-
wiadu wojskowego) w Chinach, Richardem Sorge. Smedley zwerbowa³a Ursulê do je-
go siatki, poniewa¿ Ursula by³a kobiet¹ m³od¹, wykszta³con¹ (mówi³a p³ynnie czte-
rema jêzykami) i daj¹c¹ gwarancjê pe³nego oddania ideologii komunistycznej. Sor-
ge, póŸniejszy s³ynny agent radziecki w Japonii, nada³ jej pseudonim „Sonia”. Nie
by³a ona skoñczon¹ piêknoœci¹, ale by³a elegancka i atrakcyjna i mia³a w sobie to
„coœ”, co mê¿czyŸni lubi¹. 

Dzia³aj¹c, i to skutecznie, w Chinach, wyjecha³a do Moskwy na pó³roczny kurs
szpiegowski. Po powrocie do Chin, wykonywa³a coraz to wa¿niejsze zadania, zlecane
jej przez Sorgego. Ale kiedy w 1935 roku Japoñczycy dokonali desantu na Szanghaj,
Ursula uciek³a do ZSRR. Stamt¹d, centrala w Moskwie wys³a³a j¹ do Polski - wraz z mê-
¿em Rolfem oraz synem Michaelem (Misz¹), którego urodzi³a Rolfowi w Chinach
w 1931 roku. W Polsce oboje byli „nielega³ami” to znaczy, ¿e dzia³ali „pod przykryw-
k¹”: on pracowa³ jako architekt, ona – jako jego ¿ona. Ursula, Rolf i Misza zamie-
szkali w dwurodzinnej willi w Aninie pod Warszaw¹. Ursula by³a wówczas w ósmym
miesi¹cu ci¹¿y, jednak nie z Rolfem (który o tym nie wiedzia³), ale z innym agentem
Sorgego w Chinach, Niemcem, Johannesem Petra. Ursula urodzi³a swe drugie dziec-
ko, córkê Janinê, w warszawskiej klinice „Opieka” w 1936 roku. Pod koniec tego sa-
mego roku otrzyma³a polecenie udania siê do Gdañska, gdzie mia³a wspó³dzia³aæ
z miejscow¹ grup¹ antyfaszystowsk¹ Karla Hoffmanna. Grupa ta organizowa³a akty
sabota¿u na statkach, przewo¿¹cych broñ dla armii frankistowskiej w Hiszpanii.
W 1938 roku, misja Ursuli w Polsce zakoñczy³a siê. PóŸniej dzia³a³a w Szwajcarii,
a w czasie wojny – od 1940 roku - w Wielkiej Brytanii. Teraz mia³a ju¿ innego mê¿a,
Brytyjczyka, a z nim - brytyjski paszport zamiast dotychczasowego niemieckiego.
Dziêki temu mog³a przej¹æ prowadzenie reemigranta z Niemiec, komunistê, naukow-
ca Klausa Fuchsa, pracuj¹cego nad bomb¹ atomow¹. Dopiero w 1950 roku, gdy kontr-
wywiad brytyjski zacz¹³ jej deptaæ po piêtach, uciek³a przez Berlin Zachodni do NRD,
gdzie osiad³a na sta³e. Tam pracowa³a najpierw w mediach, póŸniej w handlu zagra-
nicznym. W roku 1978 przesz³a na emeryturê, ale od roku 1956 pisa³a ksi¹¿ki – po-
wieœci, wspomnienia i ksi¹¿ki o tematyce gospodarczej - pod pseudonimem Ruth We-
rner. Napisa³a ich piêtnaœcie, w tym wydany w 1982 roku „Raport Sonii”, obrazuj¹cy
jej prawie ca³¹ karierê szpiegowsk¹. I jeszcze jedno. Zmar³a jako jedyna kobieta-
szpieg w stopniu pu³kownika Armii Czerwonej. I tyle czy a¿ tyle.   

Zygmunt Broniarek 

Siedz¹cy tryb ¿ycia powoduje,
¿e coraz czêœciej cierpimy z po-
wodu schorzeñ uk³adu ruchu,
a szczególnie krêgos³upa. Kie-
dy klasyczne metody leczenia
nie zadzia³a³y, warto udaæ siê
do krêgarza. Takim specjalist¹
jest mgr Andrzej Bednarczyk –
dyplomowany krêgarz, masa¿y-
sta oraz psycholog.

Krêgarstwo to jedna z najskuteczniej-
szych metod przywracania zdrowia, bo-
wiem usprawnienie krêgos³upa powoduje
lepsze ukrwienie wszystkich stawów i na-
rz¹dów wewnêtrznych. Szczególnie dobre
efekty daje przy: rwie kulszowej, bolesno-
œci barków i szyi, nietrzymaniu moczu,
nieregularnych lub bolesnych miesi¹cz-
kach, problemach z zaparciami, zespole
niespokojnych nóg oraz bolesnoœci sta-
wów. Podkreœliæ nale¿y, ¿e terapia ta rów-
noczeœnie z popraw¹ zdrowia fizycznego
oddzia³uje silnie na psychikê, przywraca-
j¹c ludziom chêæ do ¿ycia.

Mgr Andrzej Bednarczyk podczas zabie-
gu stosuje refleksologiê, masa¿ bañkami,
techniki ró¿nych szkó³ masa¿u oraz spe-
cjaln¹ matê, która zastêpuje akupunkturê.

Wszystko to s³u¿y rozluŸnieniu miêœni,
tkanki ³¹cznej (powiêzi), œciêgien, co daje
mo¿liwoœæ bezpiecznego ustawienia krê-
gos³upa. Przy takim dzia³aniu zabiegi te
wystarczaj¹ na d³ugi czas. Ka¿dy pacjent
otrzymuje równie¿ dok³adne wskazówki,
jak¹ postawê przyj¹æ podczas stania, spa-
nia oraz wykonywania pracy zawodowej
i czynnoœci domowych. Równolegle z w³a-
sn¹ dzia³alnoœci¹ mgr Andrzej Bednarczyk
wspó³pracuje z Centrum Medycyny Infor-
macyjno – Energetycznej L’ Alba Vita.

Warto przytoczyæ opinie pacjentów mgr
Andrzeja Bednarczyka:

Bob lat 60 z USA, by³y oficer:
„…20 lat leczono mnie metodami konwen-

cjonalnymi, a sztywnoœæ stawów wzrasta³a.
Dosz³o do tego, ¿e nie mog³em normalnie
usi¹œæ, nie mówi¹c ju¿ o przysiadzie. Nie by-
³em w stanie graæ w golfa, co by³o moim
hobby. Przyjecha³em do Warszawy, gdzie
polecono mi mgr Andrzeja Bednarczyka.
Wystarczy³o 14 codziennych zabiegów,
a robi³em przysiady, pe³ne sk³ony, swobo-
dnie rusza³em rêkami. Po powrocie do do-
mu gram w golfa, uprawiam ogród i co jakiœ
czas korzystam z zabiegów u chiroprakty-
ków. Wszyscy byli zaskoczeni szybkoœci¹
i skutecznoœci¹ terapii. Ja równie¿!”

Helena lat 70 z Anina:
„… Przez kilka lat nie mog³am spaæ. Po-

wodem by³y rw¹ce, dra¿ni¹ce bóle w no-
gach (zespó³ niespokojnych nóg). Za na-
mow¹ s¹siadki pojecha³am do pana An-
drzeja Bednarczyka. Wystarczy³a krótka
seria zabiegów, abym mog³a znowu spokoj-
nie spaæ bez stosowania œrodków nasen-
nych. W moim odczuciu, to niemal cud”.

Monika lat 27:
„… odk¹d pamiêtam mia³am zimne sto-

py. PóŸniej do tego do³¹czy³y siê nieregu-
larne, bolesne okresy i bóle do³u krêgos³u-
pa. ZaprzyjaŸniona farmaceutka, znaj¹ca
moje dolegliwoœci, zasugerowa³a wizytê

u krêgarza – pana Bednarczyka. Ju¿
w czasie pierwszego zabiegu poczu³am
ciep³o w stopach, a po kilku nastêpnych
cykl miesi¹czkowy wróci³ do normy i ust¹-
pi³a bolesnoœæ. Rewelacja, nie wierzy³am,
ale dzia³a! Co jakiœ czas dla utrwalenia
efektu odwiedzam pana Andrzeja.”

Stefan lat 38 z Wo³omina:
„… mia³em tak silne bóle krêgos³upa, ¿e

nie mog³em chodziæ. Musia³em non stop
za¿ywaæ silne œrodki przeciwbólowe, a wie-
le razy konieczne by³y zastrzyki wykonywa-
ne przez lekarza. Kiedyœ odwiedzi³a mnie
zielarka. Pani Jadzia poda³a mi kontakt do
krêgarza. Zadzwoni³em, przyjecha³ z wizy-
t¹, bo ja nie mog³em nawet dojœæ do samo-
chodu. Szybka pomoc okaza³a siê zba-
wienna, bo nastêpnego dnia mia³em wa¿-
ne spotkanie biznesowe i musia³em byæ
w dobrej formie. Zabiegi u pana Andrzeja
pomagaj¹ mi roz³adowaæ stres, œpiê spo-
kojnie, za co bardzo wdziêczna jest rów-
nie¿ moja ¿ona. Swoim pracownikom te¿
polecam pana Bednarczyka.”

Edyta lat 32 z Lublina: 
„…cierpia³am na sztywnoœæ barków

i depresjê. Jestem muzykiem, od dzieciñ-
stwa codziennie kilka godzin gram na fle-
cie. Stan, w którym siê znalaz³am nie po-
zwala³ mi na æwiczenia, a depresja odbie-
ra³a motywacjê. To po prostu niesamowi-
te, ale ju¿ po pierwszym zabiegu mog³am
utrzymaæ instrument w rêku i powróci³a
przyjemnoœæ grania.

AS 2008

ZDROWY JAK RYBA 
dzięki kręgarzowi

Andrzej Bednarczyk
0 602 615 429
0 22 621 83 50

www.bednarczyk1.pl
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Bo to jest wieczór, w któ-
rym m³odzie¿y nie wolno pa-
miêtaæ o stopniach, lekcjach
i powtórkach. Trzeba siê bawiæ,
trzeba odreagowaæ stres mijaj¹-
cych dwunastu lat edukacji,
a po balu – zmobilizowaæ siê do
wielkiej pracy, bo przecie¿ im
lepiej zdana matura, tym wiêk-
sze szanse na wymarzone stu-
dia, tym wiêkszy wp³yw na
kszta³towanie swojej przysz³o-
œci i spe³nienie marzeñ.

Nie ka¿da szko³a œrednia kul-
tywuje studniówkow¹ tradycjê:
balu nie ma w XXXI Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. St. ¯ó³-
kiewskiego, to szko³a dla doro-
s³ych.

Zwykle jest jednak inaczej:
najpierw wybór miejsca; dziœ
bale organizuje siê przewa¿nie
poza szko³¹. Potem – koszty,

przewa¿nie 200 - 300 z³ od ucz-
nia (zaproszenia, sala, catering,
koszty zaproszonych goœci i na-
uczycieli). Osoby towarzysz¹ce
studniówkowiczom p³ac¹ od-
dzielnie. Za dokumentacjê fil-
mow¹ i fotograficzn¹ zwykle
równie¿ liczy siê dodatkowo. 

Rozmawialiœmy o studniów-
kach z kilkoma szko³ami z Pra-
gi Po³udnie, Wawra, Remberto-
wa. 

Technikum Ekonomiczne nr 2
z ul. Szczawnickiej – studniów-
ka w hotelu Holiday Inn w pi¹-
tek 25 stycznia; szampan na
wejœcie, stroje klasyczne, bal od
godziny 20.00 do 05.00. Zdecy-
dowano, ¿e studniówka, mimo
¿a³oby narodowej powinna siê
odbyæ. Podobne rozterki mia³o
wiele szkó³. Niektóre bale uda³o
siê przenieœæ na niedzielê lub

poniedzia³ek, inne odby³y siê,
tylko nieliczne zosta³y ca³kowi-
cie odwo³ane. Udzia³ w balu nie
oznacza³, ¿e organizatorzy
i m³odzie¿ wykazali brak sza-
cunku dla ofiar tragedii lotni-

czej; w wielu szko³ach uczczono
ich pamiêæ chwil¹ zadumy lub
modlitw¹ na mszy. 

W tym samym hotelu, na-
stêpnego dnia, kolejna praska
studniówka - XCVI L.O. im.

Agnieszki Osieckiej z al. Sta-
nów Zjednoczonych 24. Z kolei
„Wyspiañski” z ul. Miêdzybor-
skiej balowa³ 5 stycznia w In-
tercontinentalu: stroje wieczo-
rowe, by³o œwietnie a zdjêcia
podziwia³o pó³ szko³y! 

Wawerskie licea mia³y roz-
bie¿ne pomys³y: od balu 26
stycznia w centrum konferen-

cyjnym „Boss” za 240 z³, po
niezapomnian¹ studniówkê na
Barce, zakotwiczonej przy mo-
œcie Poniatowskiego, gdzie za
jedyne 100 z³ od osoby bawio-
no siê znakomicie!

M³odzie¿ rembertowska –
tradycyjnie, w siedzibie AON,
26 stycznia, od 21.00 do 5.00
rano; alkoholu brak. Równie¿
26 stycznia bawili siê w Hotelu
„Gromada” tegoroczni matu-
rzyœci z Technikum Spo¿ywczo
– Gastronomicznego z ul. Ko-
morskiej. Piêknego poloneza,
podczas którego ka¿da z dam
otrzyma³a œwie¿¹, bia³¹ ró¿ê,
odtañczy³a ka¿da klasa po ko-
lei, pod okiem wzruszonych ro-
dziców. Potem by³ toast szam-
panem i – bal! 

Ch³opcy byli przystojni,
dziewczyny – piêkne: suknie
d³ugie (stare z³oto, br¹zy,
czerñ),  wymyœlne, œmia³e de-
kolty. Wytworne, zwiewne sza-
le, bi¿uteria dyskretna i… ko-
niecznie czerwone podwi¹zki!
Jak wiadomo, w³o¿enie ich na
studniówkê to niezawodna
gwarancja maturalnego sukce-
su. Trzymamy kciuki!

Katarzyna Jasiek

Studniówki: u progu dojrzałości
Stresuj¹cy egzamin dojrza³oœci poprzedza
huczna zabawa albo luksusowy bal. Mo¿-
na siê wyszaleæ, wygl¹daæ piêknie, a sro-
gie grono pedagogiczne tego dnia ³aska-
wie patrzy na makija¿e, dekolty i g³êbokie
rozciêcia na sukniach. 

Krokodyl, wielka biedronka
i smok pojawi³y siê w styczniu,
w Szkole Podstawowej nr 279
przy ulicy Cyrklowej. Odwiedzi³y
szko³ê nie przy okazji nietypo-
wych zajêæ z biologii, ale kolej-
nej edycji dzielnicowego kon-
kursu recytatorskiego. 

To wydarzenie ma ju¿ szeœcioletni¹ tradycjê
i gromadzi uczniów z 14 praskich postawówek.
W tym roku ponad piêædziesiêcioro dzieci z klas
I–III przedstawia³o swoj¹ interpretacjê wierszy.
– Dla nich i dla nas – nauczycieli to wspania³e
i wa¿ne doœwiadczenie. Dzieci bardzo przejmuj¹
siê wystêpem: æwicz¹ dykcjê, tekst i mimikê parê
tygodni, a potem wychodz¹ na scenê i tak robi¹
po swojemu – œmieje siê pomys³odawczyni kon-
kursu El¿bieta Ko³odziejczuk. 

Repertuar zdominowa³a klasyka: Brzechwa,
Tuwim i Fredro, którzy zawsze ciesz¹ siê du¿ym
powodzeniem. Jury ocenia³o wystêpy w czterech
kategoriach: interpretacji tekstu, naturalnoœci wy-
powiedzi, prezentacji scenicznej i doboru reper-
tuaru. Cz³onek jury Albina Piórek zauwa¿y³a: 

– Poziom by³ bardzo wysoki, ale zwyciêzcê wy-
braliœmy jednog³oœnie. 

Zosta³ nim Adam Woszczyk ze szko³y Nr 279,
jego interpretacja „Smoka“ D. Gellner zebra³a
owacje na stoj¹co. Dalsze miejsca zajêli Witold

Serwacki ze szko³y Nr 135 i Piotr Andrzejewski
z SP nr 60. Ca³a trójka dosta³a statuetki i ksi¹¿ki,
ale nikt nie wróci³ do domu z pustymi rêkami, bo
jak powiedzia³a dyrektor szko³y Nr 279 Zofia
Filip: – Ka¿de dziecko jest wyj¹tkowe i warte na-
grodzenia. NaBu

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

PANELE – DRZWI
- TEMAR -

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

MICHALIN-JÓZEFÓW
ul. Ziarnista 13 (od ul. Granicznej), 

tel. 789 59 62, 789 61 07
kom. 600 297 508, 600 813 785

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

� FUNDUSZ EMERYTALNY OFE
� UBEZPIECZENIA

– PE£NY ZAKRES
� FUNDUSZE INWESTYCYJNE ~ 50

Zapewniamy kompleksow¹ ochronê
finansow¹ i ubezpieczeniow¹ 

Tobie i Twojej rodzinie
Krzysztof Szczepañski

tel. 606-28-74-55

KOPIOWANIE NAGRAÑ
VIDEO NA DVD

DVD CLUB GROCHOWSKA 119
przy Pl. Szembeka
tel. 022-870-38-64
www.videoclub.pl

Na has³o „Mieszkaniec”
zni¿ka 10%!

CZYNNE: PN.-PT 9.00-19.00,
SOB. 9.00-14.00

Krajobraz to nie tylko patrzenie ale i widzenie. 
Wiêcej: rozumienie i kochanie.
Szanujmy nasz krajobraz, nasze œrodowisko,
jego niepowtarzalnoœæ.

Do kilkunastu sekcji funkcjonuj¹cych ju¿
w ramach programu dzia³ania placówki
w tych dniach uruchomiona zostanie jeszcze
jedna: TURYSTYCZNA. Prowadzona przez
znanego pasjonata i znawcê zagadnieñ z dziedziny ochrony przyrody, zapalonego piewcê walorów
polskiego krajobrazu - tak¿e alpinistê, wybitnego cyklistê Roberta Gaczka. Jest specjalist¹ od wielu
form turystyki kwalifikowanej w tym pieszej i narciarskiej. Wszystkich zainteresowanych tymi ob-
szarami aktywnoœci prosimy o kontakt. Planujemy cotygodniowe spotkania polegaj¹ce na wymianie
doœwiadczeñ, planowania wspólnych wypraw i „op³otkowych” wycieczek. Nasze wieczorki okrasimy
przeŸroczami, filmami, zdjêciami autorstwa p.Roberta, a z czasem, co oczywiste, pami¹tkami w³a-
snych wspólnych prze¿yæ.

Czêsto mówi siê, ¿e nasza dzielnica to typowa „sypialnia”. A niech tam. Mo¿e to prawda?! 
Poprzez dzia³anie w sekcji turystycznej „Op³otek”, kontaktem z przyrod¹, powietrzem, sportem; bê-

dzie nam siê spa³o smakowiciej.
Spotkania odbywaæ siê bêd¹ w ka¿dy czwartek w godz. 17.30-19.30, a wycieczki w soboty i nie-

dziele w ustalonych terminach. Adres: Klub Kultury Goc³aw ul. Abrahama 10 (wejœcie od ulicy
Bora-Komorowskiego) przy basenie Wodnik. Kontakt: Kierownik Klubu Tadeusz Lempkowski
tel. 022 671 94 79 (te¿ pasjonat). AS 2008

Smok powalił jury CCCC IIII EEEE KKKK AAAAWWWWAAAA     IIII NNNN IIII CCCC JJJJ AAAATTTT YYYY WWWWAAAA     
WWWW KKKKLLLLUUUUBBBB IIII EEEE     KKKKUUUULLLLTTTT UUUU RRRRYYYY     GGGG OOOO CCCC ££££ AAAAWWWW

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

Studniówka L LO im. Ruy Barbosy w Holiday Inn F
ot

. J
K

G



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    7777

❄❄
❄ ❄❄ ❄

❄❄ ❄
Program akcji „Zima w Mieście 2008”

Dzielnica: Praga Po³udnie
Koordynator: Beata Billewicz – Wydzia³ Sportu i Rekreacji tel. (022) 870 79 45 Informacje dla placówek oœwiatowych: Edyta Kurant tel. ((22) 612-40-04 wew. 123

P U N K T Y  D Z I E N N E G O  P O B Y T U

Z A J Ê C I A  S P E C J A L I S T Y C Z N E

Lp. Nazwa jednostki, 
miejsce zajêæ

Szko³a Podstawowa nr 60
ul. Zbaraska 3
Szko³a Podstawowa nr 72 
ul. Paca 44
Szko³a Podstawowa nr 163
ul. Osiecka 28/32
Szko³a Podstawowa nr 215
ul. Kwatery G³ównej 13
Szko³a Podstawowa nr 246
ul. Bia³owieska 22
Szko³a Podstawowa nr 255
ul. Kamionkowska 36/44
Szko³a Podstawowa nr 279
ul. Cyrklowa 1
Szko³a Podstawowa nr 312
ul. Umiñskiego 12

Zespó³ Szkó³ Integracyjnych nr 75
ul. Bartosika 5

Zespó³ Szkó³ nr 84
ul. Zwyciêzców 44

Gimnazjum nr 26 
ul. Fundamentowa 38/42

Gimnazjum nr 27
ul. Abrahama 10

Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
ul. Pawlikowskiego 3
Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
ul. Abrahama 10

Ognisko pracy Pozaszkolnej 
ul. Dwernickiego 29a

XIV Ogród Jordanowski
ul. Nobla 18/26
Klub Kultury Goc³aw 
– Filia CPK w Dzielnicy Praga P³d.
m.st. Warszawy ul. Abrahama 10 

Anna Ostaszewska
tel. (022) 810 28 82
Wanda Mielczarek
tel. (022) 810 28 69
Iwona Powroziewicz
tel. (022) 610 43 16
Ewa Gosk
tel. (022) 610 67 79
Jadwiga Burkacka
tel.(022) 810 23 01
Anna Ciborowska 
tel. (022) 810 73 67
Bo¿ena Szymczyk
tel. (022) 810 35 44
Natalia Koperska
tel. (022) 672 19 57
lub (022) 671 11 66
Katarzyna Gajewska
tel. (022) 671 33 72

Anna Tkaczyk
tel. (022) 617 63 28

Ma³gorzata Sanok-Schmit 
tel. (022) 810 66 61
lub (022) 870 20 90
Joanna Pieñkowska
tel. (022) 671 08 42
Magdalena Antolak
tel. (022) 671 08 42
Lucyna Melcer
tel. (022)  613 55 46
Jolanta Skrzyczewska
tel. (022) 613 93 23 wew. 22
lub (022) 613 89 97
Jolanta Skrzyczewska
tel. (022) 870 03 81
lub (022) 613 89 97
Agata Chmielewska
tel. (022) 617 59 62
Tadeusz Pawe³ Lempkowski 
tel. (022) 671 94 79

Osoba odpowiedz.
nr tel.

Program 
(rodzaj proponowanych zajêæ)

Dni i godziny 
prowadzonych 

zajêæ

Grupy
wiekowe

uczestników

Przewidywana 
liczba uczestników 

dziennie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

pon. - pt.
7.30 - 16.30

pon. - pt.
8.00 – 17.00

pon. -  pt.
7.30 - 16.30

pon. - pt.
8.00 -  17.00

pon. pt.
8.00 – 17.00

pon. -  pt.
7.30 – 16.30

pon. -pt.
7.30 -16.30

pon. - pt.
10.00 – 15.00

pon. - pt.
8.00 – 17.00

pon. - pt.
8.00 – 17..00

pon. -  pt.
8.30 – 15.30

pon. - pt.
8.00 – 16.00

pon. - pt.
8.30 – 16.30

pon. pt.
7.30 – 16.30

pon. - pt.
7.30 – 16.30

pon. - pt.
7.30 – 16.30

pon. - pt 
7.30 – 17.00

Sz.P.

Sz.P.

Sz.P.
Gim.
Sz.P.

Sz.P.
Gim.
Sz. P.
Gim.
Sz.P.
Gim.
Sz. P.
Gim.

Sz. P.
Gim.

Sz.P.
Gim.

Gim.

Gim. 
Ponadgimn.

Sz.P.

Sz.P.

Sz.P.

Sz.P.

Sz.P.
Gim.

80

100

100

100

80 

75

80 -100

130

130

100 

50

50

30

50

40

30-40

25-30

Bezpoœredni organizator

Lp. Nazwa jednostki, 
miejsce zajêæ

XXIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce 
ul. Naddnieprzañska 2/4
XLVII Liceum Ogólnokszta³c¹ce 
ul. Miêdzyborska 64/70

LXXII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
ul. Grochowska 346/348

Zespó³ Szkó³ nr 12
ul. Siennicka 15
Zespó³ Szkó³ nr 21
ul. Saska 78
Zespó³ Szkó³ nr 37
Al. Stanów Zjednoczonych 24
Biblioteka nr 55
ul. Egipska 7
Biblioteka nr 47
ul. Paca 46
Biblioteka nr 45
ul. Meksykañska 3
Biblioteka nr 16
ul. Walewska 7a
Oœrodek Edukacji Kulturalnej, 
Al. Stanów Zjednoczonych 40
Klub Osiedlowy ORION, 
ul. Egipska 7
Klub Osiedlowy RELAX, 
ul. Tarnowiecka 13

Henryk Or³owski
tel. (022) 610 63 61
Maria Kozaczuk
tel. (022) 810 22 01
lub (022) 870 21 44
Sylwia Gosk (I tydz. akcji)
tel. (022) 619 13 60
lub (022) 619 20 91
Andrzej D³ugoszek (II tydz. akcji)
tel. (022) 619 13 60
lub (022) 619 20 91
Tomasz Kozak
tel. (022) 810 79 61
Anna Butkiewicz
tel. (022) 617 33 74
Dorota Lewandowska
tel. (022) 617 77 60
Ma³gorzata Kalbarczyk
tel. (022) 672-06-92
Barbara Sasin
tel. (022) 810-02-57
Maria Kulik
tel. (022) 672-80-91
Iwona Kosim
tel. (022) 810-87-99
p. Magdalena Palatynus, 
tel. (022) 673-60-63
Emilia Wêgrzyn
tel. (022) 672-02-30
Maria Tracz
tel. (022) 879-98-43

Osoba odpowiedz.
nr tel.

Program 
(rodzaj proponowanych zajêæ)

Dni i godziny 
prowadzonych 

zajêæ

Grupy
wiekowe

uczestników

Przewidywana 
liczba uczestników 

dziennie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Zajêcia rekreacyjno – sportowe: gry sportowe, tenis sto³owy, krêgle, basen, ³y¿wy, kino.

Zajêcia sportowe: gry zespo³owe: pi³ka siatkowa, koszykowa, tenis sto³owy, halówka.

Zajêcia sportowe: si³ownia, gry sportowe (pi³ka no¿na, siatkówka, koszykówka, badminton, hokej). � Zajêcia poza szko³¹: lodowisko, krêgielnia, p³ywalnia.
� Wyjœcia do kina i na imprezy organizowane przez miasto sto³eczne Warszawa.

Zajêcia sportowo – rekreacyjne.

Zajêcia sportowe. � Wyjœcia na krêgle, basen, do kina.

Zajêcia sportowe; si³ownia, gry zespo³owe – pi³ka siatkowa i koszykowa, zajêcia taneczne oraz szermiercze.� Wyjœcia na krêgle.

Plan ogólny dla wszystkich placówek: � Wycieczki do: kina, teatr, muzeum, radio, telewizja. � Zajêcia: plastyczne, ruchowe, gry multimedialne i planszowe.
� Konkursy literackie

Wycieczki do kin, teatrów, muzeów, galerii, wyjœcia na basen, zajêcia warsztatowe, zajêcia œwietlicowe.

Uczestnicy bêd¹ brali udzia³ w ró¿nych zabawach i imprezach kulturalno-oœwiatowo-sportowych, wyjœciach na basen, spacerach, zajêciach œwietlicowych.� Sport to
zdrowie – propagowanie zdrowego trybu ¿ycia.
Uczestnicy bêd¹ brali udzia³ w ró¿nych zabawach i imprezach kulturalno-oœwiatowo-sportowych, wyjœciach na basen, zajêciach œwietlicowych w tym m.in. warszta-
tach twórczo-artystycznych oraz przedstawieniu teatralnym.

pon. - czw.
9.00 – 15.00

pon. -pt.
9.00 – 13.00

pon. - pt
9.00 – 15.00

Tylko 11.02. – 15.02.
pon. – pt. 9.00 – 15.00

pon. – pt.
9.00 – 15.00

pon. – pt.
9.00 – 15.00
9.00 – 16.00

10.00 – 15.00

10.00 – 15.00

10.00 – 15.00

11.02.–23.02.
godz. 8.00–16.00

11.02.– 23.02.
godz. 8.00–16.00

11.02.– 23.02.
godz. 8.00–16.00

Gim.
Ponadgimn.
Ponadgimn.

Gim.
Ponadgimn.

Ponadgimn.

Ponadgimn.

Gim.
Ponadgimn.

Sz.P.

Sz.P.
Gim.
Sz.P.
Gim.
Sz.P.
Gim.

15-20

15-20

15-20

20-25

30

30

15 

10 

10 

10 

30 

40

40

Bezpoœredni organizator

Zajêcia rekreacyjne i sportowe (pi³ka no¿na, siatkówka, tenis sto³owy, zabawy na œniegu). � Wycieczki tematyczne po Warszawie. � Zajêcia œwietlicowe, zajê-
cia komputerowe, zajêcia na p³ywalni, zajêcia plastyczne.
Zajêcia sportowe: gry i zabawy zespo³owe, zabawy na œwie¿ym powietrzu, zajêcia na basenie, gra w krêgle, warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne, wyciecz-
ki, wyjœcia do kina,teatru, gry i zabawy stolikowe, konkursy.
Zajêcia: plastyczne, taneczne, muzyczne, wokalne. Nauka przez zabawê, metody szybkiego zapamiêtywania. � Zajêcia sportowe: siatkówka, koszykówka, dwa
ognie, pi³ka no¿na, tenis sto³owy, zajêcia informatyczne, kawiarenka internetowa, projekcja filmów, gry planszowe i komputerowe, konkursy, zagadki, ³amig³ówki.
Zajêcia œwietlicowe, komputerowe, plastyczno – techniczne, konkursy, turnieje, kawiarenka internetowa, dyskoteka, wyjœcia kulturalno – edukacyjne. � Zajê-
cia sportowe: p³ywalnia, krêgielnia, zabawy rekreacyjne na powietrzu.
Zajêcia sportowe i rekreacyjne w sali gimnastycznej. � Zajêcia plastyczne i œwietlicowe. � Udzia³ w imprezach ogólnomiejskich. � Wycieczka do ZOO,kina, teatru,
opery. � Wyjœcia na basen „Wodnik”, do krêgielni „Saska”.
Zajêcia sportowe na sali gimnastycznej, ekologiczne, ruchowe. � Zabawy œwietlicowe: gry stolikowe.  � Wyjœcia do kina, muzeum.

Zajêcia œwietlicowe: szachy, warcaby, origami, chiñczyk, zajêcia plastyczne. � Gry i zabawy sportowe: lodowisko, krêgle, zawody w sali gimnastycznej. � Zajê-
cia informatyczne. � Wycieczki krajoznawcze po Warszawie oraz do Ogrodu Zoologicznego.
Zajêcia œwietlicowe – muzyczne, teatralne, dyskoteki, plastyczne, zabawy ruchowe, konkursy i turnieje wiedzy, gry stolikowe), komputerowe. � Zajêcia sporto-
we w sali gimnastycznej, na lodowisku, saneczkowanie, na basenie Wodnik. � Wycieczki: do Parku Skaryszewskiego, na Stare Miasto oraz do Ogrodów Muzycz-
nych. � Wyjœcia:do Kino Promenada, do ZOO, na krêgielnie.
Redagowanie tygodnika „Zima w Mieœcie”. � Nagranie teledysku – kompozycja w³asna w jêzyku angielskim. � Konkursy rzeŸby œnie¿nej. � Zabawy w krê-
gu z elementami zajêæ socjoterapeutycznych na podstawie „Grupa bawi siê i pracuje” cz. I i II. � Bal przebierañców, stroje wykonane przez uczniów na zajêciach
plastycznych podczas akcji „Zima w Mieœcie”, „Zabawa” na komputerach, nauka pos³ugiwania siê internetem. � Prace wykonywane z papieru: kirigami, origa-
mi, prace przestrzenne. � Magiczne szarady; ³amig³ówki, krzy¿ówki, rebusy. � Zajêcia sportowe: gra w pi³kê no¿n¹, ping – ponga, siatkówkê, unihokeja, ko-
szykówkê, æwiczenia na ergometrach. � Wyjœcia do Muzeum Narodowego, Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Olimpijczyków. � Gry i zabawy œwie-
tlicowe: scrabble, monopoly, chiñczyka, gry stolikowe w grupach. � Wykonywanie prac plastycznych: konkursy plastyczne, obrazy tworzone z kawa³ków mate-
ria³ów, zabawy plastyczne z mas¹ papierow¹, prace wyklejane z krepiny, tworzenie komiksów. � Czytanie ksi¹¿ek, opowiadanie bajek, pisanie wymyœlonych
bajek przez dzieci. � Wybory najs³ynniejszego uczestnika „Zimy w Mieœcie”.
Zajêcia œwietlicowe: plastyczne, sportowe, gry planszowe i stolikowe, gry komputerowe, zabawy ruchowe, konkursy (plastyczne, sportowe, literackie, muzyczne,
taneczne,rozrywki w warcaby, szachy), quizy przyrodnicze, historyczne, krajoznawcze, okolicznoœciowe, ogl¹danie filmów, spacery, zabawy na œwie¿ym powie-
trzu.  � Wyjœcia: na basen, na krêgle, na ³y¿wy, do kina, do ZOO, do muzeum, do teatru, do opery.
Zajêcia informatyczne dotycz¹ce bezpiecznego korzystania z sieci. � Zajêcia œwietlicowe: rozgrywki szachowe, gry planszowe, turnieje uk³adania puzzli, war-
sztaty origami, plastyka na co dzieñ. � Projekcje filmowe. Wycieczki krajoznawcze po Warszawie, udzia³ w imprezach organizowanych przez instytucje kultural-
no – oœwiatowe (Pa³ac Kultury i M³odzie¿y, kina, teatry, muzea). � Zajêcia sportowe – wejœcia na basen, lodowisko, krêgielniê.
Zajêcia sportowo – rekreacyjne, wycieczki, wyjœcia kulturalno – edukacyjne, basen, zajêcia informatyczne, zajêcia z elementami profilaktyki, zawody, turnieje.

Zajêcia œwietlicowe: tenis sto³owy, ko³o plastyczne, zajêcia muzyczne, zajêcia informatyczne, gry zrêcznoœciowe, klub filmowy, dyskoteki. � Zajêcia rekreacyjne: za-
bawy na œniegu, zabawy z sankami. � Wyjœcia poza teren Ogniska: basen, kino, krêgielnia, lodowisko, ZOO, Centrum Nauki Kopernika, wycieczki po Warszawie.
Zajêcia œwietlicowe: gry stolikowe, warsztaty ceramiczne, konkurs plastyczny „Maska karnawa³owa”, gry i zabawy œwietlicowe, konkurs plastyczny „Moje marze-
nia”. � Zajêcia sportowe: zawody zrêcznoœciowe, tenis sto³owy „Mistrz Zimowiska”. � Wycieczki – wyjœcia do Powsina, Muzeum Archeologicznego oraz Muzeum
Techniki, Spacer po Warszawie, wyjœcia do ZOO, lodowisko, basen, krêgielnia.
Zajêcia œwietlicowe: gry i zabawy, warsztaty ceramiczne, konkurs plastyczny „Maska karnawa³owa” oraz „Legendy Warszawy”. � Zajêcia sportowe: zawody
zrêcznoœciowe – turniej unihoca, zajêcia sportowo – rekreacyjne w Powsinie. � Zajêcia umuzykalniaj¹ce (instrumenty etniczne). � Wycieczka „Spacer po War-
szawie”, wycieczka do Muzeum Archeologicznego oraz Muzeum Techniki.
Zajêcia œwietlicowe: gry planszowe, plastyczne, taneczne, gry œwietlicowe: tenis sto³owy, bilard, pi³karzyki – turnieje. � Wyjœcia do: kina, ZOO, na krêgielnie, ba-
sen, Centrum Nauki Kopernika. � Zajêcia rekreacyjne: zjazdy na sankach z górki, gry i zabawy na œniegu.
Warsztaty ceramiczne i plastyczne. � Studio piosenki dla dzieci i m³odzie¿y. � Teatr dla najm³odszych – zabawy muzyczno-aktorskie z elementami art-terapii. �Warszta-
ty teatralne „Œmiech to zdrowie, ka¿dy aktor ci to powie”- szukamy pomys³ów na zimowy kabaret dla m³odzie¿y. � „Dlaczego nie lubimy czytaæ” – sprawdŸ. Zobacz!
� „PrzyjdŸ ,spróbuj, zatañcz, to nie jest takie trudne” – tañce i zabawy integracyjne z elementami tañca towarzyskiego, nowoczesnego, break dance`u . � „Sport na we-
so³o” – gry i zabawy sportowe w hali sportowej, mini spartakiada, turniej ping-ponga i freesbie, turnieje indywidualne i zespo³owe w Krêgielni ul. Angorska 2. � „P³ywaj
m¹drze i bezpiecznie” – zajêcia na p³ywalni Wodnik ul. Abrahama 10. � „Jak zostaæ stra¿akiem” – wycieczka do jednostki stra¿y po¿arnej, pokazy wozów i zwiedzanie
obiektu. � „Zostañ gwiazd¹ telewizji TVN” – wycieczka do studia telewizyjnego, spotkanie z prezenterami, zwiedzanie obiektu, poznanie produkcji programów informa-
cyjnych i rozrywkowych. � „Zimowe kino Klubu Goc³aw” prezentacja wybranych filmów i bajek. � „Mini playback show” – pokazy przygotowanych programów po³¹czo-
ne z zimow¹ dyskotek¹. � Konkursy indywidualne i zespo³owe na najlepszego zimowego klubowicza. � „Bajki Krasickiego” – przedstawienie Teatru Atlantis.

❄
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REKLAMA REKLAMA

SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

C E N T R U M
G L A Z U R Y

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

�� glazura, terakota, gres
�� panele, parkiet, korek
�� p³ytki elewacyjne, klinkier
�� kleje, fugi, listwy
�� narzêdzia

OKNA � ROLETY
Szyba termoizolacyjna k=1,0

Ciepła ramka �� Czterostopniowy uchył
�� Maty bambusowe �� ¯aluzje �� Verticale

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

OO DD WW II EE DD ŹŹ

Universam Grochów
I piętro

„Świat złota”„Świat złota”
ul. Grochowska 207

Spraw sobie i swoim najbliższym
niepowtarzalny prezent 

WALENTYNKOWY!
PPRRZZEEBBÓÓJJ  ŚŚWWIIAATTOOWWEEGGOO JJUUBBIILLEERRSSTTWWAA!!
PPiieerrśścciioonnkkii  zz  dduużżyymmii  kkoolloorroowwyymmii  kkaammiieenniiaammii
NNiieessppoottyykkaannee  wwzzoorryy  eekksskklluuzzyywwnnyycchh

wwyyrroobbóóww  zzee  zzłłoottaa  ––5500%%  !!!!!!
DDuużżee  rroozzmmiiaarryy  ppiieerrśścciioonnkkóóww  zzee  zzłłoottaa!!
❤❤ NNOOWWAA  KKOOLLEEKKCCJJAA  OOBBRRĄĄCCZZEEKK  ❤❤

NNAAJJNNOOWWSSZZEE  WWZZOORRYY!!
ZAPRASZAMY NA KRÓTKĄ PROMOCJĘ  
WALENTYNKOWĄ!

REALIZUJEMY KARTY P£ATNICZE I KARTY KLIENTA SPO£EM
BONY SODEXHO, £ADOWANIE BILETÓW ZTM

poniedzia³ek–pi¹tek 600–2000, sobota 800–1600, niedziela 900–1600

DH „UNIVERSAM” – Grochowska 207
(Rondo Wiatraczna)

ZAPRASZA

W sprzeda¿y po atrakcyjnych cenach:
❤ bombonierki ❤

❤ bielizna ❤
❤ kartki okolicznoœciowe itp. ❤

❤

WALENTYNKI

„Z oburzeniem wys³u-
cha³em decyzji Wydzia³u
Oœwiaty o likwidacji  „ze-
rówek” w przedszkolach”.

Jaros³aw Karcz: - Zmia-
ny demograficzne wymusza-
j¹ koniecznoœæ zmian w sie-
ci szkó³ i placówek oœwiato-
wych. Roz³o¿enie przed-
szkoli w naszej Dzielnicy
nie jest równomierne. Chc¹c
wyjœæ naprzeciw potrzebom
mieszkañców planujemy
zwiêkszenie liczby „ze-
rówek” w szko³ach tylko
w tych rejonach Dzielnicy,
w których musimy przygo-
towaæ w przedszkolach
miejsca dla trzylatków.  

„Dzisiejsze szko³y nie s¹
absolutnie przygotowane na
przyjêcie tak ma³ych dzieci”.

J.K. - Szkolne oddzia³y
dla szeœciolatków funkcjo-
nuj¹ od lat. Dzieci przeby-
waj¹ w jednej sali, maj¹ za-
pewniony obiad oraz – po
uzgodnieniu z rodzicami –
œniadania i podwieczorki.
Wyposa¿enie pomieszczeñ
dostosowane jest do ich wie-
ku i potrzeb. Szko³y zapew-
niaj¹ im ca³odzienn¹ opiekê
wykwalifikowanej kadry. Po

zajêciach dzieci mog¹ prze-
bywaæ w œwietlicy w grupie
dzieci 6-letnich. Szko³y ofe-
ruj¹ równie¿ zajêcia dodat-
kowe (m.in. bezp³atny j. an-
gielski i rytmikê) oraz opiekê
specjalistów (pedagoga, psy-
chologa, logopedy, reeduka-
tora). Wiele szkó³ ju¿ posia-
da place zabaw dostosowane
do potrzeb szeœciolatków.
Dzielnica dysponuje finansa-
mi na wykonanie niezbêd-
nych modernizacji  w szko-
³ach, które po raz pierwszy
przyjm¹ „zerówkowiczów”
(przystosowanie ³azienek
i sal, wyposa¿enie w pomoce
dydaktyczne, zabawki oraz
meble). Nale¿y podkreœliæ,
¿e przenoszenie oddzia³ów
zerowych do szkó³ nie jest
naszym pomys³em, ale wyni-
ka z projektu Ministerstwa
Edukacji  Narodowej.

„Pozostaje pytanie doty-
cz¹ce opieki podczas dni kie-
dy szko³a jest zamkniêta”.

J.K. - „Zerówkowicze”
w szko³ach podstawowych
bêd¹ mia³y zapewnion¹
opiekê równie¿ w czasie fe-
rii zimowych i letnich, tak
jak w przedszkolach. 

„Programy przewiduj¹
czteroletni¹ edukacjê
w przedszkolu. Teraz ma
byæ ona nagle przerwana,
niedokoñczona”.

J.K.- Tak¿e w szkolnej
„zerówce” nauczyciel  reali-
zuje program wychowania
przedszkolnego. Oddzia³y
przedszkolne w szko³ach za-
pewniaj¹ opiekê, wychowa-
nie i uczenie siê w atmosfe-
rze akceptacji i bezpieczeñ-
stwa. Tworz¹ warunki umo¿-
liwiaj¹ce dziecku osi¹gniê-
cie gotowoœci szkolnej.
Wspomagaj¹ i ukierunkowu-
j¹ rozwój dziecka zgodnie
z jego potencja³em i mo¿li-
woœciami rozwojowymi.

„Nie s³ysza³am nic o pla-
nowaniu spotkañ informa-
cyjnych”.

J.K. - Takie spotkania s¹
planowane i organizowane
przez dyrekcje przedszkoli
i szkó³. Gdzieniegdzie ju¿

siê odby³y, w innych pla-
cówkach dopiero bêd¹. Dy-
rektorzy podstawówek
przedstawiaj¹ ofertê szko³y
dla dzieci 6-letnich i udzie-
laj¹ wszelkich informacji. 

Likwidacja Przedszkola
nr 383 „Zielony Zak¹tek”
i Przedszkola nr 354 .

Nie chcemy likwidowaæ
tych goc³awskich przedszko-
li. W celu usprawnienia ich
funkcjonowania planujemy je
w³¹czyæ w struktury innych
placówek. Stan¹ siê oddzia³a-
mi wiêkszych przedszkoli.
Aby to uczyniæ, zgodnie
z prawem trzeba je najpierw
„na papierku” zlikwidowaæ. 

Likwidacja Przedszkola
nr 398 „Wiatraczek”.

J.K. „Wiatraczek” funk-
cjonuje na Grochowie.
W okolicy znajduje siê 6 in-
nych przedszkoli, które dys-
ponuj¹ odpowiedni¹ liczb¹
miejsc. O ile na Goc³awiu
Dzielnica ma deficyt miejsc
w przedszkolach, o tyle na
Grochowie sytuacja jest od-
wrotna. Natomiast na Pradze
Po³udnie brakuje miejsc
w ¿³obkach dla dzieci poni-
¿ej 3. roku ¿ycia. Oko³o 300
rodziców oczekuje na miej-
sce dla swojego dziecka
w ¿³obku. Ustalaj¹c sieæ pla-
cówek  w tym rejonie, nie
mo¿na ignorowaæ tego fak-
tu. W³adze Warszawy po-
twierdzi³y wolê uruchomie-
nia ¿³obka w lokalu,
w którym obecnie mieœci siê
„Wiatraczek”.                   (ab)

PRZEDSZKOLNE BURZE
W sprawie likwidacji trzech po³udnio-
wopraskich przedszkoli oraz przeno-
szenia „zerówek” z przedszkoli do
szkó³ otrzymaliœmy wiele ustnych, te-
lefonicznych i mailowych zapytañ. Kil-
ka z nich przekazaliœmy wiceburmi-
strzowi Jaros³awowi Karczowi.

W Weso³ej szybciej
i bezpieczniej

Weso³a wzbogaci³a siê o now¹ salê Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców. Dawniej w budynku
Zarz¹du Dzielnicy interesantów przyjmowano
przy trzech stanowiskach, teraz przy dziewiê-
ciu, co znacznie skróci kolejki i u³atwi za³a-
twianie spraw urzêdowych. 

Na otwarciu 31 stycznia obecny by³ zastêpca prezydenta miasta
Jacek Wojciechowicz: - W ubieg³ych latach Weso³a by³a na drugim
miejscu w Warszawie pod wzglêdem szybkoœci i sprawnoœci obs³ugi
klientów, teraz najpewniej bêdzie na pierwszym. Gdyby zachowaæ
podobny standard w innych dzielnicach ju¿ dawno odebra³bym dowód.

WOM jest jedn¹ z wielu nowych inwestycji w Zarz¹dzie dzielni-
cy Weso³a, burmistrz Edward K³os podkreœli³ z satysfakcj¹, ¿e
w roku 2007 wydano na nie 27 milionów z³otych. 

Wprowadzono wiele udogodnieñ dla niepe³nosprawnych: podjazdy
i rozsuwane drzwi, pojawi³y siê nowe krzes³a i… defibrylator. Urz¹-
dzenie jest prezentem od Biura Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzy-
sowego miasta st. Warszawy. Zastêpca dyrektora Biura Marek Kuja-

wa powiedzia³: - Defibrylatory to teraz standard w ramach Unii Eu-
ropejskiej. Znajduj¹ siê w metrze, na stadionach, w urzêdach, wszê-
dzie tam gdzie znajduje siê du¿o ludzi i mo¿e wydarzyæ siê coœ z³ego.

- Urz¹dzenie, które dosta³a Weso³a jest bardzo nowoczesne: sa-
mo wydaje polecenia, mówi po kolei co nale¿y zrobiæ, wiêc ka¿dy
bêdzie móg³ go obs³u¿yæ – powiedzia³a Joanna Wêgrzynowska
z Biura Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego. 

Wœród mieszkañców Weso³ej przewa¿a opinia, ¿e urz¹dzenie,
które ratuje ¿ycie jest bezcenne. Mimo wszystko miejmy nadziejê,
¿e nie trzeba bêdzie go u¿yæ…                                            Nabu
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W Hali Sportowej „Saska”
Elitarny Klub Kota Rasowego
zorganizowa³ dwie miêdzynaro-
dowe wystawy. Imprezy przy-
ci¹gnê³y takie t³umy mieszkañ-
ców, ¿e w hali trudno by³o siê
poruszaæ. Choæ podziw budzi³y
rasowe kocie piêknoœci, to nie
zapomniano o tym, ¿e spora
czêœæ czworonogów znajduje
siê w naprawdê ciê¿kim po³o¿e-
niu i w czasie wystaw przepro-
wadzono zbiórkê ¿ywnoœci dla
zwierz¹t przebywaj¹cych
w schronisku „Na Paluchu”.  

– Koty ocenia siê w nastêpu-
j¹cych kategoriach: krótko-

w³ose, pó³d³ugow³ose, d³ugo-
w³ose i „patyki”, czyli syjamy,
orienty i seszele. W ka¿dej kate-
gorii wybiera siê najlepszy
miot, najlepszego kociaka
w wieku od trzech do szeœciu
miesiêcy, najlepszego od szeœciu
do dziesiêciu miesiêcy, najlep-
sz¹ kotkê, kocura, kastrata... –
wystawowe zawi³oœci t³uma-
czy³a nam Anna Piechal w³aœci-
cielka syjamskiego „Artura”,
o którym mówi dobrotliwie –
popierdó³ka. To dlatego, ¿e „Ar-
tur”, choæ ma groŸne spojrzenie,
czasami potyka siê o „patyki”,
czyli swoje d³ugie ³apki. 

W czasie wystawy najpiêk-
niejsze koty otrzymuj¹ m.in.
ró¿ne tytu³y. Np. tytu³ BOB,
czyli Best of the Best, czyli
Najlepszy z Najlepszych.
Wœród laureatów BOB wyró¿-
nia³ siê polski pers EC DAR-
LING STAN-BOR*PL, który
zarówno na sobotniej, jak i nie-

dzielnej wystawie zdoby³ tytu³
BOB. 

Wœród triumfatorów znalaz³y
siê tak¿e zwierzêta z Finlandii
i Czech. „Mieszkaniec” przytu-
li³ siê do „Rysia”, oœmioletnie-
go kota rasy main coon. „Ry-
siek”, czyli urzêdowo PRE-
MIOR HESTON WAYLE AL-
WARO*PL, na obydwu miê-
dzynarodowych sasko-kêp-
skich wystawach otrzyma³ tytu³
BIS (Best in Show – Najlepszy
na Wystawie). – Ma niesamo-
wicie przyjazny charakter –
w³aœcicielka zwyciêzcy Jolanta
Bukowska opowiada³a nam
o swoim pupilu, gdy jej kole-
¿anka Aneta prezentowa³a mi-
strza – Przyjazny jest zarówno
do ludzi, jak i zwierz¹t. I jest
wegetarianinem – je tylko su-
ch¹ karmê i bia³y ser. Mi³o jest
podrapaæ „Ryœka” po brzuchu.
Wiadomo, parafrazuj¹c na ko-
niec Barejê - wszystkie „Ryœ-
ki”, to fajne... kociaki.

Magda K.

Kępa pełna kotów
To by³ styczeñ, kotami zakwit³a Saska Kêpa...
– zda³oby siê sparafrazowaæ tekst „Ma³goœ-
ki”. Ale rzeczywiœcie, takiej iloœci kotów, jaka
26 i 27 stycznia nawiedzi³a tê czêœæ Pragi Po-
³udnie, pró¿no szukaæ gdzieœ indziej. I to ja-
kich kotów...

Przytuliæ siê do „Rysia”...

Œcie¿ka zdrowia...

XVIII Sesja Rady Dzielni-
cy Praga Po³udnie zapo-
wiada³a siê bardzo burz-
liwie. 29 stycznia w dziel-
nicowym ratuszu kilku-
dziesiêciu mieszkañców
walczy³o o nielikwidowa-
nie przedszkola „Wiatra-
czek”.
Tu¿ przed rozpoczêciem obrad

przewodnicz¹cy rady Marcin Kluœ
podszed³ do przyby³ych na sesjê goœci.
– Wiem, ¿e s¹ Pañstwo rodzicami dzie-
ci z „Wiatraczka” – zwróci³ siê do
mieszkañców (na zdjêciu). – Ja pro-
wadzê obrady i obiecujê, ¿e ka¿demu

z Pañstwa udzielê g³osu, ka¿dy bêdzie
siê móg³ wypowiedzieæ, tylko proszê
o zachowanie dyscypliny. Pañstwo bê-
dziecie siê zg³aszaæ, a ja udzielaæ g³o-
su w kolejnoœci zg³oszeñ. W porz¹dku
obrad by³y m.in. „zamiary likwidacji”
liceum profilowanego przy ZS Nr 37
i trzech przedszkoli (przy ul. Kobiel-
skiej, Umiñskiego i Guderskiego). Te
punkty oraz sprawa przenoszenia „ze-
rówek” z przedszkoli do szkó³ budzi³y
i ci¹gle budz¹ najwiêcej emocji, dlate-
go poœwiêcamy im osobny materia³
(patrz str. 8). W ka¿dym razie „zamia-
ry likwidacji” zosta³y przeg³osowane
przy sprzeciwie radnych PiS. W dal-
szym toku obrad rada m.in. przyjê³a
uchwa³ê w sprawie mikroprogramu re-

witalizacji dzielnicy oraz zajmowa³a
siê drobnymi poprawkami tegoroczne-
go bud¿etu.

– Wdziêczny jestem rodzicom,
którzy uczestniczyli w obradach, za
zachowanie spokoju i dyscypliny –
powiedzia³ „Mieszkañcowi” po sesji
przewodnicz¹cy Kluœ. Warto zazna-
czyæ, ¿e sala konferencyjna, w której
prowadzono obrady, ozdobiona by³a
pracami plastycznymi wykonanymi
przez dzieci w ramach dzielnicowego
konkursu „Jem zdrowo”. Na konkurs
wp³ynê³o blisko 300 uczniowskich
prac. Najwy¿ej oceniono dzie³a Pauli-
ny £ukasz (Gimnazjum Nr 29) oraz
Pauliny Skonecznej i Weroniki Zelich
(z SP Nr 72). Na sesji poinformowano
o zmianach klubowych w radzie –
klubowi PO pierwszy raz przewodzi³
nowy szef Bogdan Jeziorski, zaœ
z klubu PiS wyst¹pi³ Adam Jaworski.  

ar

Sesja Pragi Po³udnie

Jem zdrowo – debatujê rzeczowo

Pod koniec 2007 roku spó³dziel-
nia przekaza³a do u¿ytku kolejn¹ in-
westycjê, budynek przy ulicy Miñ-
skiej 62. Warto zwróciæ uwagê na tê
inwestycjê chocia¿by z powodu uni-

katowego projektu architektonicz-
nego tego siedmiopiêtrowego bu-
dynku mieszkalnego, który zak³ada³
tak¿e odtworzenie fragmentu ele-
wacji z poprzedniej zabudowy fa-
brycznej istniej¹cej na tym terenie.
Mia³o to byæ subtelne po³¹czenie hi-
storii z teraŸniejszoœci¹. I nale¿y
obiektywnie przyznaæ, ¿e efekt koñ-
cowy wygl¹da bardzo zachêcaj¹co.

W nowym budynku znajduje siê
107 mieszkañ 1,2 i 3-pokojowych
o powierzchni od 32 do 65 m kw.
z balkonami i tarasami. Nie zapo-
mniano tak¿e o najm³odszych loka-
torach, z myœl¹ o nich urz¹dzono
wewn¹trz obiektu kameralny plac
zabaw. W podziemnej czêœci bu-
dynku znajduj¹ siê miejsca parkin-
gowe. Natomiast na parterze obiek-
tu zaprojektowano lokale handlowo
– us³ugowe, które w znakomity spo-
sób poprawi¹ infrastrukturê w tym
rejonie Pragi, a dok³adniej praskie-
go Kamionka.

Warto w tym miejscu podkreœliæ
niezwykle atrakcyjn¹ lokalizacjê no-
wo oddanej inwestycji SM „Osiedle
M³odych”. Kamionek wyró¿nia siê na

mapie stolicy du¿¹ iloœci¹ terenów
zielonych i dogodnymi po³¹czeniami
komunikacyjnymi z reszt¹ miasta.
W bliskim s¹siedztwie budynku przy
Miñskiej 62 znajduje siê Urz¹d
Dzielnicy Praga Po³udnie, nowe sie-
dziby S¹dów Rejonowych dla ca³ej
Pragi, szko³y wy¿sze, liczne placów-
ki szkolno – oœwiatowe a tak¿e sta-
dion sportowy i korty tenisowe.

SM „Osiedle M³odych” realizuj¹c
nowoczesn¹ inwestycjê w tym rejo-
nie miasta spowodowa³a korzystn¹

zmianê oblicza tej czêœci Kamionka,
co tu du¿o pisaæ, zaniedbanej i nie-
co zapomnianej przez inwestorów.
Wed³ug informacji uzyskanych od
Mieczys³awa Stanickiego, preze-
sa SM „Osiedle M³odych”, spó³-
dzielnia zamierza kontynuowaæ no-
we inwestycje mieszkaniowe na tym
obszarze, umiejêtnie i z rozwag¹
modernizuj¹c tutejsz¹ infrastruktu-
rê, staraj¹c siê ³¹czyæ œlady prze-
sz³oœci z teraŸniejszoœci¹. 
AS 2008                                                       (k)

SM „Osiedle M³odych”

ŁĄCZYMY TRADYCJĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ!
Dobre tradycje spó³dzielczoœci mieszkaniowej, bogate
doœwiadczenie zdobyte przez lata praktyki zarówno
inwestycyjnej, jak i eksploatacyjnej oraz rozpoznawalny
znak firmowy – to wszystko powoduje, ¿e Spó³dzielnia
Mieszkaniowa „Osiedle M³odych” ma ugruntowan¹
pozycjê solidnej firmy dzia³aj¹cej na sto³ecznym rynku.

Kolorowy plac zabaw 
dla najm³odszych lokatorów

Miñska 62 w ca³ej okaza³oœci. 
Tradycja subtelnie po³¹czona 
z nowoczesnoœci¹. 

System monitoringu czuwa 
nad bezpieczeñstwem mieszkañców.
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Wojewoda Mazowiecki Ja-
cek Koz³owski zakoñczy³ po-
stêpowanie administracyjne
wobec Domu Opieki „Betania”
w Radoœci, który funkcjonowa³
bez wymaganego zezwolenia.

W wyniku dzia³añ Mazo-
wieckiego Urzêdu Wojewódz-
kiego na³o¿ono karê pieniê¿n¹
na Fundacjê Pomocy Niepe³no-
sprawnym „Betania” w wyso-
koœci 10.000 z³. Karê tej wyso-
koœci przewidzia³ ustawodawca
za nielegalne prowadzenie
oœrodków opieki. Sprawa nie-
odpowiedniego traktowania
mieszkañców trafi³a do proku-
ratury, która bada czy dosz³o do
pope³nienia przestêpstwa. Ewa-
kuowani 8 grudnia 2007 roku
mieszkañcy placówki w Rado-
œci, znaleŸli opiekê w spraw-
dzonych domach pomocy spo-
³ecznej na terenie Warszawy.


 
 

– Mam wiele szacunku dla

waszej pracy – mówi³ 1. lutego
w Auli Instytutu Biocybernety-
ki premier Donald Tusk na spo-
tkaniu z przedstawicielami me-
diów lokalnych i regionalnych
– Znam tê ciê¿k¹ robotê, gdy¿
sam pracowa³em w prasie lo-
kalnej, a tak¿e podziemnej.
Obyœcie pracy w tej drugiej nie
poznali osobiœcie. Na szczê-
œcie... nie mam takich planów...
Gospodarzem spotkania by³o
Stowarzyszenie Polskich Me-

diów, którego prezes Marek
Traczyk obdarowa³ premiera
du¿¹ zapalniczk¹. Donald Tusk
usi³owa³ j¹ zapaliæ, ale... nie za-

skoczy³a. Czy¿by by³ to zwia-
stun pogorszenia siê stosunków
z Rosj¹ i k³opotów z dostawami
paliw do Polski...?


 
 

Na 15-lecie LUX MED

otworzy³ na Pradze Po³udnie
swoj¹ 15 placówkê! Podziemny
parking dla pacjentów, a nade
wszystko – 1.400 m kw. no-
wiutkiego lokalu, w którym
rozlokowano 34 gabinety lekar-
skie i aparaturê do specjali-
stycznych badañ: USG, RTG
oraz badania laboratoryjne, au-
diometryczne i spirometryczne.
Mo¿na liczyæ na odp³atn¹ po-
moc wielu specjalistów. Wnê-
trza s¹ przestronne, jasne,
a choæ szerokie schody na piê-
tro pozbawione s¹ porêczy, jest
te¿ winda, przystosowana dla
osób niepe³nosprawnych.


 
 

2. lutego w £azach ruszy³a

Warszawska Olimpiada Malu-

chów, w której rywalizuj¹ naj-
m³odsi adepci sztuki judo.
W czerwcu, po czterech seriach
zawodów, poznamy najlep-
szych na Mazowszu m³odych
judoków. Program WOM jest
zatwierdzony przez Warszaw-
sko-Mazowiecki Zwi¹zek Judo.
„Mieszkaniec” odnotowuje, ¿e
swoj¹ kategoriê wagow¹, z ma-
ksymaln¹ iloœci¹ punktów, wy-
gra³ siedmioletni Micha³ z Ka-
mionka. Przy wspania³ym wza-
jemnym dopingu jego koledzy
z UKJ 225, Szymon i Kuba, za-
jêli w swoich kategoriach trze-
cie lokaty. Po uroczystoœci wrê-

czenia medali zawodnicy zapo-
zowali do zdjêcia i pobiegli...
uœciskaæ swojego trenera Jurka
Skolimowskiego.


 
 

Zwiedzaj¹c Ogród Botanicz-

ny w Powsinie mo¿na ju¿ napo-
tkaæ pocz¹tki budz¹cej siê przy-
rody. Wysoka temperatura, jaka

panowa³a w styczniu spowodo-
wa³a, ¿e ju¿ mo¿na obejrzeæ
kwiaty rozwijaj¹ce siê na nie-
których krzewach. Kwitn¹ krze-
wy oczaru japoñskiego i poœre-
dniego (na zdjêciu). Rozpoczê³y
kwitnienie kalina wonna i waw-
rzynek wilcze³yko. 


 
 

Osoby, które pamiêtaj¹

otwarcie Ogrodu Jordanowskie-
go przy ul. Nobla 18/26 w la-

tach 50., maj¹ stare zdjêcia, wy-
cinki prasowe lub inne pami¹tki
zwi¹zane z Ogrodem, proszone
s¹ o kontakt z jego dyrekcj¹.
Wypo¿yczone dokumenty zo-
stan¹ zwrócone w³aœcicielom
po zrobieniu odbitek. Kontakt
osobisty w siedzibie placówki,
telefonicznie: 022 617 59 62 lub
e-mail: oj14@edu.um.warsza-
wa.pl

(ab) (eg) (ar) 
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Zaproszenia dla mieszkańców

�� Klub Dziwny Œwiat Edwarda M. Plac Szembeka 4A - 07.02. godz. 18.30 - Festiwal Literatura
Na Peryferiach - Spotkanie z autorem zbioru opowiadañ rozgrywaj¹cych siê m.in. na Pradze Po³u-
dnie, piewc¹ Stadionu X-lecia i blokowisk. Scenariusz i prowadzenie Cezary Polak. Organizator:
Stowarzyszenie Creo. Wstêp wolny. 
�� Klub Kultury „Goc³aw” ul. Abrahama 10 (wejœcie od ul. Bora-Komorowskiego przy basenie
Wodnik) - 7.02. godz. 17.30 – Inauguracja dzia³alnoœci „Sekcji turystyki pieszej, rowerowej i na-
rciarskiej Op³otek”, prowadzenie Robert Gaczek. Spotkania w ka¿dy czwartek godz.17.30 – 19.30,
wycieczki sobota, niedziela w ustalonych terminach; 18.02. godz. 17.00 – „Bajki Ignacego Krasic-
kiego”, przedstawienie dla dzieci i m³odzie¿y w wykonaniu mima i aktorów teatru Atlantis w ramach
Akcji „Zima w mieœcie”. Dla uczestników z Klubu Kultury Goc³aw wstêp bezp³atny. 
�� Sala Kolumnowa Ratusza Dzielnicy Rembertów – 19.02. godz. 17.30 Postaci kobiece w poezji
mi³osnej czyli wtorkowa literacka herbata, koncert piosenek Justyny Bacz z albumu „TETE-A-TE-
TE” akompaniament Mariusz Dubrawski – piosenki francuskie, romanse rosyjskie i…wielkie arie
operetkowe; 15 lutego godz. 12.45 „Król Bul” przedstawienie teatralne w wykonaniu teatru Narwal
– Wypo¿yczalnia Nr 51 Al. Gen. A. Chruœciela 28; 15.02. godz. 15.00 – „Królowa œniegu” przedsta-
wienie teatralne w wykonaniu teatru Narwal – Wypo¿yczalnia NR 61 ul. Niedzia³kowskiego
25/2;15.02. godz. 17.00 Król Bul przedstawienie teatralne w wykonaniu teatru Narwal – Wypo¿y-
czalnia NR 57 ul. Che³m¿yñska 27/35. Wstêp wolny.
�� Klub Kultury „Marysin” ul. Potockich 111 - 9.02. – godz. 13.00 Bajka dla dzieci pt,, Zimowa
bajka” w wykonaniu aktorów scen warszawskich; 11-22.02. – akcja ,,Zima w mieœcie”.
�� Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 – 13.02. godz. 18.00 „Jak w kalejdoskopie” we-
rnisa¿ wystawy prac Gra¿yny Szumañskiej. Malarstwo nowoczesne, co to takiego.Wyk³ad Joanny
Nowak; 15-18.02 „Zima w mieœcie” sesje warsztatowe, projekcje filmowe, spektakl lalkowy pt.
„O kocie i ¿ywej wodzie”.
�� Dom Kultury „Rembertów” al. Komandosów 8 – Rembertowska Akademia Seniora - 11.02.
godz.16.00 - „By³ taki Lwowiak – Jerzy Janicki” w po³¹czeniu z projekcj¹ filmow¹ pt. „Ostatni taki Kre-
sowiak” prelekcja dr. Macieja Wojtyñskiego wyk³adowcy z Instytutu Historii Uniwersytetu Warszaw-
skiego i Henryka Janasa realizatora filmów Jerzego Janickiego; do 29.02.  w godz. 14.00-20.00 wysta-
wa sekcji plastycznej  DK „Rembertów” prowadzonej przez El¿bietê Wypych  pt.„Wenecki karnawa³”.   
�� Klub Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 - do 29.02. br. - wystawa sekcji plastycznej DK
Wygoda pt.: „Zimowe wariacje”; 08.02. godz. 17.00 – 19.30 - Ostatkowa zabawa karnawa³owa dla
doros³ych przy znakomitej muzyce  poczêstunek, karaoke. Granie na du¿ym ekranie – turniej gier
komputerowych; 09.02.godz. 12.00 - 14.00 - przedstawienie dla dzieci  pt.: ,,Królowa Œniegu”;
11.02.-22.02.2008r (od poniedzia³ku do pi¹tku) - akcja „Zima w Mieœcie 2008”; 14.02. godz. 16.00-
18.00 - Walentynki dla dzieci i m³odzie¿y, w programie: konkursy, karaoke; 18.02. w godz. 16.00-
18.00; Konkurs karaoke dla dzieci i m³odzie¿y; 
�� Klub Kultury „Zastów” – ul. Lucerny 13 - XII Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej
i M³odzie¿owej „Rozœpiewany Wawer”. Zg³oszenia do 26 lutego br. Przes³uchania konkursowe - 6
i 7 marca br. Wiêcej informacji na www.kkzastow.com.

Prze³om stycznia i lutego pokaza³,
jak bardzo kulturalny staje siê Kamio-
nek. Tutaj zadomawia siê teatr „Gar-
dzienice”. W ubieg³ym tygodniu roz-
strzygniêto konkurs kulturalny „Wde-
chy 2007” organizowany przez „Gaze-
tê Co Jest Grane” i okaza³o siê, ¿e naj-
wiêksze poparcie czytelników uzyska³a
akcja „Boniek!”, w której szwajcarski
performer odtwarza³ na Stadionie
Dziesiêciolecia ruchy Zbigniewa Boñ-
ka z legendarnego meczu z Belgi¹
z 1982 r. Czytelnicy wyró¿nili te¿ PZO
przy ul. Grochowskiej (ProjektPraga)
w kategorii kulturalne Miejsce Roku

2007. A na deskach Teatru Powszech-
nego przez dwa dni swoje dziesiêciole-
cie œwiêtowa³a SCENA 07. Œwiêtowa-
³a pracowicie, bo przygotowanym ra-
zem z twórcami z Amatorskiego Teatru
PARABUCH, przedstawieniem „Wy-
spiañski chory na Polskoœæ”. PARA-
BUCH, to kolejny wa¿ny punkt na kul-
turalnej mapie Kamionka. Ten, jeden
z najlepszych w Polsce teatrów amator-
skich ma swoj¹ siedzibê w liceum im.
gen Jakuba Jasiñskiego przy ul. Gro-
chowskiej. Ze SCEN¥ 07 i Teatrem
Powszechnym PARABUCHA wi¹¿e
wiele. Miêdzy innymi osoba Ryszarda

Jakubisiaka, który re¿yserowa³ „Wy-
spiañskiego...”. – SCENA 07 jest w³a-
œciwie dzieckiem PARABUCHA i tym
spektaklem chcemy uhonorowaæ 10 lat
jej istnienia – powiedzia³ „Mieszkañ-
cowi” re¿yser, który jest jednoczeœnie
szefem PARABUCHA. Spektakl przy-
gotowano na podstawie fragmentów

dramatów „Noc Listopadowa”, „War-
szawianka”, Wyzwolenie”, „Wesele”
i najmniej znanego „Akropolis”.
W przedstawieniu wykorzystano mu-
zykê Wojciecha Kilara. – Id¹, jak œwie-
¿e bu³eczki – kasjerka z Teatru Po-
wszechnego by³a trochê zaskoczona
tempem, w jakim rozchodzi³y siê za-

proszenia na spektakl. Na przedstawie-
nie przychodzi³y tak¿e grupy licealnej
m³odzie¿y oraz wojska i policji.
W koñcu SCENA 07 jest teatrem œro-
dowisk policyjnych. Jej szef insp.
Grzegorz Jach tak¿e wyrós³ z PARA-
BUCHA. – Mamy w Komendzie G³ów-
nej Policji przy ul. Domaniewskiej tak¹
ma³¹ piwniczkê z oddzielnym wejœciem.
Mo¿na j¹ by³o wykorzystaæ na jakieœ
sk³adowisko, ale mo¿na by³o inaczej...
–  Grzegorz Jach mówi o siedzibie i po-
cz¹tkach teatru. Dobrze, ¿e policyjne
w³adze odda³y to pomieszczenie do
dyspozycji artystów. A SCENA 07 (na
zdjêciu w garderobie) roœnie w si³ê.
W swoim repertuarze ma m.in. przed-
stawienia profilaktyczne dla m³odzie¿y
i rodziców (o programie „Profilaktyka
a Teatr” pisaliœmy w „Mieszkañcu”
w Nr 12 z 2007 r.). „Wyspiañski chory
na Polskoœæ” przed kamionkowsk¹ pre-
zentacj¹ wystawiony by³ na Zamku
w Niedzicy i w warszawskich „£azien-
kach”. Magda K.

K jak Kultura, K jak Kamionek
Kamionek wyrasta na kulturaln¹ mekkê prawo-
brze¿nej Warszawy. Na scenie Teatru Powszechne-
go Teatr Œrodowiska Policyjnego SCENA 07, we
wspó³pracy z Teatrem PARABUCH, wystawi³ spek-
takl „Wyspiañski chory na Polskoœæ”

W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
�� zdrowa ¿ywnoœæ
�� s³odycze, wêdliny, wina i soki
�� chemia gospodarcza

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

CENY ATRAKCYJNE!!!
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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.

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

S P E C J A L N E  Z N I Ż K I
DLA CZYTELNIKÓW „MIESZKAŃCA”

SKLEP MEBLOWY

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

Wszystkie informacje w kasie oraz pod numerem:
Tel. 022 619-27-59, 022 818-83-81

WOW „Wis³a” 
Oœrodek NAMYS£OWSKA

Warszawa ul. Namys³owska 8 
Godziny otwarcia:    poniedzia³ek – pi¹tek 700-2000

sobota – niedziela – 700-1900

O f e r u j e :

BASEN! SI£OWNIÊ! SAUNÊ!
SALKÊ GIMNASTYCZN¥!
(Fitness, Pilates dla Pañ 40-50+)

UWAGA!
Zapraszamy na lodowisko!!!
Czynne codziennie w godz. 1000-1400, 1500-2000.

Serdecznie zapraszamy!
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WARSZAWA

REKLAMA REKLAMA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

rodzinnych!
ul. Meissnera 7 (Goc³aw) tel. 673-35-00

Trudno jest zdefiniowaæ
takie pojêcie jak „normalne
s³yszenie”. Istnieje ogromna
ró¿nica miêdzy zdolnoœci¹
s³yszenia u noworodka i na-
stolatka. Tak samo jak wystê-
puj¹ ró¿nice u ludzi dwudzie-
sto-, czterdziesto i szeœædzie-
siêcioletnich. Jak wiele in-
nych rzeczy s³uch zmienia siê
na przestrzeni ¿ycia, ale zmia-
ny zazwyczaj wystêpuj¹ tak
wolno, ¿e na pocz¹tku wcale
ich nie zauwa¿amy. Dopiero

gdy s³uch zaczyna wp³ywaæ
na nasz sposób porozumiewa-
nia siê z innymi osobami, za-
czynamy siê zastanawiaæ co
siê dzieje.

Aparat s³uchowy mo¿e
przynieœæ wielk¹, pozytywn¹
i natychmiastow¹ ró¿nicê. Je-
¿eli ktoœ d³ugo zwleka³ z za³o-
¿eniem aparatu, niektóre
dŸwiêki mog¹ wydawaæ siê
g³oœne i nienaturalne. Dzieje
siê tak dlatego, ¿e mózg zapo-
mnia³, jak to by³o, kiedy je

s³ysza³ i musi je sobie dopiero
przypomnieæ! Mózg musi na-
uczyæ siê koncentrowaæ na
dŸwiêkach, które s¹ wa¿ne
i oddzieliæ je od pozosta³ych.
To proces wymagaj¹cy czasu
– ale tylko kilku tygodni.

Specjaliœci zajmuj¹cy siê
dopasowaniem aparatów s³u-
chowych (audioprotetycy) po-
siadaj¹ wysokie kwalifikacje
i potrafi¹ przeprowadziæ nas
przez proces przyzwyczajania
siê do nowego aparatu.
W wiêkszoœci przypadków
s³yszenie staje siê o wiele pro-
stsze z aparatem s³uchowym.
Ale pe³ne ha³asu otoczenie
ca³y czas mo¿e stanowiæ wy-
zwanie. Podczas kolejnych

spotkañ specjaliœci s³u¿¹
praktycznymi radami, jak ra-
dziæ sobie w trudnych sytua-
cjach. Ponadto, je¿eli jest taka
koniecznoœæ, mog¹ dostroiæ
aparat. Zazwyczaj niewiele
czasu potrzeba, aby ustawiæ
aparat tak, by dzia³a³ dobrze
we wszystkich sytuacjach,
w których mo¿e znaleŸæ siê
u¿ytkownik w ci¹gu dnia.

Bardzo wa¿nym czynni-
kiem jest indywidualne zaan-
ga¿owanie pacjenta w proces
noszenia aparatu. Im wiêcej
informacji mo¿e on dostar-
czyæ o swoich odczuciach
i potrzebach, tym lepsze bêd¹
rezultaty. Do aparatów czêsto
do³¹czane s¹ „dzienniczki”,

które mog¹ okazaæ siê bardzo
przydatne przy zapisywaniu
wydarzeñ i opisywaniu wra-
¿eñ s³uchowych. Takie zapi-
ski to œwietny punkt wyjœcia
do kolejnych wizyt, podczas
których specjalista audiopro-
tetyk oceni postêpy, a gdy
trzeba wprowadzi poprawki.

Wszystkie osoby maj¹ce
trudnoœci ze s³yszeniem za-
praszamy do skorzystania

z us³ug gabinetów audioprote-
tycznych FONIKON, które s¹
czynne od poniedzia³ku do
pi¹tku. Ponadto, w ramach
trwaj¹cej promocji noworocz-
nej, badania s³uchu i konsulta-
cje audioprotetyczne odbywa-
j¹ siê bezp³atnie. Z uwagi na
du¿e zainteresowanie naszy-
mi us³ugami prosimy o tele-
foniczne umawianie wizyt
(022 498 74 80). AS 2008

USŁYSZ NA NOWO
Aparat s³uchowy mo¿e otworzyæ drzwi do
œwiata dŸwiêków, które wydawa³y siê bezpow-
rotnie utracone. Byæ mo¿e d³ugo trwa³o zanim
znik³y, ale wystarczy niewiele czasu, aby od-
kryæ je na nowo. A korzyœci jest wiele...

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA£ÓW:
Warszawa – Praga Południe, ul. Ostrołęcka 4, tel. 022 498−74−80

Warszawa – Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 022 353−42−50
Warszawa – Praga Pó³noc, ul. Brzeska 12, tel. 022 499-69-40
Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 022 353-06-20

Warszawa – Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 022 498-75-40
Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 0 514 922 227 (po godz. 15-tej)

Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 022 862-99-90
Warszawa – Bemowo, ul. Cio³ka 11, tel. 022 877-07-63

Warszawa – Bielany, ul. ¯eromskiego 33, tel. 022 499-66-30

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

APARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 022 498−74−80

ul. Br. Czecha 39
tel. 022 353−42−50

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Zapraszamy doros³ych, m³odzie¿, dzieci!

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA
� wybielanie zêbów � profilaktyka próchnicy dzieci

PROTETYKA
� mosty, korony porcelanowe

� protezy elastyczne „Valplast”, szkieletowe, akrylowe
ORTODONCJA

� aparaty sta³e i ruchome
CHIRURGIA

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

IMPLANTY
NOWOŒÆ: profesjonalne czyszczenie zêbów 

z kamienia i osadu przez wykwalifikowan¹ higienistkê.
Znieczulenia miejscowe.

Nowoczesny sprzêt i materia³y
INDYWIDUALNY DOBÓR POSTÊPOWANIA

LECZNICZEGO.
Czynne codziennie: 9.00-20.00 Sobota: 9.00-15.00

Honorujemy wszystkie karty kredytowe.

Ul. KOMORSKA 42

Warszawa-Grochów

tel. 022 879-87-61

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
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
ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

„Mieszkaniec” rozmawia
z El¿biet¹ Wierzchowsk¹,
dyrektor Biura Polityki
Zdrowotnej Urzêdu Miasta
Sto³ecznego Warszawy.

- Pani Dyrektor, czy mo¿emy mieæ
nadziejê, ¿e sytuacja w warszaw-
skiej s³u¿bie zdrowia ustabilizuje
siê? ¯e nie bêdzie wiêcej strajków,
protestów lekarzy i personelu me-
dycznego?

- Jeœli porównamy sytuacjê sprzed
kilku tygodni, to na pewno uspokoje-
nie jest odczuwalne. Nie mo¿emy tu
jednak mówiæ o jednorazowym zda-
rzeniu, lecz o pewnym procesie, który
ma swoj¹ dynamikê. Od lat, odk¹d
obowi¹zuje system kontraktowania
œwiadczeñ medycznych, na prze³omie
roku dochodzi do napiêæ. Œrodków jest
ma³o, placówki s³u¿by zdrowia walcz¹
z NFZ o jak najlepsz¹ pozycjê starto-
w¹. A personel medyczny - z dyrekcja-
mi szpitali i przychodni o poprawê wa-
runków pracy i p³ac.

W tym jednak roku dodatkowo do-
sz³y napiêcia zwi¹zane z dyrektyw¹
Unii Europejskiej okreœlaj¹c¹ maksy-
malny czas pracy lekarzy. Na pracê po-
wy¿ej 48 godzin tygodniowo lekarz
musi wyraziæ zgodê. Szpitale stanê³y
wiêc przed powa¿nym problemem: jak
maj¹c do dyspozycji okreœlon¹ pulê
pieniêdzy na p³ace, tak je podzieliæ, by
z jednej strony usatysfakcjonowaæ p³a-
cowo personel medyczny, a z drugiej -

zapewniæ ci¹g³oœæ opieki nad chorymi
przy ograniczonym przez dyrektywê
unijn¹ czasie pracy lekarzy.

Czêœæ personelu zosta³a wiêc zatru-
dniona na kontrakty. W innych przypad-
kach trzeba negocjowaæ dodatkowe go-
dziny pracy. Pojawi³y siê naciski ze stro-
ny personelu, by te stawki by³y jak naj-
wy¿sze, bo jak wszyscy wiemy w tym
roku (jeszcze silniej ni¿ w poprzednim)
lekarze i pielêgniarki stawiaj¹ generalny
postulat: poprawy p³ac w znacznym,
wyraŸnym stopniu. Niektórzy mówili
nawet o 2-3 krotnym podwy¿szeniu do-
tychczasowych wynagrodzeñ.

Narodowy Fundusz Zdrowia pod-
wy¿szy³ wycenê jednego „punktu
œwiadczeniowego”. To da³o dyrekto-
rom szpitali pewien orê¿ do negocjacji,
bo dostali promesê wiêkszych œrod-
ków wydatkowania. Ale pamiêtajmy,

¿e s¹ to jednak trochê wirtualne pieni¹-
dze: NFZ je przeka¿e, o ile œwiadcze-
nia w placówkach faktycznie zostan¹
wykonane. Strajki zmniejszaj¹ te przy-
chody, bo jak szpital nie pracuje, to nie
ma wykonywania zabiegów.

W najtrudniejszej sytuacji zosta³y
postawione szpitale maj¹ce najwiêk-
szy garb zad³u¿enia np. szpital Praski
czy na Solcu. Tam mo¿liwoœci manew-
ru dyrektora s¹ bardzo ograniczone. 

A jak zad³u¿enie jeszcze wzroœnie to
wejdzie komornik, to w ogóle nie bê-
dzie pieniêdzy na nic, w tym tak¿e
przynajmniej czêœciowo - na p³ace. Po-
cieszaj¹ce jest, ¿e wszyscy: i pacjenci
i personel medyczny i administracje
szpitali coraz bardziej zaczynaj¹ sobie
zdawaæ sprawê ze z³o¿onoœci sytuacji.
Wiêc protesty jeszcze s¹, sytuacja dy-
namicznie siê zmienia, ale generalnie
mo¿emy mówiæ o z³agodzeniu emocji
i wygaszeniu najostrzejszych form
konfliktu - na przyk³ad strajków.

- Na jak d³ugo?
- Kontrakty zawierane s¹ na krótkie

okresy: 4-6 miesiêcy. Z jednej strony
daje to nadziejê, ¿e stosunkowo nie-
d³ugo bêdzie mo¿na ponownie przea-
nalizowaæ sytuacjê finansow¹ pla-
cówek i - byæ mo¿e - zwiêkszyæ iloœæ
œrodków, które mo¿na przeznaczyæ na
p³ace. Z drugiej jednak strony mamy
do czynienia z permanentn¹ huœtawk¹
nastrojów, pobudzaniem personelu
medycznego do walki. Przyda³aby siê
jednak wiêksza stabilizacja przy oczy-
wiœcie zagwarantowaniu wiêkszego

strumienia pieniêdzy sp³ywaj¹cych do
s³u¿by zdrowia.

- To w maju mo¿emy mieæ do czy-
nienia z kolejn¹ fal¹ protestów
w s³u¿bie zdrowia?

- Chcia³bym mieæ nadziejê, ¿e jed-
nak do tego nie dojdzie, bo jednak le-
karze i pielêgniarki widz¹, ¿e sytuacja
ich szpitali nie jest kwitn¹ca, ¿e istnie-
je realna groŸba utraty miejsca pracy.
Ale presja na p³ace na pewno bêdzie
trwa³a, wiêc trudno jest mi pokusiæ siê
o jednoznaczn¹ opiniê.

- Tu u nas na Pradze Po³udnie naj-
wiêksz¹ skalê przybra³ konflikt
w szpitalu dzieciêcym przy Niek³añ-
skiej...

- Tak. Tam rzeczywiœcie jest trudna
sytuacja. Bo personel tej placówki rze-
czywiœcie jest niebywale obci¹¿ony pra-
c¹. Szpital na Niek³añskiej sta³ siê fila-
rem tej najbardziej podstawowej pedia-
trycznej opieki. Szpitale przy ul. Dzia³-
dowskiej czy Litewskiej sta³y siê bar-
dziej specjalistycznymi szpitalami, ju¿
nie wspomnê o Centrum Zdrowia
Dziecka. Ze wszystkimi, najbardziej po-
wszechnymi chorobami dzieci jedziemy
wiêc na Niek³añsk¹, któr¹ wspiera
mniejszy szpital na Kopernika, Instytut
Matki i Dziecka, oddzia³ na Bielañskiej.
Wiêc lekarzom, pielêgniarkom i ca³emu
personelowi z Niek³añskiej nale¿y siê
rzeczywiœcie wielki podziw. 

Ale i tam w koñcu emocje pêk³y, wiêc
konflikt wybuch³ ze zdwojon¹ si³¹. 

Dyrekcja szpitala negocjuje warunki
p³acowe, w³adze miasta myœl¹ o ul¿e-

niu nieco Niek³añskiej poprzez rozbu-
dowê szpitala przy Madaliñskiego
i dobudowanie ³¹cznika w szpitalu
Bielañskim, ale realnie licz¹c pierwsze
efekty tej naszej pomocy bêd¹ widocz-
ne za pó³tora roku. Rozwi¹zaniem by-
³aby istotna poprawa p³ac pracowni-
ków Niek³añskiej, tak, by zrównowa-
¿yæ wysi³ek personelu i zrekompenso-
waæ go. Mam nadziejê, ¿e NFZ pod-
niesie jeszcze wycenê punktow¹, byæ
mo¿e dla szpitala z Niek³añskiej zrobi
jakiœ wyj¹tek...

- A jak wygl¹da sytuacja w lecz-
nictwie otwartym? W przycho-
dniach na przyk³ad...

- Niestety, nie jest lepsza, a chyba
nawet bardziej skomplikowana, bo -
jak na razie - lecznictwu otwartemu
NFZ nie zwiêkszy³ wyceny punktu.
Odchodz¹ wiêc fachowcy z najbar-
dziej poszukiwanych specjalnoœci:
ortopedzi, pediatrzy... Ma to o tyle ne-
gatywny skutek, ¿e pacjenci nie mog¹c
otrzymaæ porady w tych podstawo-
wych placówkach, szukaj¹ jej w szpi-
talach... Miejmy nadziejê, ¿e kierow-
nictwa przychodni tak¿e otrzymaj¹ fi-
nansowe narzêdzia do negocjacji p³a-
cowych z zatrudnianym przez siebie
personelem i ¿e stanie siê to jak naj-
szybciej.

- Jak w³adze miasta mog¹ pomóc
warszawskiej s³u¿bie zdrowia?

-  Staramy siê to robiæ na wszystkich
mo¿liwych polach. ¯yjemy w takich
czasach, ¿e do wyobraŸni najbardziej
przemawiaj¹ œrodki finansowe, jakie
przeznaczamy na to wsparcie: w ubie-
g³ym roku na modernizacjê i zakup
sprzêtu dla warszawskich placówek
s³u¿by zdrowia wydaliœmy blisko 150
mln z³otych. Mam nadziejê, ¿e w roku
bie¿¹cym kwota ta bêdzie zbli¿ona.

Rozmawiał: toms

Konflikty w warszawskiej służbie
zdrowia są mniejsze, ale wciąż są

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

oodd  ppoonniieeddzziiaałłkkuu  ddoo  ppiiąąttkkuu  ww ggooddzz..  1100..0000−−2200..0000

� 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
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 3

POZIOMO: 1-A m³ody pies. 1-J Z w ZHP. 2-E kamieñ
ozdobny. 3-A rabat. 3-G p³atny partner do tañca. 4-E mar-
ka butów sportowych. 4-L Ferenc (zm. w 1889 r.) wêgier-
ski kompozytor i pianista. 5-G mityczny w³adca wiatrów
i burz. 6-A zuchwalec. 6-K Wasilij (zm. w 1968 r.) rosyjski
pisarz. 7-B prawy dop³yw Odry. 7-G ryba z kolcem jado-
wym. 8-D strach, obawa. 8-J ruja. 9-F daw. jednostka
masy. 10-A urok, powab. 10-H s¹siadka Amerykanki. 
11-A miasto w zach. Iranie. 12-H przestêpca, winowajca.
13-A grupa szpiegów. 14-J czapka futrzana. 15-E œre-
dniowieczny wêdrowny muzykant, œpiewak. 16-A zatoka
Morza Czerwonego. 16-J uczulenie.
PIONOWO: A-1 podanie, petycja. A-10 chêæ, ochota. 
B-6 pojazd ci¹gniêty przez cz³owieka. C-1 daw. nazwa ki-
na. C-10 utrata pamiêci. D-6 typ okrêtu wojennego. E-1
zas³ona, portiera. E-11 bieluñ, chwast truj¹cy. F-8 pysk

psa myœliwskiego. G-1 drewniana rzeŸbiona listwa. H-2
wa³ przybrze¿ny. H-7 rodzaj muzyki. H-12 stolica Sene-
galu. I-3 anglosaska jednostka pojemnoœci cieczy. I-9
Fonda, aktorka amerykañska. J-1 dryf. J-7 asan, staro-
polski pan. J-12 grecka moneta obiegowa. K-5 czerwone
na Monte Cassino L-1 bo¿yszcze. L-8 socjaldemokrata.
£-4 gatunek wierzby. £-12 ruch powietrza. M-1 æwiczenie
na dr¹¿ku. N-8 oprzêd jedwabnika. O-1 ceg³a z przeloto-
wymi otworami. O-12 roœlina na boisku.

opr. A. Kemski

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Roz-
wi¹zanie krzy¿ówki Nr 1/08: „Lekka zima d³ugo
trwa”. Nagrodê ksi¹¿kow¹ wylosowa³a: p. Dorota
Su³ek z ul. Nubijskiej. Wa¿ne do 15.02.br.  
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H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

W ¿yciu zawodowym bêdziesz d¹¿yæ do osi¹-
gniêcia stabilizacji. Nie anga¿uj siê w projekt,
który bêdzie Ciê zaskakiwaæ niespodziankami.
Mo¿liwe, ¿e wreszcie po okresie prób i b³êdów
trafisz na w³aœciw¹ drogê. Zacznij te¿ myœleæ
o swojej przysz³oœci, pomo¿e Ci to na rozs¹dne
gospodarowanie pieniêdzmi. Zacznij te¿ inwe-
stowaæ, mo¿liwe, ¿e bêdziesz z tego czerpa³ zy-
ski. Barany pozostaj¹ce w wolnych zwi¹zkach
zechc¹ je zalegalizowaæ.

 BYK 22.04-21.05
Pomimo zmiennej aury Ciebie nie opuszczaj¹
namiêtne porywy serca. Uk³ad planet dzia³a na
ciebie odm³adzaj¹co i dodaje ci atrakcyjnoœci.
Ka¿da pora jest dobra, aby nawi¹zaæ ciekaw¹
znajomoœæ. W finansach nadchodzi pora sukce-
sów i przyp³ywu gotówki. Póki co korzystaj z do-
brej passy. Wszystko, czego siê dotkniesz po-
wiedzie siê, wiêc do dzie³a!

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
W tym miesi¹cu podejmiesz pewne wyzwania
i bêdziesz o dziwo, d¹¿yæ konsekwentnie do ich
realizacji. Je¿eli jesteœ w zwi¹zku ma³¿eñskim,
nie musisz spodziewaæ siê wiêkszych zmian, je-
œli jeszcze nie to sporo wysi³ku bêdzie ciê ko-
sztowa³o wychowanie swojego partnera. Tylko
rozs¹dkiem i pójœciem na kompromis dojdziesz
do jakichœ wyników. Nerwy trzymaj na wodzy,
a napiêcia staraj siê ³agodziæ uœmiechem i do-
br¹ wol¹.

�� RAK 22.06-22.07
Ka¿dy dzieñ przynosi Ci przyp³yw si³ twórczych.
Lutowe dni wykorzystaj wiêc na to, aby zaj¹æ siê
tym, co lubisz i co Ciê interesuje. Jeœli masz
ochotê zafundowaæ sobie zimowy urlop – zrób
to, nie ma przeszkód. Zdrowie bêdzie Ci dopisy-
waæ, a jeœli przytrafi siê jakieœ przeziêbienie lub
niewielka kontuzja nie wpadaj w panikê. Sytua-
cja bêdzie do opanowania.

�� LEW 23.07-23.08
Przyp³yw energii, który nadejdzie w najbli¿-
szym czasie bêdzie pocz¹tkiem zwiêkszonej
aktywnoœci. Nabierzesz chêci do dzia³ania
i weŸmiesz sprawy w swoje rêce. Choæ pocz¹t-
ki zazwyczaj s¹ trudne, dasz dobie radê ze
wszystkim. Mo¿e Ciê kusiæ, ¿eby sprawy zo-
stawiæ swojemu biegowi, ale nie jest to dobry
pomys³. Wiêcej konsekwencji w dzia³aniu,
a osi¹gniesz wiele. W sprawach sercowych sa-
me radosne dni…

�� PANNA 24.08-23.09
Bliskoœæ drugiej osoby bêdzie Ci potrzebna jak
powietrze. Ale nie odczytuj zdawkowych gestów
jako dowodów sympatii i zainteresowania. Byæ
mo¿e, ¿e z kimœ nowo poznanym zechcesz na-
wi¹zaæ bli¿sze relacje. W pracy stawiaj na
wspó³dzia³anie i pracê zespo³ow¹. B¹dŸ solidna

i s³owna. Nie zawiedŸ tych, którzy na Ciebie li-
cz¹.

�� WAGA 24.09-23.10
Planety bêd¹ sprzyjaæ rodzinnym i towarzyskim
spotkaniom. Mo¿esz byæ zapraszany na wesela,
zarêczyny lub jakieœ jubileusze. W sferze uczuæ
nie kieruj siê kalkulacj¹, ale zdaj siê na los, który
mo¿e Ci przynieœæ mi³e niespodzianki. Wra¿liwe
Wagi mog¹ liczyæ na zainteresowanie zmys³o-
wego Byka. W sprawach finansowych czekaj¹
Ciê decyzje, od których zale¿eæ bêd¹ Twoje dal-
sze plany. 

�� SKORPION 24.10-23.11
Zwróæ uwagê na swoje kontakty ze wspó³pra-
cownikami. Ambitne plany staraj siê realizowaæ
ma³ymi kroczkami. Teraz czas sprzyja nagroma-
dzeniu wiêkszych kapita³ów, mo¿e warto zain-
westowaæ na gie³dzie? W uczuciach pewien za-
stój, ale romanse obecnie nawi¹zane, zanim
szybko siê skoñcz¹, narobi¹ zamieszania.

�� STRZELEC 24.11-22.12
W Twoim domu wiele spraw zale¿y od Ciebie.
Poch³on¹ Ciê sprawy najbli¿szych, bêdziesz
stara³ siê s³u¿yæ ka¿demu pomoc¹, rad¹
i wsparciem finansowym. Bêdziesz mia³ okazjê
cieszyæ siê spotkaniem z dawno niewidzianymi
przyjació³mi. A do tego potrzebna Ci bêdzie kon-
dycja i dobre samopoczucie, nie zaniedbuj wiêc
swojego zdrowia.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
W najbli¿szym czasie czeka Ciê jakieœ fascy-
nuj¹ce prze¿ycie w sferze uczuciowej. Mo¿e to
doprowadziæ Ciê do stanu frustracji, poczujesz
siê jak na rozstaju dróg. Decyduj¹ca rozmowa
z drug¹ osob¹ wyjaœni wiele w¹tpliwoœci.
W sprawach domowych nie spodziewaj siê
wiêkszych zmian. Jeœli Ty nie zrobisz pierw-
szego kroku, wszystko utknie w martwym
punkcie.

�� WODNIK 21.01-19.02
Nie podejmuj siê dodatkowych zadañ, unikaj
intryg i niejasnych interesów. Nie zadzieraj
z prawem, oszczêdnie gospodaruj finansami.
Nieporozumienia z partnerem postaraj siê wy-
jaœniæ w miarê szybko i nie wyolbrzymiaj ich.
Warto w takich chwilach wykazaæ siê poczu-
ciem humoru i si³¹ wybaczania. Trudne, ale wy-
konalne.

�� RYBY 20.02-20.03
Jeœli interesujesz siê sztuk¹ lub w Twojej pracy
liczy siê wyobraŸnia – masz szansê zab³ysn¹æ.
Pamiêtaj jednak, ¿e jeœli podejmujesz decyzje
biznesowe pod wp³ywem impulsu mo¿esz po-
nieœæ nieprzyjemne konsekwencje finansowe.
W takiej sytuacji mo¿esz liczyæ na pomoc swo-
ich przyjació³. Ale postaraj siê nie wystawiaæ ich
zbyt czêsto na tak trudne próby.

Merlin

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie
Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 

wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

MMaasseecczzkkii  ppiięękknnoośśccii,,  zzwwłłaasszzcczzaa
ttee  ddoommoowwee,,  ttoo  rreewweellaaccyyjjnnyy  ssppoo−−
ssóóbb  nnaa  ppoopprraawwiieenniiee  ssaammooppoocczzuu−−
cciiaa  ssoobbiiee  ii sswwoojjeemmuu  mmęężżcczzyyźźnniiee
uu pprroogguu  wwiioossnnyy..  JJeeśśllii  ssąą  rroobbiioonnee
zz ppyysszznnyycchh  sskkłłaaddnniikkóóww,,  ddoopprraaww−−
ddyy  mmaa  ssiięę  oocchhoottęę  jjee  zzjjeeśśćć……

�
JJaabbłłkkoo ścieramy na drob−
nej tarce, dodajemy 2−3
łyżki miodu lub naturalne−

go jogurtu, nakładamy na
twarz i dłonie. Po 20 min. cera
jest rozjaśniona i znakomicie
nawilżona. Wskazane dla cery
tłustej i mieszanej!

�
Cera sucha skorzysta na
maseczce z tartej mmaarr−−
cchhwwii, zmiksowanej z kiełka−

mi pszennymi. Efekt widoczny
już po 10 minutach: wspaniały,
świeży koloryt.

�
MMaalliinnyy (np. mrożone) mie−
szamy z otrębami pszen−
nymi, miodem i świeżym

żółtkiem. To intensywny pre−
parat odżywczy, bogaty w wi−
taminy i sole mineralne, a przy
tym tak ładnie pachnie! Pole−
cany i na twarz, i na dłonie.

�
BBaannaannyy mają mnóstwo wi−
tamin plus potas, żelazo,
magnez i fosfor! Sprawia−

ją, że skóra jest miękka, ela−
styczna; znika przesuszenie
i łuszczenie: owoc rozgniata−
my na papkę z łyżką gęstej
śmietany lub twarożku; nakła−
damy na 15 min. na twarz, dło−
nie, łokcie czy kolana.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
�� GGddyy  zzaappaalliimmyy  śśwwiieeccęę  ww ppookkoojjuu,, w którym palą papierosy al−
bo dymi się z pieca, świeca pochłonie dym. Ale nie każdy wie,
dlaczego tak się dzieje! Tajemnica tkwi w płomieniu świecy –
niezauważalnie spala on drobniutkie cząstki węgla, zawarte
w dymie. Jeśli jednak świeca kopci, wytworzy więcej dymu, niż

go zneutralizuje. Ale wtedy wystarczy zręcznie przyciąć płonący knot, skracając go
o kilka milimetrów!
�� CCzzyy  wwiieecciiee,,  ccoo  ww ssllaanngguu  kkiieerroowwccóóww – tych z CB radio – oznaczają takie określe−
nia, jak suszarka, kukułka czy krokodylek? Suszarka to policyjny, ręczny radar; ku−
kułka – fotoradar stacjonarny; krokodylki albo zieloni – często bardzo kłopotliwa
Inspekcja Transportu Drogowego; misiek na hulajnodze to policjant poruszający się
na motocyklu; miśki, smerfy lub niebiescy to policjanci; grucha – ręczny mikrofon do
CB−radia; marginesik – pobocze szosy. Nie dziwcie się już, gdy w przydrożnym ba−
rze dla kierowców usłyszycie, że któryś z nich jadąc widział smerfy z kukułką, miś−
ka na hulajnodze a na marginesiku – krokodylki. Wszystko z nim w porządku!

CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
„Spotkajmy siê w pó³ drogi” – chcia³oby siê nieraz powie-
dzieæ zagorza³ym wrogom gotowania. Jedni nie gotuj¹ dlate-
go, ¿e robi to za nich ktoœ inny, drudzy – bo im siê jakoœ nie
chce… W³aœnie do tych drugich kierujê dzisiejsze przepisy:
jak pogodziæ „kupne” jedzenie z prawdziwie domowym sma-
kiem i wygl¹dem, jak przygotowaæ coœ pysznego dla ukocha-
nego lub ukochanej? Pracy – niewiele, efekt – znakomity!

✓✓ Sa³atka œledziowa: kup opakowanie sa³atki jarzynowej
(g³ównie gotowana marchewka, seler, pietruszka, ziemniaki, krojone w kostkê i wymie-
szane z majonezem). W domu dodaj dwa zimne jajka na twardo, niezbyt drobno posie-
kane oraz pokrojonego w centymetrowe kwadraty œledzia typu matjas. Mo¿na te¿ do-
daæ posiekan¹ drobniutko ma³¹ cebulkê. Do tego czubata ³y¿ka majonezu. Wymieszaj
i gotowe! 

✓✓ Pasztet domowy: kawa³ek dobrego, kupnego pasztetu ob³ó¿ bardzo cienkimi pla-
sterkami wêdzonego boczku tak, by boczek by³ pod spodem i na wierzchu. Pod wierzch-
ni¹ warstwê w³ó¿ 2-3 grzyby suszone namoczone w zimnej wodzie i równie¿ pokrojone
w cieniutkie paseczki (mo¿na je zast¹piæ pieczarkami, ale to ju¿ inny smak). W³ó¿ do pie-
karnika na 30 minut, 180°C. Rewelacja!

✓✓ Pasztet w cieœcie: taki sam kawa³ek pasztetu owiñ ciasno p³atem ciasta francuskie-
go (jeœli mro¿one, trzeba je rozmroziæ), lecz przedtem wierzch pasztetu ponak³uwaj widel-
cem; skrop zwyk³ym piwem, posyp œwie¿o zmielonym pieprzem, rozmarynem, odrobin¹
ga³ki muszkato³owej. Ciasto owiñ szczelnie wokó³ pasztetu, wierzch posmaruj rozm¹co-
nym jajkiem lub mlekiem. Piecz w 150°C do lekkiego zrumienienia; podawaj na ciep³o lub
zimno.

✓✓ Sernik z czekolad¹ i owocami: kup kawa³ek sernika, byle nie lukrowanego. Na wierz-
chu u³ó¿ owoce z puszki, dobrze os¹czone: plasterki brzoskwini, ananasa, lub œwie¿e cz¹-
stki mandarynek czy plasterki obranego kiwi. Tabliczkê gorzkiej czekolady pokrusz do gar-
nuszka, dodaj 2 ³y¿ki mleka skondensowanego (mo¿e byæ light), 1-2 zalewy z brzoskwini 
i 1-2 spirytusu, likieru lub domowej nalewki, mo¿e byæ te¿ czysta wódka. Wa¿ne, by by³y 2
³y¿ki mleka i w sumie 3 pozosta³ych sk³adników. Wolniutko podgrzej czekoladê stale miesza-
j¹c „od dna”, przestudŸ by nieco zgêstnia³a, zalej owoce na serniku, oziêb. Przed zalaniem
i przybraniem mo¿na podzieliæ sernik na porcje, jest bardziej dekoracyjny. Rewelacja!

PPyysszznnaa JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Dwie przyjaciółki rozmawiają przy kawie: 
− Mój mąż już nie widzi we mnie kobiety… Przy−

chodzi do domu i od progu tylko wrzeszczy „Cześć,
co jest do żarcia?”, potem zeżre i idzie spać!

− U mnie było podobnie, ale znalazłam sposób! Kupiłam so−
bie czarną, jedwabną koszulkę, czarne pończoszki, czarny kape−
lusz z szerokim rondem i jeszcze figlarną, czarną maskę…  Onie−
miał, kiedy mnie zobaczył! No rewelacja, co ci będę opowiadać!

Panie spotykają się po tygodniu: 
− Zrobiłam dokładnie tak, jak mi radziłaś…
− No i co, było bosko…?
− No… wszedł, spojrzał tak jakoś i wrzeszczy „Cześć, Zorro, co

jest do żarcia?”
☺ ☺ ☺

Ploteczki przy kawie:
− Muszę ci powiedzieć, że właśnie rozwiodłam się z Karolem. 
− Jak to?!
− Ach, mieliśmy nieporozumienia na tle religijnym. 
− ???!
− Wiesz, on uważał, że jest Bogiem… WWeessoołłyy  RRoommeekk

16-M 4-F 15-F 11-G 14-K 4-A 6-O 15-O 10-I 8-D 14-H 16-E 4-F

5-G 1-B 14-C 14-M 4-N 11-L 5-K 6-B 2-E 1-J 10-£ 5-£ 13-G

5-O 8-J 1-£ 5-C 13-J 3-D 8-M 9-H 10-B 12-M
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SCHUDNIJ 
SZYBKO I ZDROWO!!!

AGYPTOS
– REWOLUCYJNA METODA ODCHUDZANIA
Ju¿ po 1 zabiegu œrednia utrata w obwodach cia³a (mierzo-

ny w 18 punktach) wynosi 15–50 cm. Zazwyczaj jest on znacz-
nie wiêkszy i wynosi œrednio 25–50 cm. Rekordowe zmniejsze-
nie obwodów cia³a to 108 cm po 1 zabiegu!!! Zabieg ten stosu-
jemy na ca³e cia³o. Likwiduje nadmiar na poœladkach, udach,
brzuchu, ramionach, podwójnym podbródku, szyi. Wspomaga
leczenie wielu chorób: alergie, reumatyzm, bezsennoœæ, dolegli-
woœci stawów i pleców, redukuje obrzêki cia³a, ³agodzi dolegli-
woœci miesi¹czkowe i klimakterium.

EFEKTY GWARANTOWANE!

Wiêcej informacji znajdziecie Pañstwo na naszej stronie www.medicalstudio.pl
lub bezpoœrednio w gabinecie przy ul. Obarowskiej 21 (wjazd od Serockiej) tel. (022) 610 29 10

Opady deszczu
i œniegu, porywi-
sty wiatr, ma³o
s³oñca sprzyjaj¹
nie tylko z³emu
samopoczuciu,
ale tak¿e spadko-
wi odpornoœci za-
równo ludzi jak
i zwierz¹t.

Szczególnie doty-
czy to osobników m³odych, starszych i sta-
rych psów oraz zwierz¹t zestresowanych,
b¹dŸ nieodpowiednio ¿ywionych. Wówczas
nieocenion¹ pomoc nios¹ ze sob¹ popularne
i dostêpne w aptece bez recepty preparaty
podnosz¹ce odpornoœæ. Leki te dostêpne s¹
w ró¿nych postaciach jako zastrzyki np.
Biostymina, która oparta jest na wyci¹gu
z liœci aloesu. Liœcie aloesu zawieraj¹ ami-
nokwasy, t³uszcze
i wielocukry. To
w³aœnie wielocukry
dzia³aj¹ immuno-
stymuluj¹co. Na
wyci¹gach z tej ro-
œliny oparto jeszcze
inne preparaty takie
jak FIBS czy Fibi-
sol u¿ywanych
w leczeniu bodŸco-
wym i wzmacniaj¹-
cym. Innym szero-
ko stosowanym le-
kiem podnosz¹cym
odpornoœæ jest
Echinacea – je¿ów-
ka, która dostêpna
jest zarówno w postaci tabletek, jak i kropli
doustnych. W przypadku Echinacei to rów-
nie¿ wielocukry (polisacharydy) s¹ sprawc¹
zwiêkszania odpornoœci. 

Kolejnym lekiem immunostymuluj¹cym
znanym i stosowanym od tysi¹cleci s¹ wy-
ci¹gi z ¿eñszenia. Przyk³adem mo¿e byæ
Panax lub Panaxan. Ecomer konfekcjono-
wany w postaci kapsu³ek to nastêpny pre-
parat wskazany w stanach obni¿onej od-
pornoœci organizmu. Ten immunostymula-
tor w swoim sk³adzie ma standaryzowany
olej z w¹troby rekina i alkiloglicerol. Bar-
dzo dobrze sprawdza siê w ostrych i prze-
wlek³ych infekcjach i w czasie rekonwale-
scencji. W gabinetach weterynaryjnych
dostêpne s¹ dwa sztandarowe immunosty-
mulatory. S¹ to Lydium i Baypanune, te
podawane s¹ w formie zastrzyków pod-
skórnych. Natomiast w postaci kapsu³ek
do podawania doustnego dostêpny jest
Scamune oparty na Beta – 1,3/1,6 gluka-
nie.

Proponujê jednak, by rodzaj specyfiku
i jego dawkê przynajmniej za pierwszym ra-
zem dobra³ lekarz prowadz¹cy zwierzê. Pa-
miêtaæ trzeba o tym, ¿e immunostymulator
podany w z³ej dawce np. zbyt du¿ej mo¿e
obni¿yæ odpornoœæ. Nie zapominajmy tak¿e

o zbilansowanej diecie zwierzêcia dobrej ja-
koœci.

Pamiêtajmy, ¿e pies nam niestety nie po-
wie, ¿e coœ go boli. Jedynie zmiany w za-
chowaniu psa i specyficzne objawy przema-
wiaj¹ za tym, ¿e cierpi. Sztandarowym
przyk³adem jest utrata apetytu przez zwie-
rzê. Na skutek tego po pewnym czasie wi-
doczne jest jego wychudzenie. W chwili od-
czuwania bólu zwierzêta s¹ apatyczne, czê-
sto chowaj¹ siê w odludnych, spokojnych,
zaciemnionych miejscach. Niektóre nato-
miast wykazuj¹ nadmierne pobudzenie ru-
chowe. Chodz¹ z k¹ta w k¹t, nie mog¹c zna-
leŸæ sobie miejsca. Niekiedy z powodu sil-
nego bólu, rozdra¿nienia, pies mo¿e byæ na-
wet agresywny. W chwili odczuwania bólu
oddech staje siê p³ytki i szybki, pojawiæ siê
mog¹ dreszcze, co w³aœciciele relacjonuj¹,
¿e pies siê trzêsie. W zale¿noœci od miejsca

odczuwania bólu
zewnêtrzne jego ob-
jawy mog¹ byæ ró¿-
ne. W przypadkach
ortopedycznych bê-
d¹ to ró¿nie nasilo-
ne kulawizny, nie-
dow³ady czy para-
li¿. W przypadku
zapalenia ucha
przekrzywienie g³o-
wy na stronê chore-
go ucha i ocieranie
nim o przedmioty.
W przypadku bólu
zêbów i chorób
dzi¹se³ niemo¿noœæ
pobierania pokar-

mu, œlinotok, bardzo nieprzyjemny zapach
z jamy ustnej. W przypadku bólu brzucha
charakterystyczna postawa psa z wygiêtym
w pa³¹k krêgos³upem. Rany i skaleczenia to
równie¿ przyczyna bólu. Jednak tutaj inten-
sywnoœæ jego odczuwania czêœciowo zwi¹-
zana jest z wielkoœci¹ i ras¹ psa. Istnieje œci-
s³a zale¿noœæ, mianowicie psy ras ma³ych
odczuwaj¹ ból bardziej intensywnie ni¿ psy
ras du¿ych. Oczywiœcie istniej¹ rasy o pod-
wy¿szonym progu bólowym. S¹ to rasy
stworzone i wyselekcjonowane przez cz³o-
wieka do walk.

Jeœli jednak widzimy, ¿e naszego czworo-
no¿nego przyjaciela coœ boli, to nie poda-
wajmy mu leków przeciwbólowych prze-
znaczonych dla ludzi. Mo¿emy tym dzia³a-
niem bardzo mu zaszkodziæ.

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

MIESZKAÑCU pomó¿!
Zimowe spadki formy

SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZ¥T
Artur Dobrzyñski

Specjalista Chorób Psów i Kotów
04-052 Warszawa ul. Grenadierów 13,

tel. (022) 673-70-25
od poniedzia³ku do pi¹tku: 14.30-19.00 

(godz. wizyty najlepiej umówiæ telefonicznie)
sobota: 9.00-14.00

Zmarli moi rodzice, z którymi zamieszkiwa³am w mieszkaniu spó³dzielczym
lokatorskim. Tylko oni byli cz³onkami spó³dzielni. Zgodnie z postanowie-
niem s¹du, mieszkanie, a raczej wk³ady na nie, przesz³y na mnie oraz mo-
jego brata, który chce siê ich zrzec na moj¹ rzecz. Czy mogê ubiegaæ siê
o przyjêcie do spó³dzielni i uzyskanie prawa do mieszkania spó³dzielczego
lokatorskiego po moich rodzicach? Ewa S.

Jako tzw. osoba bliska, posiada Pani uprawnienie do z³o¿enia wniosku o przyjê-
cie do spó³dzielni oraz zawarcie umowy o ustanowienie spó³dzielczego lokator-
skiego prawa do lokalu mieszkalnego. Brat powinien przenieœæ na Pani¹ w³asnoœæ
swojego wk³adu, najlepiej w formie darowizny. Wed³ug ustawy oœwiadczenie dar-
czyñcy (brata) powinno byæ z³o¿one w formie aktu notarialnego, jednak¿e umowa
darowizny zawarta bez tej formy staje siê wa¿na, jeœli przyrzeczone œwiadczenie
zostanie spe³nione. Ponadto w przeci¹gu jednego roku powinna Pani z³o¿yæ do
spó³dzielni deklaracjê cz³onkowsk¹ z pisemnym zapewnieniem o gotowoœci za-
warcia umowy o ustanowienie spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mie-
szkalnego.

Prowadzê jednoosobowo pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Do tej po-
ry op³aca³am tylko ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Chcia-
³abym zg³osiæ siê do ubezpieczenia chorobowego. Jak powinnam post¹piæ,
aby prawid³owo dokonaæ zmiany? Monika R.

W przypadku koniecznoœci zg³oszenia zmiany lub korekty takich danych jak:
kod tytu³u ubezpieczenia, rodzaje ubezpieczeñ oraz data objêcia ubezpieczenia-
mi wykazanych w zg³oszeniu do ubezpieczeñ ZUS ZUA, p³atnik sk³adek zobo-
wi¹zany jest z³o¿yæ wyrejestrowanie z ubezpieczeñ na druku ZWUA. Nastêpnie
nale¿y dokonaæ ponownego zg³oszenie do ubezpieczeñ na druku ZUA, wybiera-
j¹c ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Je¿eli chcia-
³aby Pani byæ objêta ubezpieczeniem chorobowym od 1 marca, to nale¿y z³o¿yæ
druk ZWUA ze wskazaniem daty wyrejestrowania od 1 marca, a nastêpnie druk
ZUA ze wskazaniem, ¿e od tej daty bêdzie Pani objêta podlegaæ wszystkim
ubezpieczeniom.

3 lata temu wnios³em pozew do s¹du cywilnego. Zosta³em wezwany przez
s¹d do uzupe³nienia braków formalnych. Uczyni³em to w terminie. Mimo to
sprawa nie doczeka³a siê jeszcze rozstrzygniêcia. Co mogê zrobiæ, aby zdy-
scyplinowaæ s¹d? Marianna Z.

Na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004r o skardze na naruszenie prawa
strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej
zw³oki (Dz.U. nr 179 poz. 1843), je¿eli postêpowanie trwa d³u¿ej ni¿ to konieczne
dla wyjaœnienia okolicznoœci istotnych dla rozstrzygniêcia sprawy, mo¿e Pan
wnieœæ skargê na przewlek³oœæ postêpowania przed s¹dem. Pismo takie nale¿y
z³o¿yæ do s¹du, przed którym toczy siê postêpowanie, a s¹dem w³aœciwym do je-
go rozpoznania jest s¹d wy¿szej instancji. Skarga powinna spe³niaæ wymagania
przewidziane dla pisma procesowego, a nadto zawieraæ ¿¹danie stwierdzenia
przewlek³oœci postêpowania oraz przytoczenie okolicznoœci uzasadniaj¹cych ¿¹-
danie. Skarga mo¿e zawieraæ ¿¹danie wydania s¹dowi rozpoznaj¹cemu sprawê
zalecenia podjêcia w wyznaczonym terminie odpowiednich czynnoœci oraz zas¹-
dzenia od Skarbu Pañstwa odpowiedniej sumy pieniê¿nej, nieprzekraczaj¹cej
10.000 z³.

Za³o¿ono przeciwko mnie sprawê o eksmisjê. Czy mogê poprosiæ s¹d
o udzielenie mi radcy prawnego z urzêdu? Zaznaczam, ¿e moja sytuacja fi-
nansowa jest bardzo ciê¿ka. Bart³omiej K.

Oczywiœcie, przys³uguje Panu takie uprawnienie. Nale¿y z³o¿yæ do s¹du wniosek
o zwolnienie od kosztów s¹dowych i ustanowienie pe³nomocnika z urzêdu. We
wniosku takim musi Pan wykazaæ, brak mo¿liwoœci poniesienia kosztów s¹dowych
oraz kosztów ustanowienia pe³nomocnika z wyboru bez uszczerbku dla siebie i ro-
dziny. Je¿eli zostanie Pan choæby czêœciowo zwolniony od kosztów s¹dowych, to
s¹d mo¿e ustanowiæ pe³nomocnika z urzêdu.

K.B.B.

Kancelaria Doradztwa Prawnego 
Kalina Kisiel− Bartoszewicz, 

Warszawa, ul. Radzymińska 34 lok. 6 
(przedłużenie ul. Ząbkowskiej), tel. 500−020−048

§ PRAWNIK RADZI §

REKLAMA REKLAMA

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

Biuro Handlowe: Warszawa, ul. Zamieniecka 76, tel./fax. 879−89−54

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!
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OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54
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ANTYKI

�� Kupiê – monety, znaczki,
pocztówki, obrazy, meble, ze-
gary oraz inne przedmioty. 
Tel. 022 610-33-84; 0601-235-118
�� Monety, banknoty, papiery
wartoœciowe.  Wycena, kupno,
aukcje. Dom Aukcyjny. 
Tel. 022 407-02-20; 0506-025-125

AUTO−MOTO/kupię

� Opla – Skodê. 
Tel. 0506-871-924

KUPIĘ

�� AAA Antyki, meble, obrazy,
zegary, platery, srebra oraz in-
ne przedmioty. 
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948
� Kolekcjoner kupi: stare ksi¹¿-
ki, pocztówki, monety. 
Tel. 022 677-71-36, 0502-011-257
� Monety, banknoty, odznacze-
nia. 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
� Piecyk gazowy.

Tel. 022 813-38-18; 
022 810-33-77

� Poloneza Truck, benz. 1,6;
pierwszy w³aœc.; 2,50 skrzynia
z zabudow¹. Tel. 022 617-23-33

MEDYCZNE

�� Alkoholowe odtrucia, na-
rkotykowe, Esperal. Tanio.
Gabinet, dojazdy. 
Tel. 022 671-15-79, 022 613-98-37

NAUKA

� Francuski, rosyjski – t³uma-
czenia umów, faktur, kontrak-
tów, instrukcji i warunków tech-
nicznych, aktów cywilnych, œlu-
bów. Poœrednictwo biur wyklu-
czone. Tel. 022 815-44-91; 

0601-35-18-64
� Gra na pianinie, dojazd. 

Tel. 0604-155-167
� J. polski. Tel. 691-923-889
� Kursy przygotowawcze do
matury. Tel. 022 879-87-66; 

0602-23-28-79
� Liceum dla doros³ych. 

Tel. 022 498-65-95
� Matematyka. 

Tel. 0607-163-744
�� Nauka Jazdy – kurs. 

Tel. 022 374-14-02
� Niemiecki. 

Tel. 0698-19-48-48; 
022 672-94-46

� Poœrednictwo i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami – studia po-
dyplomowe. Tel. 022 879-87-66

� Szkolenia BHP. 
Tel. 022 879-87-66

� Szko³a Policealna. 
Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/szukam do wynajęcia

� Gara¿ okolice Igañskiej. 
Tel. 0604-89-79-98

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� Bezpoœrednio kupiê plac na
Grochowie zabudowany lub nie-
zabudowany – pod budownic-
two wielorodzinne. Pilne! 

Tel. 022 610-77-94; 
0501-103-792

� Grunt – dzia³kê 5000-6000
m kw. na cele przemys³owo-pro-
dukcyjne na Pradze Po³udnie
(Marysin Wawerski, Rember-
tów, Kawêczyn, Wygoda). 

Tel. 0603-599-805

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Gara¿ –  ul. Suchodolska. 
Tel. 022 810-22-07

� Miêdzynarodowa 38 m kw.,
odnowione. Tel. 504-273-949
� Perkuna 64 m kw., dwupozio-
mowe, osiedle strze¿one. 

Tel. 504-273-949

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

� Mieszkanie 2 pokoje z kuch-
ni¹, 50 m kw. piece, butla gazo-
wa – na wiêksze 3-4 pok. Mo¿e
byæ zad³u¿one. 

Tel. 022 810-98-17
� Mieszkanie 2 pok., 51 m kw.,
2p/3p kwater. Saska Kêpa na 3
pok. Tel. 022 672-68-21

DAM PRACĘ

� Atena Security na korzystnych
warunkach zatrudni do ochrony
obiektów na terenie Pragi Po³u-
dnie. Tel. (022) 853-05-05 

lub 0695-411-181
� Agencja Ochrony zatrudni
kierownika ochrony. Wymaga-
my: licencja II lub I, samochód,
doœwiadczenie w kierowaniu ze-
spo³em pracowników. 

W-wa ul. Dominikañska 9 lub 
e-mail:ochrona@atenasecurity.pl
RAMKA
Atena Security zatrudni na sta-
nowisko kierownicze osoby dys-
pozycyjne z samochodem. Zg³o-
szenia: W-wa ul. Dominikañska
9 lub e-mail:ochrona@atenase-
curity.pl
� Bank zatrudni doradcê ds.
kredytów hipotecznych, pra-
ca@fksmanager.pl
� Firma Handlowa zatrudni oso-
bê z grup¹ inwalidzk¹ na stanowi-
sko portiera. Tel. 022 613-37-18

lub waralmed@poczta.onet.pl
�Firma Handlowa zatrudni osobê
z grup¹ inwalidzk¹ na stanowisko
kierowcy. Tel. 022 613-37-18

lub waralmed@poczta.onet.pl
�� Opiekunki do chorych, sio-
stry PCK, pielêgniarki zatru-
dniê. Tel. 022 815-30-62
� PANIE – MONTA¯ ATOMI-
ZERÓW – FALENICA. 

Tel. 0501-295-814
� PANIE DO POMOCY PRZY
PRODUKCJI NA WTRY-
SKARKACH – FALENICA. 

Tel. 0501-295-814
� Poszukujê mê¿czyzn do
sprz¹tania obiektów. 

Tel. 0508-332-840
� Referent administracyjno-
ksiêgowy. Osoba z grup¹ inwa-
lidzk¹. Znajomoœæ programu

P³atnik, Raks (sprzeda¿, kasa,
p³ace). Tel. 022 613-37-18 

lub waralmed@poczta.onet.pl
�� Zatrudniê osoby do pracy
w szklarni oraz do konfekcjo-
nowania zió³. 

Tel. 022 872-10-53

SZUKAM PRACY

� Emerytka – pomoc domowa. 
Tel. 022 813-09-36

PRAWNE

RAMKA
� Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna Pie-
truk s.c. Konkurencyjne ceny ul.
Grochowska 306/308 lok. 29.
Tel. 022 879-92-29; 0502-27-
51-94; www.pietruk.eu 
� Kancelaria Prawna, przystêp-
ne ceny, szeroki zakres us³ug.
Czynna codziennie, ul. Gro-
chowska 207 (Universam nad
bankiem). Tel. 0509-959-444, 

(022) 810-00-61 w. 252 
�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz. Spra-
wy: cywilne, karne, rodzinne,
spadkowe. Wawer - Anin ul.
Ukoœna. Tel. 022 613-04-30; 

0603-807-481
�� KANCELARIA ADWO-
KACKA – prawo cywilne, kar-
ne, spadkowe, rodzinne – ob-
s³uga. Porady. Miêdzylesie ul.
Dziêcieliny 3 m 11, wtorek
i czwartek 15.00-18.00. 
Tel. 022 815-31-80; 0501-025-692

RÓŻNE

� Domy z bali. 
Tel. 0888-708-650

RAMKA
Skup z³omu metali koloro-
wych. Stary punkt – nowe ce-
ny! Ul. Kawcza 40. Tel. 0600-
236-046

SPORT

� Si³ownia, sauna Podskarbiñ-
ska 7 B – najtaniej! 

Tel. 022 870-52-72
� Si³ownia ATLETOR – 56
urz¹dzeñ, niskie ceny, rabat dla
kobiet. Ul. Be³¿ecka/Komorska. 

Tel. 0501-599-703

USŁUGI

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577
� Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami. 
Tel. 022 380-32-03; 0607-838-608
��ALKO PRZEPROWADZKI
i meblowozy. 1 z³/km. 

Tel. 0512-139-430
�� AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 022 612-95-23, 

0609 105 940
�� Alternatory, rozruszniki –
naprawa, spawanie ul. Kawcza
40. Tel. 022 610-53-43
�Anteny SAT TV, kamery – 24 h.

Tel. 0602-396-976

�� ANTENY - CYFRA+, Polsat,
N-ka, Promocja dekoder Polsatu
za 79 z³, 5 m-cy gratis i 37,90
z³/m-c, satelity bez op³at 700
programów w tym 17 polskich
(Polonia, TRWAM), anteny TV
– naziemne. Sprzeda¿, monta¿,
naprawa, gwarancja! „Le-
mag”W-wa, ul. Br. Czecha 29.
Tel. 022 815-47-25; 0501-123-
566; www.lemag-TVSAT.waw.pl
��Automatyczne pralki – napra-
wa, tanio. Tel. 022 810-67-92; 

0605-404-132
� Cyklinowanie, lakierowanie -
Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
� Cyklina, lakier. 

Tel. 0501-952-567
� 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,
naprawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia gazowe.
Tel. 022 610-18-53; 0662-065-292
�� Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹cze-
nia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 022 610-88-27; 0604-798-744
�� Glazura, malowanie, tapeto-
wanie, hydraulika, elektryka,
panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 022 615-58-13, 

0504 61 88 88
� Glazura, terakota. 

Tel. 0694-809-402
� GLAZURA – FACHOWO,
SOLIDNIE. Tel. 0694-809-402
� Glazurnik – 20 lat doœwiad-
czenia. Tel. 022 612-59-98
� Glazura, terakota, uk³adanie. 

Tel. 605-78-39-68
� Glazurnictwo, remonty, malo-
wanie, p³yta gipsowa. 
Tel. 022 789-58-72; 0512-154-413
�� Hydrauliczne. 

Tel. 022 615-58-13; 
0504-61-88-88

� Hydrauliczne, gazowe – soli-
dnie. Tel. 022 610-81-21;

0607-773-106
� Hydrauliczne, Wod.-Kan.
Gaz., CO, piece, filtry. 

Tel. 022 613-82-96; 
0696-321-228

�� Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 022 615-76-97; 

0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. 

Tel. 022 615-58-13; 
0504-61-88-88

�Malowanie, panele – remonty.
Tel. 022 424-32-07; 0692-881-945
��Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 022 612-01-95; 
510-711-163

� Malowanie – tapetowanie –
remonty. Tel. 022 612-21-74; 

501-028-073
�� Nadruki na odzie¿y i gad¿e-
tach. Ul. Patriotów 237. 

Tel. 022 615-34-28
�� Naprawa i przestrajanie te-
lewizorów krajowych i zagra-
nicznych, magnetowidów,
urz¹dzeñ elektronicznych.
Gwarancja. Tel. 022 612-52-23; 

0607 145 196

� Naprawa pralek. Emeryci
i renciœci 50% taniej. 

Tel. 022 672-95-50;
� Naprawa pralek i lodówek –
tanio. Tel. 022 644-23-12; 

0697-120-312
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om w ka¿dej
postaci, makulaturê, st³uczkê.
W³asny transport. Sprz¹tanie
piwnic. Tel. 022 499-20-62 
� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywa-
nów, magiel. Zak³ad Pralniczy ul.
Igañska 22. Tel. 022 870-09-54
� Pralki, lodówki. 

Tel. 0601-361-830; 
022 671-80-49; 0604-910-643
� Piecz¹tki, foto, ksi¹¿ki na za-
mówienie ul. Fieldorfa 10/314. 

Tel. 0604-620-868
�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio. 

Tel. 022 810-25-72; 
0501-190-127

�� Reklama, szyldy, kasetony,
neony. Ul. Patriotów 237. 

Tel. 022 615-34-28
RAMKA
�� Remonty (równie¿ komple-
ksowe) – firmy i osoby prywat-
ne. Tanio – szybko – solidnie.
Tel. 0507-080-611
�� Serwis Komputerowy – sk³a-
danie, naprawa, modernizacja. 

Tel. 0501-505-476
RAMKA
�� Sprzeda¿ i monta¿ okien.
Ceny producenta. Rachunki.
Tanio, solidnie, szybko. Tel.
0507-080-611
�� STOLARZ - wykona solidnie
- meble, zabudowy, kuchnie,
szafy, pawlacze i inne.
Tel. 022 810-38-04; 0602-126-214
�� Stolarstwo, lakiernictwo.
Meble na wymiar, kuchenne,
biurowe, szafy wnêkowe, garde-
roby itp. Ciêcie p³yt.
Tel. 0694-94-99-49; 022 619-52-76
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771 
� Uk³adanie parkietów, przek³a-
danie, cyklinowanie, lakierowa-
nie – osobiœcie. 
Tel. 022 810-70-88; 0609-542-545
� ¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 022 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale, role-
ty antyw³amaniowe – produkcja,
naprawa. Tel. 022 610-23-83
�� ¯uk – wywóz gruzu, z³omu,
œmieci, drzewa, liœci i mebli. 
Tel. 022 610-88-27; 0888-651-163

ZDROWIE

�� BEZP£ATNIE STOMATO-
LOGIA: LECZENIE I PRO-
TEZY NFZ. Tel. 022 870-55-00

ZWIERZĘTA

� Do oddania dwa m³ode koty,
szczepione. 

Tel. 022 810-24-56

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD (bez lodówek)
z³om w ka¿dej postaci, maku-
laturê, st³uczkê. W³asny trans-
port. Sprz¹tanie piwnic. 

Tel. 022 499-20-62 

Remonty (równie¿ komple-
ksowe) – firmy i osoby pry-
watne. Tanio – szybko – soli-
dnie.           Tel. 0507-080-611

Skup z³omu metali koloro-
wych. Stary punkt – nowe ce-
ny! Ul. Kawcza 40. 

Tel. 0600-236-046

Sprzeda¿ i monta¿ okien. Ce-
ny producenta. Rachunki. Ta-
nio, solidnie, szybko. 

Tel. 0507-080-611

Doradztwo Prawne – pe³ny za-
kres. Kancelaria Prawna Pietruk
s.c. Konkurencyjne ceny ul. Gro-
chowska 306/308 lok. 29. 

Tel. 022 879-92-29; 
0502-27-51-94; 
www.pietruk.eu

Atena Security zatrudni na sta-
nowisko kierownicze osoby
dyspozycyjne z samochodem.
Zg³oszenia: W-wa ul. Domini-
kañska 9 lub e-mail:ochro-
na@atenasecurity.pl
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ul. Fieldorfa 40 (róg Fieldorfa i Ostrobramskiej wejœcie od Perkuna)
Przychodnia czynna pon.–pt. 800–1900; sob. 800–1400

SPECJALIŒCI – odp³atnie:
DOROŒLI: DIABETOLOG �� CHIRURG NACZYNIOWY �� DERMATOLOG �� OKULISTA �� ORTOPEDA �� UROLOG �� LARYNGOLOG 

�� NEFROLOG – choroby nerek �� KARDIOLOG �� ALERGOLOG �� NEUROLOG �� GINEKOLODZY
DZIECI: ALERGOLOG �� LARYNGOLOG �� OKULISTA �� NEUROLOG �� GINEKOLOG �� DERMATOLOG

�� CHIRURG (badanie stawów biodrowych)
USG: BRZUCH, WÊZ£Y CH£ONNE, TARCZYCA, ŒLINIANKI, SUTKI, J¥DRA, OKO, STAWY BIODROWE NIEMOWL¥T

�� echo serca �� holtery – EKG i ciœnieniowy �� próby wysi³kowe �� doppler naczyniowy
�� badania cytologiczne �� kolposkopia  �� USG GINEKOLOGICZNE �� KTG (badanie têtna p³odu)

PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO: (Interniœci, Pediatrzy) 
PRZYCHODNIA – tel. 022 87-99-209, tel. kom. 697-973-807

PROFILAKTYKA: Program wczesnego wykrywania zakażeń HIV u kobiet w ciąży 
� rak szyjki macicy etap podstawowy (cytologia) i pogłębiony (kolposkopia) 

� wczesna diagnostyka leczenia jaskry – etap I i II
Zapraszamy do poradni specjalistycznych: BEZP£ATNIE

OKULISTYCZNEJ �� LECZENIA JASKRY �� GINEKOLOGICZNO-PO£O¯NICZEJ �� LECZENIA NIEP£ODNOŒCI �� PATOLOGII CI¥¯Y
�� KARDIOLOGICZNEJ �� NADCIŒNIENIA TÊTNICZEGO �� ELEKTROKARDIOGRAFICZNEJ (próby wysi³kowe)

�� STOMATOLOGICZNEJ – tel. 022 610-38-52 �� REHABILITACJI W OŒRODKU DZIENNYM – tel. 022 610-25-94
�� LEKARSKIEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ �� FIZJOTERAPEUTYCZNE ZABIEGI AMBULATORYJNE

PP

NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

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

SOSNA –  BRZOZA –  OLCHA –  DĄB
KOLONIALNE � STYLOWE � NOWOCZESNE

REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS£ÓW I PROJEKTÓW

ŁÓŻKA KOMODY SZAFY KUCHNIE itp.
ul. Krypska 19 (na tyłach Universamu) tel./fax 813 77 38, 0502 221 045

M E B L EM E B L E
Z LITEGO DREWNA

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market
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��

����������	��	���	
Ul. Patriotów 108

Warszawa-Miedzeszyn 
tel. (22) 872-91-57

TRINITY COLLEGE LONDON
Matury – Egzamin gimnazjalny
Kursy ogólne i specjalistyczne

dla m³odzie¿y i doros³ych
Angielski dla dzieci od 5 roku ¿ycia

– Talking Kids

REKLAMA REKLAMA

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

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

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

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

US£UGI BUDOWLANE
EKODOM

tel./fax 022 673-40-44;
kom. 602-108-646

Oferujemy:
�� tynki gipsowe
�� tynki tradycyjne
�� posadzki
�� prace wykoñczeniowe

* przystêpne ceny * gwarancje
* faktury VAT

Rezerwacje: tel. (018) 471−20−76, 471−56−35

ZDROWIE I SI£Y ODZYSKASZ TYLKO W KRYNICY-ZDROJU

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

www.krynica.com.pl/zgoda/

zaprasza na FERIE ZIMOWE 2008
7-dniowe turnusy lecznicze od soboty do soboty w cenie 595 z³ od osoby! 

oferta aktualna do 16.03.2008.
W cenie turnusu: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie, bogaty program
kulturalny, ca³odobowa opieka medyczna.Istnieje mo¿liwoœæ korzystania odp³atnie z zabie-
gów balneologicznych.W pobli¿u lodowisko i wyci¹gi narciarskie i inne atrakcje!!!

Ju¿ dziœ zadzwoñ i zapytaj o szczegó³y.

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

BEZP£ATNE finansowane z NFZ
BEZ SKIEROWANIA

Poradnia Chorób Sutka Profilaktyki Przeciwnowotworowej 
i Chorób Okresu Przekwitania

ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od Londyñskiej)
03-924 Warszawa, tel. 022 672-78-57; 672-79-36

SZYBKIE TERMINY BADAÑ! 

Zapraszamy do nowej lecznicy 
Fundacji Zdrowie

CENTRUM MEDYCZNE
FUNDACJI ZDROWIE

Międzylesie vis a vis Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 17, 04−730 Warszawa

pn.−pt. godz 7.30–21.00; sob. godz 9.00–15.00

Oferujemy Państwu, w miłym i komfortowym miejscu
� konsultacje lekarskie � badania laboratoryjne

� szczepienia ochronne
Recepcja: tel. (0−22) 812 51 50, fax. (0−22) 815 25 90
Więcej informacji na stronie www.medserwis.pl; www.fundacjazdrowie.com.pl


