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

� 667722−−7777−−7777

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!

ABUD
MIESZALNIA

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

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

Walentynki
by³y OK

Ze wszystkich nowych
mód, jakie przysz³y w minio-
nym 19-leciu do Polski, swe
sta³e miejsce znajd¹ chyba
tylko Walentynki. Nawet na-
zwê maj¹ ju¿ spolszczon¹.
Przyjê³y siê, bo s¹ odreago-
waniem na przaœn¹ codzien-
noœæ. Jak Wielka Orkiestra
Œwi¹tecznej Pomocy, pozwa-
laj¹ raz w roku poczuæ siê, ¿e
jesteœmy kimœ lepszym: czu-
³ym, mi³ym, grzecznym.

Szed³em kiedyœ ulic¹ za
pewn¹ par¹, niem³od¹ ju¿.
Ona mówi³a do niego spokoj-
nie i nawet z jakimœ tam uczu-
ciem. On, co chwilê odwraca³
siê w jej stronê i... j¹ kopal.
A ona z niezm¹conym spoko-
jem to przyjmowa³a. Do dziœ
nie wiem, dlaczego?

Jestem te¿ mimowolnym
s³uchaczem komórkowych
rozmów pomiêdzy m³odymi
narzeczonymi. Mam sta³e po-
czucie, ¿e permanentnie siê
k³óc¹, ¿e maj¹ ci¹gle preten-
sjê do siebie, ¿e bez przerwy
siê wychowuj¹.

Jeœli wiêc choæ raz w roku
facet poczuje, ¿e mi³oœæ to co-
kolwiek innego ni¿ bycie
chamskim dla swojej kobiety,
a narzeczona podejmie swo-
jego ch³opaka mi³¹ kolacj¹
przy œwiecach, to niech bêd¹
te Walentynki nawet co kwar-
ta³. 

Wszak nawet premier Tusk
nas prosi³: obdarzajmy siê mi-
³oœci¹. Pos³uchaæ premiera?
Bezcenne. Za kolacjê i kwiaty
zap³aciliœmy kart¹ kredytow¹.

Tomasz Szymański
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Praga (nazwa pochodzi od „pra¿enia”
drewna na wêgiel), wœród strza³ów na
wiwat z prawdziwych armat, wesz³a
w rok 2008, og³oszony przez w³adze sa-
morz¹dowe w niedzielê, 10 lutego br.
rokiem Pragi.
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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

KANTOR
wymiany walut

wszystkie ceny do negocjacji
wwwwww..ll iibbeerroo..nneett..ppll

W-wa ul. Grochowska 207
(Universam k/fontanny)
tel. 022 425−93−98

W-wa ul. Warecka 5/7 (ko³o NBP)
tel. 022 828−76−75
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JJaarrooss³³aaww  PPooddlleeœœnnyy  mmoo¿¿ee  bbyyææ  dduummnnyy  zz  nnoowweeggoo  ooddddzziiaa³³uu  sszzppiittaallnneeggoo



2222    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

W internecie chwalili siê
zniszczeniem cmentarza

Stra¿nicy miejscy zawiadomi-
li policjantów: ktoœ w nocy zde-
wastowa³ cmentarz w Starej Mi-
³osnej. Nocna wizyta patrolu nic
nie da³a - sprawców ju¿ nie by-
³o. Jednak podjête od rana œledz-
two pozwoli³o wykryæ wandali. 

Okazali siê byæ nimi czterej
m³odzieñcy w wieku 16-18 lat.
Po³amali krzy¿e, porozrzucali
wieñce, pot³ukli znicze. Oczywi-
œcie - po wypiciu alkoholu. Jak
zostali wykryci? Praca operacyj-
na policjantów z Weso³ej pozwo-
li³a wykryæ podejrzanych - jeden
z nich mia³ ubranie poplamione
woskiem. Potem okaza³o siê, ¿e
w Internecie wymienia³ siê z ko-
legami wra¿eniami z pamiêtnej
nocy. Ca³a czwórka dobrowolnie
podda³a siê karze: przez trzy mie-
si¹ce po 20 godzin bêdzie wyko-
nywa³a prace spo³eczne.

Pobili motorniczego

O 7 rano trzej m³odzieñcy po-
bili motorniczego tramwaju ja-
d¹cego z pêtli na Goc³awku
w kierunku Ronda Wiatraczna.
Najpierw poci¹gnêli w drugim
wagonie za hamulec bezpieczeñ-
stwa, a gdy do pojazdu wszed³
motorniczy, by sprawdziæ, co siê
sta³o - zosta³ zaatakowany. Poli-
cjanci nie mieli problemów ze
schwytaniem sprawców: 16-lat-
ka, 19-latka i 22-latka. Byli
oczywiœcie nietrzeŸwi.

Bijatyka na prywatce

Smutno zakoñczy³a siê pry-
watka w jednym z mieszkañ
w Rembertowie. Na posterunek
policji zg³osi³o siê dwóch ucze-
stników imprezy z zawiadomie-
niem, ¿e zostali pobici. 

Policjanci wraz z poszkodowa-
nymi pojechali na miejsce: to tyl-
ko rozsierdzi³o balangowiczów.
Wyskoczyli z mieszkania i... na
oczach policjantów chcieli jeszcze
raz pobiæ ju¿ raz pokrzywdzo-
nych. Napastników by³o trzech,
wszyscy w wieku 20 lat. Zostali

obezw³adnieni przez policjantów
i odwiezieni do wytrzeŸwienia.
Potem postawiono im zarzuty.

Podpali³ go³êbnik

Równie¿ rembertowscy poli-
cjanci mieli do czynienia z wy-
j¹tkowym okrucieñstwem. 

45-letni Krzysztof W. naj-
pierw przez ca³y dzieñ siê awan-
turowa³ z s¹siadami, a potem
w nocy – „ze z³oœci” podpali³
go³êbnik, w którym by³o 165
ptaków. Wszystkie sp³onê³y.
Sprawca zosta³ zatrzymany, od-
powie za uœmiercenie zwierz¹t
ze szczególnym okrucieñstwem.

Zaatakowa³a no¿em mamê

Pijana, 22-letnia Agnieszka
C., mieszkanka ulicy Kobiel-
skiej zaatakowa³a no¿em ku-
chennym swoj¹ mamê i jej kon-
kubenta. Matka otrzyma³a dwa
ciosy w plecy w okolicach le-
wej ³opatki. Rany jednak nie
okaza³y siê - na szczêœcie po-
wa¿ne. Wezwani policjanci za-
trzymali no¿owniczkê.

toms

* * *
W zwi¹zku z obchodami Ty-

godnia Pomocy Ofiarom Prze-
stêpstw od 22 lutego do 29 lute-
go br. w godz. 11.00-15.00 wy-
znaczeni prokuratorzy pe³niæ
bêd¹ w Prokuraturze Rejonowej
Warszawa Praga Po³udnie przy
ul. Kamiennej 14 dy¿ury, w ra-
mach których udzielaæ bêd¹ in-
formacji ofiarom przestêpstw.

* * *
Komenda Rejonowa Policji

Warszawa VII informuje o spo-
tkaniach dla ofiar przestêpstw,
które odbywaæ siê bêd¹ od 22 lu-
tego do 29 lutego br. Pomoc
mo¿na uzyskaæ od poniedzia³ku
do pi¹tku w godz. 09.30- 17.30
w siedzibie Centrum do Walki
z Przemoc¹ w Rodzinie ul.
Umiñskiego 22 (budynek KRP
Warszawa VII) oraz na terenie
Wawra - 26 lutego w godz.
08.00-11.30 w Fundacji Mederi
i 29 lutego w godz.12.00-15.00
w Fundacji Drabina Rozwoju.
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Elinvest Sp. z o. o. 
oferuje Wspólnotom Mieszkaniowym

profesjonalne 
zarz¹dzanie i administrowanie

nieruchomoœciami. 
Zapraszamy do wspó³pracy:

tel. (022) 832 27 40
email: 

elinvest@elinvest.com.pl

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

Premier wyrazi³ opiniê, ¿e
dziennikarze reprezentuj¹cy
media regionalne i lokalne bro-
ni¹ jednoczeœnie niezale¿noœci
i autonomii wspólnot mniej-

szych ni¿ wspólnota ogólnona-
rodowa oraz przede wszystkim
broni¹ niezale¿noœci wobec
dysponentów politycznych. 

– Zdajê sobie sprawê, jak wiel-
kie to wyzwanie, szczególnie
w przypadku mediów regional-
nych i lokalnych, ¿eby utrzymaæ
wewnêtrzn¹ niezale¿noœæ. Tej

wewnêtrznej niezale¿noœci ¿y-
czê wam wszystkim najbardziej
- podkreœli³ Donald Tusk. Szef
rz¹du przypomnia³ równie¿, ¿e

mia³ okazjê wspó³tworzyæ
i prowadziæ media o zasiêgu lo-
kalnym, i st¹d ma du¿e zrozu-
mienie dla problemów tego œro-
dowiska. 

Donald Tusk podkreœli³ te¿,
¿e jako zdecydowany demokra-
ta lokalny, wœród zadañ, jakie
sobie postawi³, jest równie¿
przywrócenie rangi wspólno-
tom regionalnym. W tej pracy
szef rz¹du liczy na wsparcie ze
strony mediów lokalnych. 
– Wspólnie mo¿emy pomóc Po-
lakom, ¿eby uzyskali pe³ny wy-
miar wolnoœci, autonomii, sa-
modzielnoœci wobec w³adzy,
administracji i polityków - po-
wiedzia³ premier ¿ycz¹c jedno-
czeœnie dziennikarzom wiary,
¿e jest to mo¿liwe do zrealizo-
wania.

Od redakcji: Mi³o nam, ¿e
„Mieszkaniec” zosta³ zaproszo-
ny na spotkanie z premierem. 

Tym bardziej, ¿e nasza gazeta
nie raz doœwiadcza³a przykrej
praktyki polityków ró¿nych
opcji. Byli tacy, którzy kupowa-
li sobie przychylnoœæ mediów,
zlecaj¹c im publikacje p³atnych
og³oszeñ, które omija³y „Mie-
szkañca”. Nawet dzisiaj s¹ tacy
w sto³ecznym samorz¹dzie. 

Niektórzy nie potrafi¹ b¹dŸ
nie chc¹ odró¿niaæ prasy lo-
kalnej od aglomeracyjnej czy
te¿ ogólnopolskiej. Bywa
i w obecnej kadencji samo-
rz¹du, ¿e zlecenia trafiaj¹ we-
d³ug klucza partyjnego. Nie
trzeba byæ wybitnym praso-
znawc¹, aby to dostrzec prze-
gl¹daj¹c sto³eczne gazety.
Miasto Warszawa wydaje
w³asne gazety, które chwal¹
w³adzê i wydaj¹ na ten cel
znacz¹ce sumy.

„Mieszkaniec” bêdzie jak
dotychczas niezale¿ny, bêdzie
chwaliæ w³adzê rozs¹dn¹
i pracowit¹, ganiæ niekompe-
tencjê i lenistwo, a przede
wszystkim dzia³ania na szko-
dê demokracji. Bêdzie broniæ
wspólnoty samorz¹dowej. Su-
werenem „Mieszkañca” s¹
przecie¿ obywatele naszego
miasta. Dlatego liczymy na
Donalda Tuska – jako premie-
ra i szefa Platformy Obywa-
telskiej – by czynem udowo-
dni³, ¿e wspólnie mo¿emy po-
móc Polakom przeciwstawiæ
siê nieprawid³owoœciom. A co
do wewnêtrznej niezale¿noœci,
to bez obaw. Tej nam nie bra-
kuje.

Redakcja „Mieszkañca”

PREMIER DOCENIA PRASĘ LOKALNĄ
– Nauczyliœmy siê ju¿ tego, ¿e bez wolnych,
niezale¿nych, dobrze dzia³aj¹cych mediów
lokalnych i regionalnych nie ma mowy o do-
brym funkcjonowaniu demokratycznego spo-
³eczeñstwa – powiedzia³ premier Donald Tusk
podczas noworocznego spotkania z przed-
stawicielami prasy regionalnej i lokalnej. 

� 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

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

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

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

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

Dwa lata temu pisaliœmy
o zburzeniu przez Marvipol
Development przedwojen-
nej fabryki przy zbiegu ul.
Paca i Wiatracznej. Charak-
terystyczn¹ dla Grochowa
budowlê mia³ zast¹piæ eks-
kluzywny apartamentowiec.
Przypomnijmy, ¿e „Drucianka”, bo

tak pieszczotliwie przez okolicznych mie-
szkañców by³a nazywana fabryka sit oraz
wyrobów z blachy i drutu przy ul. Wia-
tracznej 15, zosta³a zburzona wbrew woli
urzêdu dzielnicy i Sto³ecznego Konserwa-
tora Zabytków. I co wa¿niejsze, tak¿e
wbrew woli rdzennych mieszkañców Pra-
gi, którzy uwa¿ali, ¿e jeœli inwestorzy da-
lej bêd¹ burzyæ zabytki prawobrze¿nej
Warszawy, niszczyæ nasz¹ to¿samoœæ
i przemys³owe korzenie, to nowe pokole-

nia pra¿an bêd¹ przekonane, ¿e „pochodzi
z kosmosu”. Sprawdziliœmy, jak wygl¹da
realizacja inwestycji Marvipolu. – Widzi
pan jakiego molocha nam tu postawili? –
naszego fotoreportera fotografuj¹cego bu-
dowlê przy zbiegu Paca i Wiatracznej za-

pyta³ retorycznie mê¿czyzna spaceruj¹cy
z psem. Rzeczywiœcie, ogrom budynku ro-
bi wra¿enie. Wed³ug okolicznych mie-
szkañców to „moloch”, a wed³ug dewelo-
pera to... kameralny budynek z sielsk¹ du-
sz¹! „Wiatraczna Residence”, bo tak nazy-
wa siê inwestycja, ma byæ gotowa w dru-
gim kwartale 2008 r. Zamieszka w niej ok.
500 osób. 

– Tam bêdzie przesz³o 150 mieszkañ –
mówi pani Anna z ul. Paca – Dla nich to
mo¿e i rezydencja, ale dla nas mêczarnia.
Przez tê budowê, to tylko mamy brud na uli-
cy i problemy z zaparkowaniem samocho-
du. Wraz z nowymi mieszkañcami przybê-
dzie kilkaset aut. Gdzie zaparkuj¹ skoro
Marvipol og³asza, ¿e nie sprzeda³ miejsc
w gara¿ach? – pyta wskazuj¹c na wielki
baner zawieszony na budowli. – A na stro-
nie internetowej og³aszaj¹, ¿e zachowali
zielone otoczenie budynku.. – dodaje. – Ja-
kie otoczenie skoro budynek praktycznie
dochodzi do samej ulicy zarówno od strony
Paca, jak i Wiatracznej...? ar

Marvipolowy moloch

�� P£ASZCZE, KURTKI ��
�� DU¯Y WYBÓR �

�� Renomowane marki: 
GETEX, CORA, ARYTON ��

CH MAXIMUS
Al. Katowicka 52 (5 km za Jankami) 
Hala A, lokal 28, tel. 022 219 80 43
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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

REKLAMA REKLAMA

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

ZZ AA PP RR AA SS ZZ AA MM YY ::   
ww  ggooddzz..  770000−−11880000,,    ssoobb..  990000−−11440000

O¿ywiony antyk
W nowym budynku po³udniowopraskiego
Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskar-
biñskiej œwiatowej s³awy Oœrodek Praktyk
Teatralnych „Gardzienice” wystawi³ spektakl
„Waza Francois”.

Choæ nowa siedziba CPK jeszcze nie jest wyposa¿ona, to 28
stycznia nast¹pi³a jej (nieoficjalna) inauguracja. „Gardzienice” to
teatr eksperymentalny. Do tej pory mia³ swoj¹ siedzibê pod Lubli-
nem, a od tego roku przybêdzie mu dodatkowe miejsce pracy
w Szkole Wy¿szej Psychologii Spo³ecznej przy ul. Chodakowskiej.
Rektor tej uczelni, prof. dr hab. Andrzej Eliasz zapewni³ teatrowi
„zimow¹ siedzibê”. Dziêki temu mo¿e bêdziemy czêœciej œwiadka-
mi projektów teatru, który wystêpowa³ na najwa¿niejszych scenach
Wielkiej Brytanii, USA, Rosji, Niemiec, Egiptu, Brazylii i Japonii.
Spektakl w CPK poprzedzony by³ dwudniowym miêdzynarodo-
wym sympozjum w SWPS. Konferencja zgromadzi³a wiele pol-
skich i œwiatowych autorytetów teatru. W³odzimierz Staniewski
wspó³twórca i szef „Gardzienic” liczy, ¿e dziêki sta³ym, sezono-
wym pobytom w Warszawie teatr dotrze do znacznie szerszej pu-
blicznoœci ni¿ dotychczas. 

Pod koniec stycznia „Gardzienice” wyst¹pi³y tak¿e w Teatrze
Narodowym i Teatrze Dramatycznym. Przedstawienie w CPK
u wielu widzów rozbudzi³o apetyt na wiêcej i pozostawi³o du¿y
niedosyt. – Trwa³o za krótko – mówi³a po spektaklu jedna z osób
ogl¹daj¹cych przedstawienie. – Praktycznie – pó³ godziny. Nawet
¿artowaliœmy sobie ze znajomymi, ¿e tak krótk¹ sztukê mo¿na za-
graæ na... bis... Nie da siê ukryæ, ¿e „Waza Francois” jest barwnym
i wci¹gaj¹cym przedstawieniem. 

Na scenie artyœci muzyk¹ i tañcem „o¿ywiaj¹” postacie z auten-
tycznej antycznej wazy, nazywanej przez niektórych badaczy „ma³¹
bibli¹ antycznej mitologii”. Prawdziwa Waza Francois, przedstawia-
j¹ca dziesi¹tki herosów, bogów, ludzi i hybryd, znajduje siê we flo-
renckim Muzeum Archeologicznym. Swoim piêknem tak zachwyci-
³a jednego z muzealnych stra¿ników, ¿e w nocy zacz¹³ z ni¹... tañ-
czyæ. Potkn¹³ siê, przewróci³ i waza zosta³a rozbita. Oczywiœcie,
specjaliœci z³o¿yli j¹ z powrotem. Dopasowuj¹c fragmenty wazy
musia³y przypadkowo powstawaæ inne obrazy ni¿ w oryginale, jak-
by nowe kombinacje mitów i historii. Dopasowuj¹c fragmenty
wprawione zosta³y w ruch postacie na niej uwiecznione. I to w³aœnie
by³o inspiracj¹ spektaklu „Waza Francois”. rosa

Z dzielnicowego forum
sprawa przenios³a siê do Rady
Warszawy. Tydzieñ temu, na
wniosek klubu PiS, zosta³a zwo-
³ana sesja „w sprawie zmian po-
legaj¹cych na obowi¹zkowym
naborze dotychczaso-
wych grup przedszkol-
nych 6-latków do szkó³
podstawowych”. Na
obrady do Pa³acu Kultu-
ry przysz³o wielu rodzi-
ców z Pragi Po³udnie,
Wawra, Weso³ej. Rajcy
PiS przygotowali projekt
stanowiska, w którym
ca³a rada mia³a stanow-
czo przeciwstawiæ siê
planowanym zmianom.
Ale przy licznej iloœci na
sesji rodziców (czyt. wy-
borców) dobro dzieci
i rzeczowoœæ argumen-
tów zdawa³a siê ustêpo-
waæ pola s³ownym prze-
pychankom. Po czterech godzi-
nach „bicia piany” radni projek-
tu stanowiska PiS nie przyjêli.

Mamy maj¹ g³os

Po publikacji w „Mieszkañ-
cu” dostaliœmy dalsz¹ kore-
spondencjê w tej sprawie.
Przedszkolne mamy odnosi³y
siê do wyjaœnieñ wiceburmi-
strza Karcza. – Czytam i nie mo-
gê uwierzyæ, ¿e Pan opowiada
takie rzeczy – pisze Monika Œli-
wak, mama szeœcioletniej Oli
i cytuje wiceburmistrza:
„…szkolne oddzia³y dla sze-
œciolatków funkcjonuj¹ od lat
(…) [Dzieci] maj¹ zapewniony
obiad oraz œniadania i podwie-
czorki (…) wyposa¿enie pomie-
szczeñ dostosowane jest do ich
wieku i potrzeb (…) szko³y ofe-
ruj¹ równie¿ zajêcia dodatko-
we(…) wiele szkó³ ju¿ posiada
place zabaw dostosowane do
potrzeb szeœciolatków…” –
Owszem, tak powinny wygl¹-

daæ przygotowane szko³y – kon-
tynuuje mama Oli - ale tak po
prostu w wiêkszoœci nie jest.
Dosta³am informacjê ze szko³y
nr 120, ¿eby przyjœæ i zapisaæ do
niej moje dziecko. Pani Dyrek-

tor nie umie mi powiedzieæ, jak
bêdzie wygl¹daæ taka zerówka!
Powiedzia³a, ¿e nie ma ¿adnych
konkretnych informacji, a roz-
mowa odby³a siê 1 lutego. 

Czy Pan wys³a³by swoje
dziecko na poligon organizacyj-
ny? Proszê Pana, tak wygl¹da
stan przygotowañ w wiêkszoœci
szkó³ na Pradze P³d., gdzie do
tej pory nie by³o oddzia³ów ze-
rówkowych!!!

Pe³na obaw jest tak¿e El¿bie-
ta Wojciechowska: - Wybieraj¹c
przedszkole dla syna widzia³am
jak wygl¹da wyposa¿enie, mia-
³am okazjê poznaæ przysz³¹ wy-
chowawczyniê dziecka. Mój syn
Kuba zwiedzi³ przedszkole, plac
zabaw i we wrzeœniu, jako trzy-
latek, z radoœci¹ bieg³ do przed-
szkola. Pañstwo nie dajecie mi
i synowi takiej mo¿liwoœci, mam
pos³aæ szeœcioletnie dziecko
w nieznane warunki i byæ spo-
kojna... Pó³ roku to za ma³o, ¿e-
bym mog³a syna przygotowaæ na
zupe³nie inn¹ rzeczywistoœæ.

Dziecko potrzebuje stabilnoœci,
poczucia bezpieczeñstwa. 

„Zerówki” do rzecznika

Prawie ka¿da z pisz¹cych do
nas matek podnosi³a, ¿e nikt
z nimi nie konsultowa³ decyzji
o przenoszeniu „zerówek”
z przedszkoli do szkó³ i ¿e o ca-
³ej sprawie dowiedzia³y siê
przypadkowo. – Ja po prostu nie
godzê siê na tak¹ sytuacjê – pro-

testuje Joanna Sztaba, mama
Piotrka z Przedszkola Nr 73.
W obronie swoich racji rodzice
poprosili o pomoc Ewê Sowiñ-
sk¹ Rzecznika Praw Dziecka.
W biurze rzecznika dosz³o 4 lu-
tego do spotkania rodziców
m.in. z urzêdnikami MEN. We-
d³ug relacji Moniki Œliwak,
uczestniczki tego spotkania,
urzêdnicy oœwiadczyli, ¿e
w sprawie „zerówek” maj¹... in-
ne stanowisko ni¿ forsowane
przez w³adze Warszawy. 

Nie bardzo wiêc wiadomo,
jak to siê ma do informacji, ¿e
przenoszenie „zerówek” do
szkó³ wynika z projektu MEN
i jest nieuchronne. W ca³ej tej
sprawie jedno jest pewne –
w odpowiednim momencie za-
brak³o rzeczowej informacji
o planowanych zmianach i za-
brak³o odpowiednio wczeœniej-
szego przygotowania szkó³. Bo
w samym pójœciu do szko³y
w wieku szeœciu lat nie ma nic
z³ego. Jest to zreszt¹ rozwi¹za-

nie stosowane w wielu cywilizo-
wanych krajach. 

¯adna decyzja 
nie zapad³a

Na koniec przytoczymy je-
szcze fragment listu radnego
Warszawy Paw³a Lecha (PO),
który w tej sprawie nastêpuj¹co
odpowiedzia³ rodzicom dzieci
z przedszkoli nr 73, 46, 177, 57,
162, 235, 250, 295, 211, 179,

143: „Z uwag¹ przeczy-
ta³em Pañstwa list z 14
lutego w sprawie lik-
widacji w przedszkolach
na terenie Pragi Po-
³udnie klas zerowych.
Chcia³bym zapewniæ, ¿e
¿adna decyzja o prze-
niesieniu klas zerowych 
z Pañstwa przedszkoli do
szkó³ nigdy nie zapad³a.
Tak jak Pañstwo preferu-
jê kontynuacjê nauki
dzieci w klasach ze-
rowych w przedszkolach.
Zobowi¹zany jestem jed-
nak do kilku zdañ wy-
jaœnieñ. W zwi¹zku z sy-
tuacj¹ demograficzn¹

naszej dzielnicy istniej¹ rejony,
gdzie jest koniecznoœæ utwo-
rzenia dodatkowych klas
zerowych w szko³ach podsta-
wowych. Takich klas na Pradze
Po³udnie w roku szkolnym
2008/2009 planowanych jest 11.
Z tego dwie to nowo powo³ane.
Pozosta³e funkcjonuj¹ ju¿ nawet
od 2002 roku. Nowe klasy
zerowe w szko³ach przeznaczone
bêd¹ przede wszystkim dla tych
dzieci, które nie chodzi³y do
przedszkola i dla tych, których
rodzice s¹ zainteresowani nauk¹
na terenie szkó³ podstawowych.
Dlatego chcia³bym z naciskiem
jeszcze raz podkreœliæ, ¿e klasy
zerowe w Pañstwa przedszko-
lach bêd¹ nadal funkcjonowa³y.
Szczegó³owe informacje znaj-
duj¹ siê na stronach interne-
towych Urzêdu Dzielnicy
Warszawa Praga Po³udnie:
www.pragapld.waw.pl Ada M.

(skróty korespondencji pocho-
dz¹ od redakcji)

PRZEDSZKOLNE BURZE cd.
Sprawa przenoszenia „zerówek” z przed-
szkoli do szkó³ nadal budzi ogromne emocje.
W poprzednim numerze „Mieszkañca” skon-
frontowaliœmy zarzuty rodziców stawiane ta-
kiemu rozwi¹zaniu z wyjaœnieniami wicebur-
mistrza Pragi Po³udnie Jaros³awa Karcza.

Wed³ug naszych informacji przedszkole „Wiatraczek” ma przetrwaæ.
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Kiedy widzimy napis „PO-
LICJA” na plecach ma³ego
ch³opczyka, mo¿emy co najwy-
¿ej siê rozczuliæ. Ale podobny
nadruk na czarnym mundurze
ros³ego faceta budzi ju¿ mniej
s³odkie uczucia… No i dobrze!
Powinien! Po to jest!

Niestety, nie wszystkie napi-
sy i przepisy, wymyœlone po to,
by dyscyplinowaæ obywateli,
dzia³aj¹ równie skutecznie!
O parkowaniu gdzie popadnie
pisa³am ostatnio, to jeden z ta-
kich w³aœnie przypadków. Ale
nie jedyny.

Który z kierowców zawsze
respektuje przepisy ruchu dro-
gowego? Choæby kusz¹ce (i to
jak skutecznie!) ograniczenia
prêdkoœci. Nie mówiê o 120 na
liczniku tam, gdzie wolno 50,
ale jeœli jadê 60 km/godz. to
ju¿ naruszam prawo! 

Albo z innej beczki: doros³e
dzieci, mieszkaj¹ce z rodzica-
mi. Nie studiuje toto, pracuje
(daj Bo¿e!) i uwa¿a, ¿e jego za-
robki powinny byæ wydawane
tak, jak kieszonkowe nastolat-
ka – wy³¹cznie na jego przy-
jemnoœci. Nie p³aci za jedzenie
ani utrzymanie. Czynsz, pr¹d,
gaz, telefon, œrodki czystoœci,

wszystkie drobiazgi: ¿arówki,
papier œniadaniowy, pasta do
butów, worki do odkurzacza
i wiele, wiele innych – w skali
roku to niez³y koszt! Nie licz¹c
dŸwigania zakupów, gotowa-
nia, prania, prasowania, odku-
rzania – tego, co nie zrobi siê
samo, a co trudno przeliczyæ
na pieni¹dze. 

To do niedawna kochane
dzieci¹tko z dnia na dzieñ
staje siê paso¿ytem. Mimo,
¿e  „dziecko, które ma do-
chody z w³asnej pracy, po-
winno przyczyniaæ siê do po-
krywania kosztów utrzyma-
nia rodziny, je¿eli mieszka
u rodziców. Dziecko, które
pozostaje na utrzymaniu ro-
dziców i mieszka u nich, jest
obowi¹zane pomagaæ im we
wspólnym gospodarstwie”
(Kodeks Rodzinny, Art. 91. 
§ 1 i 2).

Przechodzenie przez jezdniê
nie na pasach, drobne oszu-
stwa podatkowe, „lewe” zwol-
nienia lekarskie, wynoszenie
z pracy papieru do drukarki,
niesegregowanie odpadów, oj,
uzbiera³oby siê…

A przecie¿ chcemy ¿yæ
w pañstwie prawa. Lecz skoro
sami je ³amiemy, po cichutku,
nieznacznie, jak mo¿emy mieæ
pretensje do innych, ¿e te¿ je
³ami¹?! Nas – nie przy³apano.
Ich – tak. To jedyna ró¿nica. 

Zmiany na lepsze? Koniecz-
ne jak najpilniej, lecz zacznij je
od siebie… żu

Uwaga!
Policja!

Kobiecym okiem
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Eustachy Mordziak drepta³ w te i we w te. - Usiad³byœ, herbaty siê
napi³, radzi³a pani Krysia, miejscowa biznes-³umen, a prywatnie ko-
bieta ¿ycia pana Eustachego. – Przecie¿ to nie dziœ, ani nie jutro.
Trzeba siê dobrze zastanowiæ, zanim coœ postanowimy. 

– W³aœnie siê zastanawiam… 
- A nad czym to, panie Eustachy, zapyta³ Kazimierz G³ówka, jego

kolega i powiernik. 
- Chodzi o to, panie Kaziu, ¿e Krysia zamiast handlowaæ, jak pan

Bóg przykaza³, na straganie, chce jeszcze w Internecie. 
- Fiu, fiu, pan Kazio a¿ zagwizda³ z podziwu. – Ale jak pani klient-

ki bêd¹ wtedy przymierza³y, dajmy na to, biustonosze? 
- Panie Kaziu, skoro mo¿na na odleg³oœæ zamówiæ, szynkê, piec

centralnego ogrzewania, wê¿a, a nawet helikopter, to za przeprosze-
niem majtki i biustonosz te¿. Zdjêcie siê zrobi, rozmiary poda i ju¿.
Przecie¿ ka¿da kobita wie, ile ma tu, i tu, i tam. 

- A kto to bêdzie obs³ugiwa³, to trzeba robiæ na bie¿¹co: patrzeæ,
co zesz³o, co w hurtowni domówiæ, no i towar do klientki wys³aæ. 

- Jak to kto? Eustachy! Nawet pan nie wiesz, jaki on pojêtny. A po-
za tym nie bêdzie mordy miêdzy straganami moczy³. W zime wszyst-
ko tu idzie marnie poza gorza³¹. 

- Fakt, ale Internet niesie ze sob¹ nieznane dot¹d k³opoty.
- A jakie¿ to? - zawo³ali chórem Krysia i jej Eustachy.
- Pos³uchajcie, ku przestrodze… Skrêcaj¹c w Wiatraczn¹ z Szase-

rów, jad¹cy Tico Jerzy Ko³odziej, na skutek awarii zatrzyma³ siê na
skrzy¿owaniu i zosta³ walniêty przez wje¿d¿aj¹cego z Dwernickiego
Golfem Leona Wizgê. Po zwyczajowej pyskówce zosta³a wezwana
policja, która obu rypnê³a po 500 z³ i kaza³a im rozjechaæ siê do do-

mów. Wœciek³y jak nieszczêœcie Ko³odziej wszed³ do mieszkania i na-
tychmiast usiad³ do komputera. Zalogowa³ siê na forum dyskusyj-
nym i napisa³: 

- Z³y jestem! Jakiœ dupek wjecha³ dzisiaj we mnie na œrodku skrzy-
¿owania. Taki furman jeden z drugim poprzesiadali siê na rzêchy
sprowadzane z zachodu i je¿d¿¹ jak palanty. Na dodatek durne psy
wal¹ mandaty po 500 z³. jak leci. J. Ko³odziej… 

Nagle na ekranie monitora przeczyta³: - Kogo nazywasz dupkiem,
dupku? Ale fakt - psy nawet nie chcia³y gadaæ. Leoœ Automobilista. 

- Mam zapisane wasze numery gnoje. Ja wam dam psy! Aspirant
Wa¿yñski. 

- Wa¿yñski ty chamie, skasowa³eœ dzisiaj 1000 z³ i nie chcesz mnie
zabraæ na dyskotekê, bo niby nie masz kasy? To ja odchodzê do
Wieœka. Spadaj, Kasia Woszczanek. 

- Kaœka to ty siê z psami prowadzasz? Jak ciê spotkam, to ciê za-
bijê. Józek Wideñski. 

– O, pan Wideñski w sieci. Dzisiaj przychodzê do pana po zaleg³y
czynsz i niech pan nie próbuje udawaæ, ¿e pan nie wiedzia³. W³aœci-
ciel kamienicy Albert Urban. 

- Albercik? Co u ciebie? To ja Maksym - D³ugi. Razem byliœmy na
kursie w ZDZ szeœæ lat temu, pamiêtasz? Maksym Ko³odka. 

- Maksym, kochany, to ja Lusia z tego kursu w ZDZ. Ca³y czas my-
œlê o tobie. Wiesz, mamy wspólne dziecko. To po wieczorku zapo-
znawczym. Jestem teraz u mamy w Przasnyszu. Musisz do mnie za-
dzwoniæ. Mój telefon to 123 123 123. Lusia K. 

- Lusia K? Telefon 123 123 123? Luœka ty wyw³oko! Jak wrócisz
do domu, to ci ³eb ur¿nê. Twój m¹¿. Jerzy Ko³odziej… - Mnie to nie
grozi, panie Kaziu, powiedzia³a Krysia, jak ju¿ otar³a ³zy i trochê
opanowa³a œmiech. A jeœli chodzi o niego – kiwnê³a g³ow¹ w stronê
swojego Eustachego, to mu nie zaszkodzi. W Internecie, jak siê oka-
zuje, k³amstwo mo¿e mieæ jeszcze krótsze nogi ni¿ normalnie.  

Szaser 

Co tam panie na Pradze...

Biustonosz w Internecie 

IIII jjjj aaaakkkk     mmmmuuuu     tttt uuuu
œœœœpppp iiii eeeewwwwaaaa ææææ     

„„„„SSSS tttt oooo     llll aaaa tttt””””????     

Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Patron Gimnazjum i Liceum im. Króla W³adys³awa IV w Warszawie na Pradze
(„W³adka Czwartego”) zmar³ w 1648 roku w wieku 53 lat. Jedyny król polski, no-
sz¹cy przydomek „Stary”, Zygmunt I, zmar³ w 1548 roku, maj¹c 81 lat. Ale jego
imiennik, Zygmunt Syrokomski, wychowanek „W³adka”, pobi³ na g³owê nie tylko
m³odszego czyli patrona, ale i du¿o starszego czyli imiennika, poniewa¿ 23 lute-
go b.r. koñczy lat 100 (s³ownie sto), i w chwili pisania niniejszych s³ów, wcale nie
wybiera siê na tamten œwiat. Przeciwnie – jest pe³en energii, wigoru i poczucia
humoru.

Gdzie le¿y tajemnica jego d³ugowiecznoœci i wiecznej m³odoœci? W genach – to
pewne, ale i w tym, ¿e pcha³y go one do pracy z m³odzie¿¹, a on siê im nie opiera³.
Jego pasj¹ by³o harcerstwo, a to przecie¿ sama m³odoœæ. 

W harcerstwie zaczyna³ w 1920 roku, gdy mia³ 12 lat, jako cz³onek 17 Warszaw-
skiej Dru¿yny Harcerzy, w której zdoby³ stopieñ instruktorski. Przez trzy lata po
maturze (1929-1932) pracowa³ jako wychowawca wœród dzieci i m³odzie¿y zamie-
szka³ej w barakach dla bezdomnych na Annopolu i ¯oliborzu w Warszawie. Od 1932
do 1938 roku studiowa³ pedagogikê na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu
Warszawskiego. Harcerstwo doprowadzi³o go te¿ do trudnej, owocnej, a w koñcu
niebezpiecznej pracy zagranic¹. W drugim tomie monografii „W³adka”  obejmuj¹-
cej lata 1915-1944, a opracowanej przez by³ego wieloletniego dyrektora szko³y,
Henryka Sowiñskiego, stwierdza siê, ¿e w jakiœ czas po zdobyciu stopnia harcmi-
strza w 1936 roku, „Zygmunt Syrokomski, z ramienia Dzia³u Zagranicznego Na-
czelnictwa Harcerstwa Polskiego, zajmowa³ siê kszta³ceniem starszyzny harcerskiej
wœród Polaków poza krajem – w Niemczech, Francji, Belgii i na £otwie. Umacnia³
polskoœæ w ZHP w Niemczech. Opiekowa³ siê m³odzie¿¹ w polskich szko³ach na War-
mii i Mazurach, w Opolu, Raciborzu i Bytomiu. Z tytu³u tej pracy reprezentowa³ ZHP
na kongresie zorganizowanym w 25-lecie harcerstwa polskiego w Niemczech (Ber-
lin 1938). W ostatnim roku przed wojn¹ by³ przerzucany do Niemiec przez „zielo-
n¹ granicê”, gdy¿ ambasada Rzeszy w Warszawie nie chcia³a daæ mu wizy”. 

Ju¿ ta dzia³alnoœæ by³a obarczona niebezpieczeñstwem, ale sta³a siê œmiertelnie
niebezpieczna po napaœci Niemiec na Polskê 1 wrzeœnia 1939 roku. Gdy wybuch³a
wojna, Syrokomski wst¹pi³ do Ochotniczych Robotniczych Batalionów Obroñców
Warszawy. A ju¿ od paŸdziernika 1939 roku zaczê³o poszukiwaæ go gestapo za je-
go dzia³alnoœæ w Niemczech. Musia³ siê ukrywaæ; „zaszy³ siê” pod Grodziskiem Ma-
zowieckim. Od 1940 roku dzia³a³ w Szarych Szeregach i by³ zastêpc¹ komendanta
podziemnej Chor¹gwi Mazowieckiej (kryptonim „Puszcza”). W 1942 roku, zagro¿o-
ny bezpoœrednio przez gestapo, przeniós³ siê do Krakowa, pozostaj¹c w Szarych
Szeregach jako ³¹cznik miêdzy Krakowem a Warszaw¹. 

Po wojnie wch³onê³o go znowu harcerstwo. Zacz¹³ pracê w Naczelnictwie ZHP,
gdzie zajmowa³ po kolei coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska. Równolegle
wspó³organizowa³ V Œwiatowy Festiwal M³odzie¿y i Studentów w Warszawie w 1955
roku, który by³ pierwszym MASOWYM kontaktem m³odzie¿y polskiej ze œwiatem,
³¹cznie z tym „zza ¿elaznej kurtyny”. Zygmunt organizowa³ te¿ pierwsze wycieczki
zagraniczne. W latach 1963-66 odby³ 2-letnie studia ekonomiki i organizacji tury-
styki przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym oraz roczne zaoczne studium dla
pilotów wycieczek zagranicznych. W latach 1974, 1975 i 1976 by³ kierownikiem do
spraw planowania i dokumentacji Harcerskich Festiwali Kultury M³odzie¿y Szkolnej
w Kielcach. Za swe zas³ugi otrzyma³ wiele odznaczeñ, z których ceni sobie najbar-
dziej trzy: Krzy¿ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi dla
ZHP z Rozet¹ – Mieczami, oraz godnoœæ Honorowego Prezesa Ko³a Wychowanków
Gimnazjum i Liceum im. Króla W³adys³awa IV w Warszawie na Pradze.

Na najwiêksz¹ trudnoœæ natrafiaj¹ teraz jego koledzy i przyjaciele: jak mu tu
œpiewaæ „Sto lat!”, kiedy On ju¿ je ma? Zygmunt Broniarek

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”)

REKLAMA REKLAMA

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

Nic tak nie daje dobrego humoru, du¿o si³ i wigoru jak,
k¹piele w marcowym s³oñcu!

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

www.krynica.com.pl/zgoda/

7-dniowe turnusy lecznicze od soboty do soboty w cenie 595 z³ od osoby! 
�� 23.02.2008 – 01.03.2008 �� 01.03.2008 – 08.03.2008

�� 08.03.2008 – 15.03.2008
W cenie turnusu: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie, 1 zabieg

dziennie, bogaty program kulturalny, ca³odobowa opieka medyczna. 
W pobli¿u lodowisko i wyci¹gi narciarskie i inne atrakcje!!!

Ju¿ dziœ zadzwoñ i zapytaj o szczegó³y.

Wykonujemy dekoracje okien:
� firany, zas³ony, story rzymskie

i austriackie
� monta¿ karniszy, pomiary i projekty
� pokrowce na meble i narzuty
� du¿y wybór tkanin

ul. Igañska 2 lok. 6
tel. 022 810-24-73; 0503-679-679
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 1100-1800

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!!!

OOOOSSSSZZZZCCCCZZZZĘĘĘĘDDDDZZZZAAAAJJJJ    
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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

JJJJUUUUŻŻŻŻ    WWWW    NNNNOOOOWWWWEEEEJJJJ    SSSSIIIIEEEEDDDDZZZZIIIIBBBBIIIIEEEE

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!

Hurtownia Optyczna
H u r t - D e t a l

Okulary tylko
49,−*

oprawa + szk³a + robocizna

ul. Majdańska 7
tel. 022 612−00−03

*szczegó³y promocji w hurtowni
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FERIE, 
ale fajnie!

Mo¿na w ferie siedzieæ w domu,
przenosz¹c siê tylko od kompu-
tera do telewizora i z powrotem
i jêcz¹c o kolejne piêæ z³otych
na chipsy. Mo¿na, ale czy war-
to? Nie warto!

Tegoroczna Zima w mieœcie obfituje we
wspania³e propozycje! Dzieciaki biegaj¹ na ba-
seny („Wodnik” na ul. Abrahama i „Szuwarek”
na Kwatery G³ównej), sporo czasu spêdzaj¹ te¿
na powietrzu, jeœli pogoda pozwala. Darmowe
wycieczki do ZOO, Hulakuli czy pasjonuj¹ce-
go Centrum Nauki Kopernik, a do tego wspa-
nia³y program w placówkach: tradycyjne zajê-
cia plastyczne i gry, wspania³e konkursy z na-
grodami, rozwijaj¹ce zabawy oraz, ku radoœci
zw³aszcza ch³opaków, wycieczki do Stra¿y Po-
¿arnej!

Uzdolnione artystycznie dzieci maj¹ szansê
wykazaæ siê swoimi pracami w rozmaitych tech-
nikach, a nierzadko – skorzystaæ z fachowej pora-
dy i oceny; chêtnie bior¹ udzia³ w warsztatach

twórczo – artystycznych, konkursach plastycz-
nych, tych ca³kiem serio i tych nieco szalonych;
mog¹ tak¿e braæ udzia³ w teatrzykach czy… Mi-
ni Play-back Show!

Pomyœlano te¿ o rozwijaniu dzieci przez zaba-
wê. Miêdzy innymi w SP 163 na Osieckiej „bez-
bolesna” nauka szybkiego zapamiêtywania,
w ZSI 75 na Bartosika – zajêcia socjoterapeu-
tyczne czy zabawy z art-terapii w Klubie Kultury
Goc³aw na Abrahama.

Mo¿na wybraæ poblisk¹ szko³ê lub klub osie-
dlowy. W akcjê „Zima w mieœcie” w³¹czy³y siê
równie¿ biblioteki, z programem wycieczkowo –
konkursowym oraz niektóre licea, stawiaj¹ce na

ruch, sport i rekreacjê. Dla dzieciaków otworem
stoi te¿ Hala Sportowa przy ul. Siennickiej, gdzie
pod dobr¹ opiek¹ mog¹ szaleæ na sportowo;
podobnie jest w Hali Sportowej na ul. Angor-
skiej. 

Dla uczniów, do wyboru, s¹ gêsto rozsiane
punkty dziennego pobytu, zapewniaj¹ce dwa po-
si³ki dziennie, ca³kowicie gratis. Grupy powy¿ej
dzieciêciu osób korzystaj¹ z bezp³atnych kart
przejazdowych, wydawanych m. in. przez Urz¹d
Dzielnicy Praga Po³udnie. 

Krótko mówi¹c, program wszechstronny
i przebogaty, hojnoœæ w³adz dzielnicy znaczna,
atrakcji moc. Czy warto wiêc siedzieæ w domu? 
– Nie warto – odkrzyknê³y chórem dzieciaki!

Katarzyna Jasiek

– W czasie niedawnych
wiatrów tak wali³y okiennice, ¿e
pot³uczone szyby lecia³y na dó³
– mówi mieszkanka jednego
z s¹siednich budynków – Cud,
¿e nikomu nie sta³a siê krzyw-
da. Od miesiêcy kamienica
przy ul. Chodakowskiej
24 jest opustosza³a i nie
ma w niej lokatorów.
W³aœciciel zabezpie-
czy³ doln¹ kondygnacjê
przed bezdomnymi.
I na tym zakoñczy³
swoj¹ w³aœcicielsk¹ mi-
sjê. – Usi³ujê ustaliæ
w³aœciciela, bo takie
pozostawienie budynku
jest skandalem – oburza
siê pani Ewa, która od
kilku lat podejmuje
dzia³ania na rzecz rato-
wania po³udniowopra-
skich zabytków. – I wy-
chodzi mi, ¿e w ostat-
nim czasie kamienica
kilkakrotnie zmienia³a
w³aœciciela. Planowane
jest jej wyburzenie. Po-
przedni w³aœciciele starali siê,
a obecni tak¿e siê staraj¹ o zgo-
dê na rozbiórkê kamienicy, gdy¿
chc¹ w tym miejscu postawiæ
kolejny apartamentowiec. Pani
Ewa zwraca uwagê na szcze-
gólne zagro¿enie, jakie stwa-
rza³aby mo¿liwoœæ wyburzenia,
jak i zawalenia siê kamienicy,
gdy¿ budynek ten bezpoœrednio
przylega do objêtej prawn¹
ochron¹ przez Konserwatora
Zabytków „kamienicy z wie-
¿yczk¹” – architektonicznej pe-
re³ki tego rejonu. O „kamienicy
z wie¿yczk¹” przy ul. Choda-

kowskiej 22 pisaliœmy w „Mie-
szkañcu” kilkakrotnie. Tak¿e
i ona znajduje siê w z³ym stanie
technicznym. Ze wzglêdu na
zagro¿enie katastrof¹ zosta³a
opró¿niona z ludzi ju¿ w 2005 r.
Od tamtego czasu z kamienic¹

praktycznie nic siê nie dzieje.
W³adze samorz¹dowe nie maj¹
sprecyzowanego pomys³u na jej
zagospodarowanie. Obie ka-
mienice po prostu niszczej¹,
a zawalenie siê jednej mo¿e po-
ci¹gn¹æ za sob¹ zawalenie dru-
giej. 

Lokalny samorz¹d przypu-
szcza, ¿e stan budynku przy
Chodakowskiej 24 nie jest
przypadkowy. Swoje przypu-
szczenia uzasadnia miêdzy in-
nymi czêœciowym demonta¿em
dachu kamienicy. – Brak czêœci
dachu wp³ywa na bardziej

gwa³towne pogorszenie siê sta-
nu budynku. Mo¿e i o to chodzi,
aby nie czekaj¹c na zgodê na
rozbiórkê kamienicy budynek
sam siê zawali³? – mówi¹ sa-
morz¹dowcy. – A rozbiórki da-
chu musia³ dokonaæ któryœ
z w³aœcicieli, czyli potencjal-
nych inwestorów, którym na rê-
kê jest pozbycie siê kamienicy.
Bo przecie¿ trudno daæ wiarê,
¿e zniszczenia w drewnianym

dachu s¹ dzie³em okradaj¹cych
pustostany z³omiarzy... Lokalny
samorz¹d postanowi³ zaintere-
sowaæ stanem kamienicy
nadzór budowlany, konserwa-
tora zabytków i miejskie s³u¿by
porz¹dkowe. – Oczekujemy
podjêcia zdecydowanych dzia-
³añ – mówi¹ samorz¹dowcy. 
– Chêtnie widzimy nowe inwe-
stycje na naszym terenie, ale
jesteœmy zdecydowanie prze-
ciwni inwestorom postêpuj¹-
cym wbrew prawu i zagra¿aj¹-
cym naszym mieszkañcom i za-
bytkom. Magda K.

ZŁOMIARZE KRADNĄ DACHY?
Od miesiêcy przy zbiegu ul. Chodakowskiej
i Miñskiej straszy opuszczona kamienica.
Straszy nie tylko wygl¹dem, ale i stanem
technicznym. Straszy zawaleniem.

Hura!!! Ferie! Ferie! Ferie! – SP Nr 312 F
ot

. J
K

G

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

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

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
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	 Ludzie listy pisz¹... a               czyta	
Œroda Popielcowa za nami, o czym wspomina-
my, bo by³a okazja, ¿ebyœmy i my zrobili rachu-
nek sumienia i posypali g³owê popio³em. Zebra-
³o siê nam mianowicie trochê listów od Pañstwa,
na które dot¹d nie zd¹¿yliœmy odpowiedzieæ,
a zas³ugiwa³y na to. Nadrabiamy tê zaleg³oœæ.

Pan W³adek (tak siê podpisa³), mieszkaniec ulicy Begonii w Ma-
rysinie Wawerskim napisa³ do nas w dwóch sprawach. Dziwi siê
otó¿, dlaczego w jego okolicy nie zbiera siê ani makulatury ani bu-
telek. Pracownicy MPO zupe³nie nie s¹ tym zainteresowani, wszy-
stko, jak leci, wywo¿¹ na zwa³kê. Zapytujê, czy nie mo¿na tej maku-
latury sprzedaæ, a pieni¹dze przekazaæ do Opieki Spo³ecznej lub na
inne cele?

No w³aœnie - dlaczego pracownicy MPO, sk¹din¹d mili faceci,
zupe³nie nie s¹ zainteresowani zarabianiem na makulaturze? Mo¿e
panowie kierownicy od sprz¹tania, miast myœleæ tylko o tym z ja-
kiego nowego powodu podnieœæ nam op³aty, pomyœleliby, jak do-
robiæ, by firma i jej pracownicy utrzymali siê na rynku? 

…Pan W³adek prosi tak¿e o radê, co zrobiæ, ¿eby w okolicz-
nych laskach i zagajnikach mo¿na by³o za darmo uzbieraæ trochê
chrustu i ga³êzi na opa³. S¹ przecie¿ w naszej dzielnicy ludzie,
których nie staæ na taki luksus, jak wêgiel na zimê. Odpowiada-
my: Panie W³adku, bez pañskiego wysi³ku nie pomo¿emy. Musi
pan pójœæ do siedziby swojej gminy, powiedzieæ, o które laski
i zagajniki chodzi i dowiedzieæ siê, czy podlegaj¹ one miastu,
czy Lasom Pañstwowym. Gdy to bêdziemy wiedzieli, coœ wymy-
œlimy.

Tymczasem dziêki dobrym ludziom radoœæ ju¿ zagoœci³a w domu
pani Krystyny Osmañskiej. Sytuacja tej rodziny jest naprawdê
skrajnie trudna – m¹¿ pani Krystyny – po udarze mózgu, cierpi¹cy
tak¿e na wiele innych bardzo powa¿nych chorób, nie rusza siê, nie
mówi, zaœ sama pani Krystyna ma co prawda sprawn¹ g³owê
i sprawne rêce, ale nie ma obu nóg. Czy mo¿na sobie wyobraziæ
bardziej tragiczn¹ sytuacjê? Na dodatek oboje maj¹ 1400 z³otych
renty – na op³aty, na leki, pampersy i na „¿ycie”. W tym ich nie-
szczêœciu, spotka³o ich jedno szczêœcie. 

Pani Krystyna pisze: „Gor¹co proszê szanown¹ redakcjê o za-
mieszczenie podziêkowania panu prezesowi Spó³dzielni Mieszka-
niowej „Osiecka”. Za spraw¹ pana prezesa Micha³a KuŸmy znale-
Ÿliœmy siê w „przedsionku nieba”. (…) Dziêki panu prezesowi Ku-
Ÿmie, pani Ewie Napiórkowskiej (pracowniczce do spraw czyn-
szów) i pani Bo¿enie Mazur (kierowniczce dzia³u technicznego),
pora¿eni bied¹ i cierpieniem znaleŸliœmy pomoc we wszystkich
sprawach, z którymi siê zwróciliœmy. (…) Niech wszyscy ludzie
us³ysz¹, ¿e nie wszêdzie w spó³dzielniach mieszkaniowych panuje
znieczulica.” 

Spe³niamy tê proœbê z nadziej¹, ¿e wzruszenie udzieli siê byæ
mo¿e tak¿e w³aœcicielowi budynku przy ulicy B³êkitnej 70. Starzy
mieszkañcy dr¿¹ o swój los, bo op³aty ci¹gle rosn¹. Budynek nie
jest ju¿ kwaterunkowy, jak dawniej, tylko ma w³aœciciela, który re-
alizuje swoje prawa. Oczywiœcie – naprawy, remonty, op³aty – to
wszystko kosztuje i nie ma mowy o powrocie do czasów, gdy loka-
torów te sprawy ma³o interesowa³y. Niemniej s¹ to ludzie biedni,
mieszkaj¹ tam ca³e ¿ycie…  wiêc mo¿e mo¿na znaleŸæ jakiœ modus
vivendi? ¯eby oni nie dr¿eli o ka¿dy nastêpny dzieñ i ¿eby w³aœci-
ciel nie musia³ do interesu dok³adaæ. Mamy niejasne wra¿enie, ¿e

w³adze gminy, która przez 50 lat zarz¹dza³a tym budynkiem i urz¹-
dzi³a tam lokatorów, nie bardzo maj¹ moralne prawo powiedzieæ,
¿e to ju¿ nie ich sprawa. Ale… mo¿e nam siê tylko zdaje.

„Na Francuskiej, na Francuskiej
Jest maleñka kawiarenka … „

Pamiêtaj¹ Pañstwo? Niestety jest bardzo wielu, którzy nie pamiê-
taj¹ innej ulicy Francuskiej, ni¿ ta, któr¹ teraz znamy i innej Saskiej
Kêpy. Jedna z najpiêkniejszych ulic i najbardziej eleganckich dziel-
nic Warszawy mia³a swój urok i czar. Kraków ma swoj¹ Wolê Ju-
stowsk¹, Gdynia – Kamienn¹ Górê, Warszawa Sask¹ Kêpê. Nieste-
ty czas obchodzi siê okrutnie z tym piêknym fragmentem stolicy.
Pisze do „Mieszkañca” pani Barbara Garbacka.  

- Bardzo chcia³abym, aby zrobi³o siê g³oœno, (mo¿e to pomo¿e),
w sprawie zaniedbania tej dzielnicy.  Proszê zobaczyæ co dzieje siê
na ulicy Francuskiej, wiele lokali sklepowych stoi pustych od lat,
zamykane s¹ kolejne. Ostatnio zamkniêty zosta³ sklep Wedla. Ra¿¹
i smuc¹ te opustosza³e miejsca. Dlaczego tak siê dzieje? Czy s¹ ja-
kieœ plany rewitalizacji ulicy Francuskiej? Kiedyœ s³ysza³am, ¿e s¹
zamierzenia zrobienia ulicy Francuskiej takim Nowym Œwiatem po
tej stronie Wis³y, czy to nale¿y w bajki w³o¿yæ? 

No w³aœnie, czy ju¿ nikogo nie interesuje, ¿eby Warszawie przy-
wracaæ jej dawny blask? Francuska tonê³a kiedyœ w zieleni, by³a ra-
dosna, czysta, elegancka. Teraz  wygl¹da jak nieszczêœcie – pokrzy-
wione chodniki, jakieœ bazarowe jad³odajnie, ciasnota, brak prze-
strzeni, oddechu. Jeszcze trochê a Z¹bkowska i Brzeska, kiedyœ
symbole szemranej nêdzy, bêd¹ lepiej siê prezentowa³y. Do losu
ulicy Francuskiej pasuje jednak jak ula³ stare powiedzonko Boya:
„W tym najwiêkszy jest ambaras, ¿eby dwoje chcia³o na raz”. Dwo-
je, czyli w³adze dzielnicy i mieszkañcy. Tymczasem mieszkañców,
którym odpowiada to co jest, którzy nie chc¹ tu knajpek, kawiare-
nek, bukinistów, wystaw, deptaka i letniego, wieczornego gwaru,
zdaje siê jest wiêcej, ni¿ reszty. Wol¹ spo¿ywczaka z pietruszk¹
i piwkiem, a nawet choæby i „kebab”, byle zamykany w porze
„Wiadomoœci”. W³adze dzielnicy, owszem, mia³y podobno jakieœ
plany, ale w wyniku oporu podda³y siê. Czy nie zbyt ³atwo?  Rz¹-
dzenie, tak¿e miastem, nie polega na podejmowaniu wy³¹cznie de-
cyzji akceptownych przez wszystkich. W koñcu kiedyœ te¿ nie
wszyscy musieli mieszkaæ na Saskiej Kêpie. 

Inny problem denerwuje u¿ytkowników parkingu przy osiedlu
Majdañska. Dojazd od strony ul. Stockiej do tego parkingu jest
utrudniony ze wzglêdu na bardzo z³y stan nawierzchni drogi,
w której s¹ g³êbokie  dziury. Taki stan nie tylko utrudnia ¿ycie kie-
rowcom, ale tak¿e ludziom, którzy przechodz¹ t¹ ulic¹. Zw³aszcza
podczas deszczu brn¹ w ka³u¿ach.

Nieœmia³o przypominamy w³adzom dzielnicy, ¿e za parkingi lu-
dzie p³ac¹ ¿yw¹ gotówk¹, jako mieszkañcy dzielnicy p³ac¹ te¿ po-
datki, wiêc na przyk³ad utrzymywanie ulic w nale¿ytym stanie, to
nie jest jakaœ ³aska, bynajmniej, tylko op³acona us³uga. Takich
z³ych miejsc jest ju¿ na szczêœcie coraz mniej i mamy nadziejê, ¿e
wraz z wiosn¹ i pocz¹tkiem tegorocznego sezonu naprawczego, bê-
dzie ich jeszcze mniej. 

I ostatni ju¿ list z naszych remanentów. Pan Aleksander Kali-
nowski skomentowa³ podan¹ przez nas informacjê o nowej p³y-
walni przy ulicy Kwatery G³ównej. Pisaliœmy wówczas, ¿e w tym
basenie uczy³y siê p³ywaæ pokolenia pra¿an. To prawda – przy-
znaje pan Aleksander, ale dodaje: – Zabrak³o mi jednak w tym do-
niesieniu informacji, ¿e inicjatorem budowy p³ywalni (…) by³ Bo-
les³aw Kapica. To on wtedy organizowa³ spo³eczn¹ zbiórkê fundu-
szy na realizacjê budowy basenu. Zabiega³ o dotacje Urzêdu
Dzielnicy Warszawa Praga-Po³udnie, konsultowa³ osobiœcie pro-
jekt budowy, staraj¹c siê, by do realizacji zaakceptowano ten,
który proponowa³ najnowoczeœniejsze, na owe lata, rozwi¹zania
techniczne. 

Szanowny panie Aleksandrze. To bardzo szlachetnie, ¿e dba Pan
o dobr¹ pamiêæ o zas³u¿onych obywatelach naszej dzielnicy. Nie
zapominajmy jednak o nikim. ¯eby trzymaæ siê przyk³adu basenu
przy ulicy Kwatery G³ównej, to nie mo¿na pomijaæ faktu, ¿e basen
ów jest basenem przy istniej¹cej od 1960 r. Szkole Podstawowej 
Nr 215. Jej pierwszym kierownikiem by³ pan Andrzej Schiffers,
wielki przyjaciel m³odzie¿y, jej wychowawca. Nie odwraca³ siê od
nikogo, zw³aszcza od tzw. m³odzie¿y trudnej. Jego pasj¹ by³o wy-
chowanie poprzez sport. To z jego inicjatywy rozpoczêto budowê
basenu, a pan Kapica, znany dzia³acz samorz¹dowy, bardzo siê do
powodzenia tego przedsiêwziêcia przyczyni³. 

Wszystkich naszych Czytelników serdecznie pozdrawiamy,
oczekujemy na dalsz¹ korespondencjê. Bêdziemy na ni¹ w miarê
mo¿liwoœci odpowiadali i pomagali. Redakcja

W najbli¿sz¹ sobotê, 23
lutego, w Parku Skaryszew-
skim odbêdzie siê kolejna du-
¿a impreza sportowo-rekrea-
cyjna - III Bieg Wedla. Bêdzie
to bieg prze³ajowy, ale ka¿dy
znajdzie tu dystans na miarê
swoich mo¿liwoœci, gdy¿
organizatorzy przygotowali
trasy o ró¿nym stopniu trud-
noœci i ró¿nej d³ugoœci. Mo¿-
na biec, truchtaæ, a nawet spa-
cerowaæ na dystansie 1, 8 km,
albo œcigaæ siê na 5,5 km lub 9
km. Tak dobrane d³ugoœci tra-
sy umo¿liwiaj¹ udzia³ zarów-
no maluchom, m³odzie¿y, do-
ros³ym, jak i przys³owiowym
stulatkom. – Ju¿ dwieœcie
osób zg³osi³o siê do biegu –
powiedzia³ nam Andrzej
Krochmal kierownik imprezy.
Dla pierwszych trzystu zg³o-
szonych firma West Develop-
ment ufundowa³a pami¹tkowe
medale, a Cadbury Wedel
i kawiarnia „Misianka” –
s³odkoœci. 

Do wtorku 19 lutego wœród
zg³oszonych zawodników naj-
m³odszymi byli, urodzeni

w 2002 r. Zuzanna Przedpe³ska
i Ignacy Olpiñski, a najstarszymi
para Helena (1929 r.) i Mieczy-
s³aw (1930 r.) Zielczyñscy oraz
Stanis³aw Wysocki (1929 r.).

W zasadzie, do wziêcia
udzia³u w imprezie wystarcz¹

same chêci do rekreacji, spo-
rtu, spêdzenia soboty w cieka-
wy sposób i w mi³ym towarzy-
stwie. Nie mog¹ odstraszyæ
tak¿e op³aty za udzia³, gdy¿
dzieci i ucz¹ca siê m³odzie¿
nie p³ac¹ ani z³otówki, a doro-
œli symboliczne kwoty (od 3
do 5 z³.). – Zg³oszenia bêdzie-
my przyjmowaæ praktycznie do
chwili startu – obiecuje An-
drzej Krochmal. Start nast¹pi
w sobotê o godzinie 12.00, ale
przy Muszli Koncertowej
(obok KS „Drukarz”) trzeba
ju¿ byæ o 10.30. Wtedy uczest-
nicy otrzymaj¹ kolorow¹ ma-
pê z tras¹, któr¹ trzeba poko-
naæ w dogodnym dla siebie
tempie. III Bieg Wedla obj¹³
patronatem Wojewoda Mazo-
wiecki Jacek Koz³owski.
Organizatorami imprezy s¹:
HKT ‘TREP’ PTTK, Komisja
Imprez na Orientacjê Oddzia³u
PTTK Warszawa Praga Po-
³udnie im. Z. Glogera, po³u-
dniowopraskie CPK i KS
„Drukarz”. „Mieszkaniec”
tak¿e zaprasza do biegania!
Wiêcej informacji na stronie
www.biegwedla.prv.pl         ar

Zapraszamy na III Bieg Wedla
Na koniec „Zimy w Mieœcie” w Parku Skary-
szewskim odbêdzie III Bieg Wedla. Na ucze-
stników biegu czekaj¹ medale i s³odkoœci.

Miejskie inwestycje
Ponad 1,2 tys. inwestycji drogowych, g³ów-
nie remonty wêz³ów komunikacyjnych, ulic
i torowisk – zaplanowa³y na 2008 rok w³a-
dze Warszawy. 

13 lutego Miejskie Biuro Infrastruktury przedstawi³o szcze-
gó³y harmonogramu prac remontowych i inwestycyjnych w War-
szawie na ten rok. Jak poinformowa³ przewodnicz¹cy zespo³u ds.
koordynacji inwestycji i remontów Wies³aw Witek, miasto na ten
cel zamierza wydaæ oko³o 3 mld z³. Na wiêkszoœæ prac nie og³oszo-
no jednak dot¹d przetargów. 

W marcu zostanie wznowiony remont ul. Pu³awskiej. Prace ma-
j¹ byæ prowadzone na jezdni wschodniej na odcinku Domaniew-
ska-Woronicza oraz Malczewskiego-Dolna. Odcinek Woronicza-
Malczewskiego zosta³ wyremontowany w ubieg³ym roku. Prace na
jezdni maj¹ siê zakoñczyæ do 25 kwietnia. 

Poza tym miêdzy 26 kwietnia a 18 maja zaplanowano wymianê to-
rowiska tramwajowego na skrzy¿owaniu Pu³awska-Woronicza. 26-27
kwietnia oraz 1-3 maja ma zostaæ odnowiona nawierzchnia zachodniej
jezdni ul. Pu³awskiej na odcinku Wilanowska-Poleczki. Wszystkie
prace na ul. Pu³awskiej maj¹ siê zakoñczyæ do koñca maja 2008 r. 

Drugi etap modernizacji Krakowskiego Przedmieœcia ma siê za-
koñczyæ w po³owie wakacji. Jak zapewni³ Wies³aw Witek, od 1 ma-
ja udostêpniony bêdzie dojazd wyremontowanym odcinkiem ulicy
od Pa³acu Prezydenckiego. Po zakoñczeniu wszystkich robót na
Krakowskim Przedmieœciu i ponownym w³¹czeniu tam ruchu auto-
busowego, ZDM zamierza odnowiæ nawierzchniê ulic Mazowiec-
kiej i Kredytowej, które s³u¿¹ za trasy objazdowe. 

Na prze³omie czerwca i lipca zaplanowano przebudowê magi-
strali ciep³owniczej pod ul. Œwiêtokrzysk¹, nieopodal ul. Koperni-
ka. W tym czasie ulica bêdzie zamkniêta, a ruch bêdzie kierowany
na trasy objazdowe. 

W okresie od lipca do po³owy paŸdziernika Tramwaje Warszaw-
skie zaplanowa³y m.in. modernizacjê trasy W-Z na odcinku od Ja-
na Paw³a II do Cmentarza Wolskiego. (MKP)

Ul. Francuska...

Basen „Szuwarek” ul. Kwatery G³ównej
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Alicja D¹browska Pragê polubi³a 27 lat temu,
gdy po studiach na Akademii Medycznej trafi³a
na sta¿ do Szpitala Praskiego. Po prawej stronie
Wis³y zapuœci³a korzenie, jeŸdzi³a w pogotowiu
po praskich zau³kach, czasami ciemnych, stra-
sznych, ale - jak mówi – „klimatycznych”. Od
lat pracuje jako lekarz rodzinny w przychodni
przy ulicy D¹browszczaków. 

Dwukrotnie zosta³a wybrana do Rady Dziel-
nicy Warszawa Praga Pó³noc, dwukrotnie star-
towa³a w wyborach parlamentarnych, za dru-
gim razem z powodzeniem - zosta³a pos³ank¹
z listy Platformy Obywatelskiej. 

- Powiem Panu szczerze - mówi reporterowi
„Mieszkañca” jedna z pacjentek dr Alicji D¹-
browskiej. - Wielu z nas specjalnie na ni¹ nie
g³osowa³o, bo pomyœleliœmy sobie: pójdzie do
Parlamentu, a my stracimy dobrego lekarza.
Ale jak jednak zosta³a wybrana, to siê ucieszy-
liœmy, tym bardziej, ¿e zostawi³a sobie parê go-
dzin przyjêæ w przychodni. To dzielna kobieta,
potrafi¹ca walczyæ, mo¿e parê spraw w tym
Parlamencie za³atwi. 

Alicja D¹browska zas³ynê³a tward¹ postaw¹
w minionej kadencji pó³nocnopraskiego samo-
rz¹du. Wraz z El¿biet¹ Kowalsk¹-Kobus, stwo-
rzy³y duet lekarzy, który przeciwstawi³ siê ów-
czesnemu, reprezentuj¹cemu Prawo i Sprawie-
dliwoœæ burmistrzowi dzielnicy, wykorzystuj¹-
cemu zajmowane stanowisko do za³atwiania
prywatnych spraw. Wygra³y te walkê, bur-
mistrz straci³ poparcie nawet w³asnego ugrupo-
wania, ale nim do tego dosz³o przez niemal rok
Alicja D¹browska, przewodnicz¹ca Rady
Dzielnicy poddawana by³a politycznej i propa-
gandowej presji. Wytrzyma³a. Byæ mo¿e to za-
decydowa³o, ¿e droga do Sejmu stanê³a przed
ni¹ otworem, a El¿bieta Kowalska-Kobus za-
st¹pi³a j¹ na stanowisku przewodnicz¹cej Rady
Dzielnicy. 

- Takie batalie hartuj¹ - mówi „Mieszkañ-
cowi” pose³ Alicja D¹browska. - Nadal toczy
siê proces, jaki wytoczy³yœmy naszym oponen-
tom, którzy nie przebierali w œrodkach znies³a-
wiaj¹c nas. Kolejne rozprawy jeszcze przed na-
mi, ale dziœ ¿yjê ju¿ czymœ zupe³nie innym - pra-

ca w parlamencie jest zupe³nie inna ni¿ w sa-
morz¹dzie...

Alicja D¹browska pracuje w komisji zdro-
wia.

- Jaki ma pani stosunek do protestów ko-
legów - lekarzy? - pytamy.

- Dwojaki. Z jednej strony podzielam sta-
nowisko œrodowiska, ¿e przez lata byliœmy
lekcewa¿eni, ¿e jako lekarze zarabiamy ma³o,
¿e pracujemy w trudnych warunkach, ¿e nie-
jednokrotnie nie mamy do dyspozycji takiego
zaplecza diagnostycznego jak koledzy w in-
nych krajach. To wszystko prawda i te proble-
my trzeba jak najszybciej rozwi¹zaæ. Komple-
ksowo.  

Z drugiej jednak strony wiem, ¿e nowemu
rz¹dowi trzeba daæ czas na dzia³anie. Pan Pre-
mier Tusk i pani minister Kopacz zaraz na po-
cz¹tku dzia³alnoœci gabinetu zapowiedzieli, ¿e
problemy s³u¿by zdrowia bêd¹ traktowane
priorytetowo. Rz¹d szybko zabra³ siê do dzia-
³ania, ale s¹ to sprawy trudne, z³o¿one, nie bez
przyczyny odk³adane przez poprzednie gabi-
nety, bo tu nie ma cudownych recept na szyb-

k¹ poprawê. Ten rz¹d dzia³a, ale trzeba mu daæ
czas. Konieczne s¹ negocjacje ze œrodowiska-
mi medycznymi, potem zmiany bêd¹ wymaga-
³y nowych uregulowañ prawnych, a wiêc
przed nami proces legislacyjny, który - si³¹
rzeczy - musi potrwaæ. Œpieszymy siê, ale wie-
my, ¿e do prze³omu nie dojdzie ani w tydzieñ,
ani w miesi¹c. 

- A jak ocenia Pani sytuacje w sto³ecznych
szpitalach m.in. tak Pani pewnie bliskim,
Szpitalu Praskim? 

- Sytuacja nie jest ³atwa, z jednej strony ma-
my spore zad³u¿enie placówek, z drugiej - pre-
sje p³acowe personelu, a przecie¿ trzeba pamiê-
taæ, ¿e przyda³yby siê inwestycje... Spotykam
siê dyrektorami warszawskich szpitali, bo chcê
pomóc. Wychodzê bowiem z za³o¿enia, ¿e trze-
ba zrobiæ wszystko, by ¿adna placówka nie upa-
d³a. Pamiêtajmy przecie¿, ¿e w Warszawie nie
funkcjonuje zbyt wiele szpitali. Trzeba dbaæ
o ka¿dy z nich. Niektóre trzeba uzdrowiæ,
wspomóc. Innym wystarczy nie przeszkadzaæ.

- Pani pose³, zmieniamy temat. Zd¹¿ymy
w Warszawie z Euro 2012?

- Zd¹¿ymy. Musimy. Nie mamy innego wyj-
œcia. To s¹ chyba najlepsze odpowiedzi. A ja
z Euro wi¹¿ê ogromne nadzieje w³aœnie dla pra-
wobrze¿nej czêœci Warszawy. Tu koncentrowaæ
siê bêd¹ wszystkie wiêksze inwestycje, to
ogromna szansa na zlikwidowanie dysproporcji
pomiêdzy dzielnicami, jakie by³y do tej pory. 

- Mamy w tej sprawie szansê na porozu-
mienie ponad podzia³ami politycznymi?

- £atwo nie bêdzie, ale mam nadziejê, ¿e siê
uda. Bardzo bym sobie tego ¿yczy³a. 

- Brakuje Pani czasu?
- I tak i nie. Prywatnego w³aœciwie ju¿ nie

mam. Praca pos³a jest znacznie bardziej obci¹-
¿aj¹ca ni¿ siê spodziewa³am. Poza dniami ple-
narnych posiedzeñ parlamentu i wtedy, gdy nie
pracuj¹ „moje” komisje, codziennie jestem
w biurze poselskim przy ul. Targowej 81. Mam
tak¿e swoje godziny przyjêæ w przychodni przy
ulicy D¹browszczaków. Staram siê gospodaro-
waæ czasem najlepiej jak potrafiê.

- Jest Pani bardziej pos³em „warszaw-
skim” czy ju¿ „ogólnopolskim”?

- Wci¹¿ jestem pos³em z Pragi, mam tu biu-
ro, jestem tak¿e pos³ank¹ warszawsk¹, bo
chcê reprezentowaæ interesy mojego miasta
w parlamencie, ale oczywiœcie pamiêtam, ¿e
przede wszystkim jestem pos³em RP, a wiêc
jestem zobowi¹zana do rozwi¹zywania spraw
nurtuj¹cych wszystkich obywateli. To mo¿na
pogodziæ. toms 

Alicja DĄBROWSKA
MIESZKAÑCY

„Mieszkaniec” rozmawia z Alicj¹ D¹browsk¹, pos³ank¹ PO.

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

Pędzelkiem
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA

Jacek Frankowski

„SPO£EM” WSS Praga Po³udnie
zaprasza do swoich sklepów

ze sprzeda¿¹ produktów ekologicznych

Podejmujemy
„EKO DECYZJÊ”

��������	�
������
��

����������	��	���	
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

W sprzeda¿y:

� bakalie
� wêdliny tylko w

DH UNIVERSAM
� artyku³y masowe
� przetwory

owocowo-
-warzywne
� pasty, pasztety,

przetwory 
obiadowe
� ciasteczka
� herbaty, kawy
� torby ekologiczne

�� ul. Grochowska 207
(DH UNIVERSAM)

�� al. Dzieci Polskich 17
�� ul. Samolotowa 2
�� ul. Trakt Lubelski 163
�� ul. Szaserów 124

�� ul. Kajki 69
�� ul. Che³m¿yñska 41
�� ul. Patriotów 172
�� ul. Paryska 11/15
�� ul. ¯egañska 10

Wokół stadionu
Wygl¹d terenów wokó³ Stadionu Narodo-
wego to zadanie dla architektów, którzy
mog¹ ju¿ zg³aszaæ swoje propozycje. Naj-
wiêkszy w Europie bazar ma zamieniæ siê
w wizytówkê stolicy. 

Wokó³ Stadionu Narodowego - g³ównej areny EURO 2012 ki-
bice z ca³ego œwiata w kawiarenkach, parkach i ekskluzywnych ho-
telach bêd¹ oczekiwali na mecze. Takie s¹ plany. Prace rusz¹, jeœli
bêd¹ projekty. Po prezentacji koncepcji Stadionu Narodowego -
Narodowe Centrum Sportu wraz z Urzêdem Miasta i Polskimi Li-
niami Kolejowymi og³aszaj¹ konkurs urbanistyczny na zagospoda-
rowanie b³oni. Poza stadionem ma powstaæ: centrum kongresowe,
hotele i biura. 

Architekci maj¹ zaprojektowaæ 40 hektarów terenu. Prezes Na-
rodowego Centrum Sportu chcia³by, aby mo¿na by³o przejœæ na
piechotê promenad¹ z Ronda Waszyngtona na nowy plac - na
skrzy¿owaniu Zielenieckiej i Zamoyskiego. Architekci mog¹ sk³a-
daæ wnioski do koñca lutego. Konkurs bêdzie rozstrzygniêty
w czerwcu.                                                                        MKP

www.olszewski−studio.pl
Praga Południe 
ul. Garwolińska 16
tel.603−400−534

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

„RYBY U MARTY”
ul. Brazylijska1 róg Saskiej

tel. (022) 353-69-55

Zapraszamy: 
pon.–pt. 7–19, soboty 7–14

�� œwie¿e pieczywo SPC 
�� art. spo¿ywcze

i delikatesowe 
– kuchnie œwiata
�� domowe wyroby 

garma¿eryjne
�� owoce morza: 

mro¿one, œwie¿e 
(na zamówienie)
�� ryby: mro¿one, œwie¿e,

solone, wêdzone
�� ¿ywnoœæ ekologiczna

FF A R B Y   A R B Y   
L A K I E RL A K I E R YY

K L E J EK L E J E
„DARCHEM” 

Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86

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

SSKKLLEEPP  PPAATTRROONNAACCKKII
OFERUJE:
✔ Szpachle, gipsy, zaprawy
✔ Piany, sylikony
✔ Chemia gospodarcza
✔ Chemia budowlana

TRANSPORT – GRATIS
R a b a t y

Upusty dla wykonawców
HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika

11110000 %%%%

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
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REKLAMA REKLAMA

Uroczystoœci w 360 rocznicê nadania
praw miejskich Pradze przez króla W³ady-
s³awa IV, co mia³o miejsce dok³adnie 10 lu-
tego 1648 roku, mia³y wielki rozmach i uro-
czyst¹ oprawê.

Najpierw Msza Œw. w Katedrze p.w. Œw.
Floriana i œw. Micha³a Archanio³a, celebro-
wana przez Ordynariusza Diecezji War-
szawsko – Praskiej, Jego Ekscelencjê Arcy-
biskupa S³awoja Leszka G³ódzia, pogr¹¿y³a
w modlitwie w³adze Pragi Pó³noc i Pragi
Po³udnie, a tak¿e zaproszonych goœci i licz-
nych pra¿an. 

Nastêpnie salwy armatnie oznajmi³y
wszem i wobec rozpoczêcie w Teatrze Po-
wszechnym uroczystej, po³¹czonej sesji
Rad Dzielnicy Praga Pó³noc i Praga Po³u-
dnie.

Teatr wype³niony by³ po brzegi: w³adze
wojewódzkie, miejskie i koœcielne, mie-
szkañcy obu dzielnic (by³o te¿ sporo m³o-
dzie¿y!). Gospodarze, burmistrzowie dziel-
nic Pragi Pó³noc, Jolanta Koczorowska oraz
Pragi Po³udnie, Tomasz Kucharski, wraz
z samorz¹dowcami, witali znamienitych go-
œci, a¿ œwiat³a zgas³y a na scenê wkroczy³…
sam król W³adys³aw IV ze œwit¹! 

Krótka inscenizacja historyczna przypo-
mnia³a, dlaczego i w jakich okolicznoœciach
król nada³ Pradze prawa miejskie. „A po-
wiadam wam, ¿e dzieñ ten i w 360 lat czciæ

bêd¹!” – oznajmili nagradzani gromkimi
brawami aktorzy.

Przepowiednia siê sprawdzi³a, radni i go-
œcie z uwag¹ wys³uchali ciekawej, ma³o
znanej historii Pragi, przedstawionej przez
wicedyrektora Muzeum Historycznego
m.st. Warszawy, prof. Andrzeja Su³tana
oraz innych wyst¹pieñ.

Podjêto uchwa³ê, uznaj¹c¹ rok 2008 ro-
kiem Pragi. Planowanych jest wiele imprez
sportowych i artystycznych, du¿e oczekiwa-
nia wi¹¿¹ siê te¿ z mistrzostwami Euro
2012. Zaapelowano do w³adz Warszawy
i Mazowsza o aktywne wspieranie tej inicja-
tywy, by rewitalizacja obu dzielnic zaowo-
cowa³a uczynieniem z praskiej czêœci mia-
sta prawdziwej, nowoczesnej wizytówki
Stolicy. 

Trzeci¹ czêœæ rocznicowych uroczystoœci
zorganizowano w klubie Bambini di Praga
i Nowym Kinie Praha. Przygrywa³a Kapela
Praska, dyskutowano te¿ po pokazie filmu
„Rezerwat” z jego twórcami.

Rok 2008 zapowiada siê bardzo cieka-
wie, a my obiecujemy œledziæ wszystkie
wa¿ne, rocznicowe przedsiêwziêcia!

KaJa

ddddooookkkkoooońńńńcccczzzzeeeennnniiiieeee    zzzzeeee    ssssttttrrrr....     1111
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– z-ca burmistrza
Pragi Po³udnie
przy telefonie
„MIESZKAÑCA”

W poniedzia³ek 25 lutego br. 
w godz. 15.00-16.00 

przy redakcyjnym telefonie
z Czytelnikami spotka siê

z-ca burmistrza
odpowiadaj¹cy m.in. za ochronê
œrodowiska i koordynacjê prac

Zak³adu Gospodarowania
Nieruchomoœciami w dzielnicy

– Adam Grzegrzó³ka
tel. 022 810-64-12

Rady i Zarz¹dy Dzielnic Rembertowa i Pragi Po³udnie
Kr¹g Pamiêci Narodowej

Stowarzyszenie Olszynka Grochowska
zapraszaj¹ na obchody

177. rocznicy
Bitwy pod Olszynk¹ Grochowsk¹

Program uroczystoœci
24 lutego godz. 12.30

Msza Œwiêta w Koœciele Najczystszego Serca Maryi
Pl. Szembeka 

* * *
Godz. 14.30

„Aleja Chwa³y” w Rembertowie
Ods³oniêcie i poœwiêcenie G³azu Pamiêci gen. Henryka Milberga

* * *
Z³o¿enie urny z ziemi¹ z pól bitewnych powstania

przez delegacje z Belgii i Szwajcarii
* * *

Uroczystoœci zakoñczy Apel Poleg³ych
i z³o¿enie wieñców oraz koncert melodii powstañczych

S³oneczne Przedszkole nr 153
ul. Chrzanowskiego 19
tel. 022 810-06-03

zaprasza dzieci w wieku 2,5 – 5 lat
Mo¿na nas odwiedziæ w godz. 6.30-17.30

Rekrutacja rozpoczyna się 1 marca br. 
i potrwa przez cały miesiąc.

Zapraszamy równie¿ na stronê internetow¹: www.przedszkole153.wawnet.pl
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ROZPOCZĘCIE 18, 25.II i 5.III
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”
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Od poniedzia³ku 18 lutego
zniszczone estakady Trasy £a-
zienkowskiej s¹ nieprzejezd-
ne. Drogowcy zamkn¹ je
na wysokoœci Wa³u
Miedzeszyñskiego.
Wjazd i zjazd z trasy
bêd¹ powa¿nie utru-
dnione. Drogowcy wyzna-
czyli objazdy ulicami Zwyciêz-
ców i Sask¹. Prace rozpoczê³y 
siê z ponad 4-miesiêcznym
opóŸnieniem. Mimo wy³onienia
wykonawcy - firmy Warszaw-
skie Mosty - ju¿ w ubieg³ym ro-
ku, miasto nie mog³o podpisaæ
umowy na remont, bo w bud¿e-
cie brakowa³o miliona z³otych.
Dopiero w styczniu przelano
brakuj¹ce pieni¹dze na konto
ZDM. Modernizacja estakad
z lat 70. potrwa do koñca paŸ-
dziernika i bêdzie kosztowaæ 41
milionów z³otych. Za miesi¹c
drogowcy zamkn¹ dwie kolejne
estakady w tym miejscu, ³¹cz¹ce
Wa³ Miedzeszyñski z Mostem
£azienkowskim. 


 
 

15 lutego 1979 roku, o godzi-

nie 12.37 w budynku III Od-
dzia³u PKO BP - „Rotundzie” -
nast¹pi³ wybuch gazu, który
spowodowa³ œmieræ 49 osób –
klientów oraz pracowników
„trójki”. Wiele osób zosta³o
rannych. W rozpaczliwej walce
o ¿ycie tych, którzy znaleŸli siê
pod gruzami udzia³ wziê³o po-
nad dwa tysi¹ce osób. Wœród
nich: stra¿acy, milicja, wojsko
oraz mieszkañcy Warszawy,
którzy spontanicznie w³¹czyli
siê do akcji niesienia pomocy. 

W tym roku minê³a 29. rocz-
nica tego tragicznego wydarze-
nia, pod pami¹tkow¹ tablic¹
przy „Rotundzie” z³o¿ono
kwiaty i wieñce. 


 
 

MPWiK otworzy³o oferty

przetargowe na budowê spalar-
ni osadów w Bia³o³êce. Dwa
konsorcja chc¹ realizowaæ in-
westycjê, ale obie oferty prze-
kraczaj¹ bud¿et przeznaczony
na ten cel, czyli 110 milionów
euro. W dodatku mieszkañcy
dzielnicy kategorycznie sprze-
ciwiaj¹ siê budowie spalarni.
Tañsza jest oferta Veoli i War-
budu - 125 milionów euro.
Dro¿sz¹ o dwadzieœcia milio-
nów euro z³o¿y³a firma Mosto-
stal wraz z partnerami. 

Zamawiaj¹cy decyduje o wy-
borze najkorzystniejszej oferty.
Mieszkañcy Bia³o³êki, którzy
nie chc¹ spalarni w ich dzielni-
cy - wierz¹, ¿e przetarg zostanie
uniewa¿niony. 

Czêœæ z nich uwa¿a, ¿e za-
miast budowaæ spalarniê nale¿y
przetwarzaæ odpady na nawozy
naturalne. Wed³ug profesora
Andrzeja Kraszewskiego z Po-

litechniki Warszawskiej spalar-
nia to najlepszy i najtañszy spo-
sób na utylizacjê odpadów. Pro-
fesor uwa¿a, ¿e takiej iloœci od-
padów nie da siê ani skompo-
stowaæ, ani w inny sposób za-
gospodarowaæ. 

Zwyciêsk¹ ofertê mamy po-
znaæ za trzy miesi¹ce. Spalarnia
na Bia³o³êce powinna powstaæ
do koñca 2010 roku. 


 
 

Przedstawiciele Gadu-Gadu

wys³ali do Kancelarii Prezydenta
RP i Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów oficjalne pisma z pro-
pozycj¹ nadania specjalnych nu-
merów GG dla obu instytucji.
„Wiemy, jak istotn¹ rolê w dzia-
³aniach Kancelarii odgrywa
aspekt komunikowania siê, dlate-
go nasza propozycja ma na celu
wprowadzenie dodatkowej, tak
popularnej obecnie formy komu-
nikacji, jak¹ jest Gadu-Gadu” –
czytamy w piœmie. Gadu-Gadu
przygotowa³o w tym celu dla obu
Kancelarii specjalne, niskie i uni-
katowe 3-cyfrowe numery Gadu-
Gadu do komunikacji zarówno
pomiêdzy Prezydentem, jak
i Premierem, a tak¿e z wyborca-
mi. Wybór konkretnego numeru
GG z podanego zakresu Gadu-
Gadu pozostawi³o do decyzji
Prezydenta i Premiera.


 
 

Mo¿na kupiæ kilka domów,

hoteli i zostaæ milionerem, ale
mo¿na te¿ zbankrutowaæ. To
klasyczny handel nieruchomo-
œciami, czyli Monopoly.

Gra w monopol - od marca
bêdzie mia³a now¹ edycjê. Na
planszy mo¿e znaleŸæ siê rów-
nie¿ Warszawa. Je¿eli nasza
stolica znajdzie siê na planszy,
bêdzie to dla miasta du¿a pro-
mocja. Do nowej edycji gry
„Monopol” zosta³o nominowa-
nych 68 miast z ca³ego œwiata.
Na planszy znajdzie siê 20
z nich. Wœród nich jest Warsza-
wa. Teraz jest  na 29 miejscu,
aby trafi³a do pierwszej dwu-

dziestki, trzeba na ni¹ g³osowaæ
i to codziennie, a wtedy w Mo-
nopoly nasza stolica znajdzie
siê obok takich metropolii jak
Londyn czy Nowy York. Na
Warszawê mo¿na g³osowaæ na
stronie: www.monopoly.com
do koñca lutego. 


 
 

Tablice Systemu Informacji

Tramwajowej zaczê³y dzia³aæ
w niedzielê 17 lutego na oœmiu
przystankach w Alejach Jerozo-
limskich. W poniedzia³ek 18 lu-
tego rozpoczê³a siê ponowna
próba uruchomienia pozosta-
³ych tablic. 

Plac Zawiszy - tam najpierw
wyœwietli³y siê numery tram-
wajów siedmiu linii oraz czasy
ich przyjazdu. Mo¿na te¿
sprawdziæ czy sk³ad jest przy-
stosowany dla niepe³nospraw-
nych. Niestety, system dopiero
po kilku próbach zacz¹³ dzia³aæ
miêdzy Placem Zawiszy a Ron-
dem Dmowskiego. Tablice
nadal nie dzia³aj¹ na odcinku
w stronê Ochoty, miêdzy Bitwy
Warszawskiej a Dalek¹, jak
i w kierunku Pragi. 

Tramwaje Warszawskie za-
powiadaj¹ kolejne kary dla wy-
konawcy systemu, firmy
Ascom. Zgodnie z kontraktem
miasto mia³o zap³aciæ firmie
ponad 8 milionów z³otych. 

Informacje na przystankach
mia³y pojawiæ siê w po³owie li-
stopada ub. roku, po zakoñcze-
niu ostatnich prac na linii z Go-
c³awka w stronê Ochoty. Czte-
rokrotnie podawano kolejne
terminy uruchomienia systemu. 


 
 

Na Pradze Pó³noc w przy-

sz³ym roku szkolnym oddzia³y
zerówkowe pozostaj¹ bez 
zmian: 24 oddzia³y (13
w przedszkolach, 11 w szko-
³ach podstawowych, do których
w roku szkolnym 2007/2008
uczêszcza³o 559 dzieci (322 do
przedszkoli, 237 do szkó³) mu-
sz¹ siê przygotowaæ na zwiêk-
szon¹ iloœæ uczniów w przy-
sz³ym roku - na terenie dzielni-
cy zameldowanych jest 581
dzieci z rocznika 2002. - Rodzi-
ce nie zg³aszali ¿adnych za-
strze¿eñ w mijaj¹cym roku
szkolnym, co œwiadczy o tym, ¿e
posiadana przez nas sieæ ze-
rówek jest funkcjonalna, dzia³a

sprawnie i odpowiada potrze-
bom dzieci i rodziców - poinfor-

mowa³a nas Beata Bieliñska
– Jacewicz rzecznik pra-

sowy urzêdu dzielnicy
Praga Pó³noc.


 
 

Ju¿ za miesi¹c wiêcej

tramwajowych sk³adów bê-
dzie woziæ pasa¿erów.
W szczycie prawie wszystkie
linie maj¹ kursowaæ, co 5-10
minut. Teraz, ¿eby wsi¹œæ do
tramwaju w Centrum, czy na
Pradze trzeba niekiedy u¿yæ
³okci. Zarz¹d Transportu Miej-
skiego chce z tym skoñczyæ,
zwiêkszaj¹c czêstotliwoœæ kur-
sowania tramwajów. 

To oznacza, ¿e nawet, jeœli
nie uda siê wsi¹œæ do zat³oczo-
nego tramwaju mo¿na bêdzie
poczekaæ na nastêpny, trac¹c
zaledwie kilka minut. Zmiany
zostan¹ wprowadzone pod ko-
niec marca na wiêkszoœci g³ów-
nych tras tramwajowych. Dziê-
ki bezkolizyjnym torowiskom
jest szansa, ¿e pasa¿erowie
szybko odczuj¹ poprawê. 


 
 

W sto³ecznym Ratuszu z oka-

zji Walentynek zaprezentowa-
no planszow¹ grê historycz-
no-edukacyjn¹ „Zakochany
w Warszawie”. Jej celem jest
zapoznanie graczy z histori¹
sto³ecznych zabytków. Obecny
na prezentacji wiceprezydent
Warszawy Jacek Wojciecho-
wicz przypomnia³, ¿e z okazji
Walentynek zakochaæ siê mo¿-
na tak¿e w miejscu, w którym
siê mieszka. - W naszym przy-
padku jest to stolica Polski.
Dzisiaj promujemy grê o zabyt-
kach Warszawy. Powodów do
zakochania siê w stolicy jest
wiêcej. I nie s¹ to tylko jej za-
bytki. Mo¿na siê w niej zako-
chaæ, bo ma wiele atutów. Jest
miastem, gdzie powstaje nowe
centrum, wyrastaj¹ nowe bu-
dowle, drogi. Jest miastem dy-
namicznym, w którym ¿ycie jest
wartkie, ciekawe, interesuj¹ce.
Gra ma s³u¿yæ temu, abyœmy
mieli bardziej ciep³y i przyjazny
stosunek do swojego miasta –
zaznaczy³. 

Katarzyna Ratajczyk, dyrek-
tor Biura Promocji poinformo-
wa³a, ¿e Miasto promuj¹c ha-
s³o „Zakochaj siê w Warsza-
wie” zamierza w najbli¿szym
czasie umieœciæ w trzech punk-

tach stolicy banery z nastêpu-
j¹cymi has³ami: „£azienki,
Wis³a, Praga – moja kochana
Warszawa”, „Syreno – stolico
swym œpiewem uwiod³aœ
i mnie, m³odego wêdrowca”
oraz „Warszawo kocham Ciê
bardziej ni¿ Irlandiê”. - Zawi-
sn¹ one na billboardach 21 lu-
tego i bêd¹ tam przez miesi¹c -
doda³a. 


 
 

W poniedzia³ek 11 lutego br.

pose³ Prawa i Sprawiedliwoœci
Artur Górski otworzy³ filiê
swojego biura poselskiego na
Pradze Po³udnie. 

Pod adresem przy ul. Jarociñ-
skiej 17 zgromadzili siê radni

PiS z Pragi Po³udnie i Wawra,
a tak¿e radni Rady Warszawy.
Pose³ Górski podkreœli³, ¿e
otwieraj¹c filiê biura na Pradze
Po³udnie chce byæ bli¿ej mie-
szkañców tej czêœci Warszawy.
W siedzibie filii pose³ bêdzie
mia³ dy¿ury w poniedzia³ki
w godz. 18.00-19.30. Pierwszy
dy¿ur, na który pose³ zaprasza
mieszkañców, odbêdzie siê 25
lutego br.


 
 

W pi¹tek 29 lutego w XLVII

Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. Stanis³awa Wyspiañskiego
przy ul. Miêdzyborskiej wrê-
czone zostan¹ nagrody laurea-
tom IV Dzielnicowego Konkur-
su Katyñskiego „Polegli na
nieludzkiej ziemi…”


 
 

S¹ jeszcze wolne miejsca na

Uniwersytecie Trzeciego Wie-
ku (WSM przy ul. Kawêczyñ-
skiej 36). Rekrutacja pod nu-
merem tel. (022) 590-07-30.

(ab) mkp

Zaproszenia dla mieszkańców
��Klub Dziwny Œwiat Edwarda M. Plac Szembeka 4A – 28.02.
godz. 18.30 - w ramach cyklu festiwalowego „Literatura na Pery-
feriach”. Spotkanie pt. HAIKU BRZÓSKI z Dariuszem Brzósk¹
Brzóskiewiczem, poet¹ haiku, na temat dziejów i zaskakuj¹cej re-
cepcji tradycyjnego gatunku japoñskiej poezji w Polsce.
�� Biblioteka Publiczna Dzielnicy Praga Po³udnie ul. Meissne-
ra 5 - wystawa prac Artystów Maluj¹cych Ustami i Nogami. Wy-
stawa czynna do 25 marca br. (od poniedzia³ku do pi¹tku w go-
dzinach 10.00-20.00 i w soboty od 9.00 do 15.00). Podczas we-
rnisa¿u 26 lutego o godz. 12.00 prezentacja malowania stop¹
przez artystê Stanis³awa Kmiecika. 
��Klub Kultury „Goc³aw” ul. Abrahama 10 (wejœcie od ul. Bo-
ra-Komorowskiego przy basenie Wodnik) 25.02. godz. 19.00 –
„Moje ma³e królestwo” – biesiada literacko-muzyczna z udzia³em
autorki ksi¹¿ki Urszuli Bia³eckiej. Wstêp i prowadzenie Jan Zdzi-
s³aw Brudnicki; 26.02. godz. 18.00 –„Bitwa o Olszynkê Grochow-
sk¹ – istotny etap Powstania Listopadowego” – Multimedialne Fo-
rum Historyczne z udzia³em historyka Artura Gruntmana. Konsulta-
cja historyczna i prowadzenie Krzysztof Wysocki. Wspó³organizator
„Centrum Edukacji Kruk”; 27.02. godz. 18.00 - „Nie tylko konie” –
wernisa¿ wystawy malarstwa olejnego Tadeusza Kurowskiego, arty-
sty malarza,wolontariusza, spo³ecznika Goc³awia. Wystawa czynna
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.15.00 – 20.00 do 28 marca. 
�� Dom Kultury „Rembertów” al. Komandosów 8-25.02.
w godz. 14.30-20.30 Prezentacja i sprzeda¿ promocyjna; 26.02.
w godz. 10.30-19.30 artyku³ów medycznych i rehabilitacyjnych;
27.02. w godz. 10.30-16.30 firmy „Ogrody zdrowia”.
�� Dom Kultury,,Wygoda” ul. Koniecpolska 14 21.02. godz.
16.00-18.00 - zakoñczenie „Zimy w Mieœcie” w programie: gril-
lowanie kie³basek, s³odki poczêstunek; 27.02. godz. 10.00 –
12.00 Filmoteka dla ka¿dego cz³owieka – film edukacyjny dla
przedszkola; 27.02. godz. 17.30-18.30 - dy¿ur dzielnicowego dla
mieszkañców Wygody i Kawêczyna; 29.02. godz. 18.00-20.00 -
spotkanie Klubu Seniora - Wieczór kabaretowy z niespodziank¹.  
�� Ratusz Dzielnicy Rembertów al. gen.Chruœciela, sala ko-
lumnowa – 27.02. godz. 18.00 - Opowieœci buduj¹ce z historii
œwiêtej zebrane – przedstawienie oparte na utworach prof. Le-
szka Ko³akowskiego w wykonaniu Unii Teatrów Niemo¿liwych,
wyst¹pi Anna Porusi³o – Du¿yñska i Maciej Du¿yñski, oprawa
muzyczna Marka ¯u³awskiego.
��Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 - 27.02. godz.
18.00 „Pacjent” monodram w wykonaniu Arkadiusza Wrzeœnia
(Teatr Konsekwentny); 05.03. godz. 17.30 „Wiosenna gie³da ar-
tystyczna” warsztaty plastyczne; 11.03. godz. 18.30 „Po¿arcie
królewny Bluetki” spektakl w wykonaniu grupy „Melodyjki”
re¿yseria Irena Rogowska.

REKLAMA REKLAMA

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

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA

Fot. archiwum



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    11111111

WARSZAWA

REKLAMA REKLAMA

Wielu ludzi uwa¿a, ¿e apara-
ty s³uchowe s¹ du¿e, uci¹¿liwe
i niezbyt przydatne. Ale dzisiej-
sze rozwi¹zania s¹ ma³e, w pe³ni
zautomatyzowane, dyskretne
i bardzo skuteczne. Klub ludzi
o „s³uchu niekoniecznie ideal-
nym” skupia rzesze cz³onków
i wiêkszoœæ z nich jest zadowolo-
na z tego, ¿e zdecydowa³a siê
podj¹æ dzia³anie.

Gdy ju¿ pogodz¹ siê z myœl¹
i przyzwyczaj¹ do noszenia apa-
ratu, czêsto zastanawiaj¹ siê nad

tym, jak dawali sobie radê przed-
tem i dlaczego nie zrobili tego
wczeœniej.

Istnieje wiele przyczyn powo-
duj¹cych utratê s³uchu. Jednak
g³ówn¹ przyczyn¹ jest naturalny
proces starzenia. Utrata s³uchu
czêsto postêpuje powoli, latami,
a¿ w koñcu trzeba coœ z tym zro-
biæ.

Czêsto powtarzane zdanie:
„S³yszê dobrze, po prostu nie ro-
zumiem co do mnie mówisz!” na-
le¿y potraktowaæ jako pierwsze

ostrze¿enie. Dopiero gdy przyja-
ciele i bliscy sugeruj¹ istnienie
problemu, zaczynamy na to
zwracaæ uwagê. Trudno pogodziæ
siê z faktem, ¿e s³uch sta³ siê na-
szym s³abym punktem, szczegól-
nie gdy wszystko inne jest w po-
rz¹dku. Ale gdy ju¿ poradzimy
sobie ze zdziwieniem i frustracj¹,
znajdziemy wiele powodów, ¿e
nale¿y coœ z tym zrobiæ.

Im szybciej zaakceptujemy
swoj¹ utratê s³uchu, tym szybciej
znajdziemy rozwi¹zanie. Dzisiej-
sze aparaty s³uchowe s¹ bardzo
zaawansowane i pomagaj¹ przy-
wróciæ kontakt z otoczeniem.
W œwiecie wspomaganego s³y-
szenia mo¿na poczuæ siê wygo-
dnie i bezpiecznie, a porozumie-

wanie z innymi przestanie byæ
ciê¿arem.

- W ostatnich latach obserwu-
jemy zwiêkszone zainteresowanie
pacjentów naszymi us³ugami. No-
szenie nowoczesnego, miniaturo-
wego aparatu s³uchowego nie
jest ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy 20
lat temu, a jako najczêstsze przy-
czyny dyskomfortu pacjenci
wskazuj¹ trudnoœci w komuniko-
waniu siê z rodzin¹ i znajomymi.
Nowoczesne technologie nie omi-
nê³y aparatów s³uchowych, które
wyposa¿one s¹ w bardzo szybkie
procesory potrafi¹ce czyniæ
z dŸwiêkiem prawdziwe cuda –
mówi pani Izabela Marczyk, dy-
plomowany audioprotetyk z fir-
my FONIKON, która specjalizu-

je siê w niesieniu pomocy oso-
bom niedos³ysz¹cym.

Gabinety audioprotetyczne
FONIKON czynne s¹ od ponie-
dzia³ku do pi¹tku. Ponadto,
w ramach trwaj¹cej promocji,
badania s³uchu i konsultacje au-

dioprotetyczne odbywaj¹ siê bez-
p³atnie. Osobom niepe³nospraw-
nym proponujemy wizyty domo-
we. Z uwagi na du¿e zaintereso-
wanie naszymi us³ugami prosi-
my o telefoniczne umawianie wi-
zyt (022 498 74 80). AS 2008

Niedosłyszysz? Nie jesteś sam...
Czy wiesz, ¿e oko³o 500 milionów ludzi na
ca³ym œwiecie ma ubytek s³uchu? To jed-
no z najbardziej powszechnych schorzeñ
i jedno z najbardziej niezrozumianych.

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

W jedenast¹ rocznicê za-
machu na swoje ¿ycie, 13 maja
1992 roku, a zarazem w 75
rocznicê objawieñ fatimskich,
Jan Pawe³ II ustanowi³ 11 lute-
go Œwiatowym Dniem Chore-
go. Obchodzony na ca³ym
œwiecie, zwraca uwagê na pro-
blemy osób chorych, na ducho-
w¹ i ludzk¹ wartoœæ cierpienia,
podkreœla zasadnoœæ wolonta-
riatu w ró¿nych jego aspektach.
Jest to po trosze tak¿e œwiêto
tych, którzy siê chorymi opie-
kuj¹, nios¹ im ulgê i staraj¹ siê
doprowadziæ do rych³ego wy-
zdrowienia.

W Warszawie œwiêtowano
na weso³o (jak¿e by inaczej
w takim miejscu!) w Szpitalu
Dzieciêcym na ul. Niek³añ-
skiej. Sponsorzy zapewnili nie
tylko paczki dla dzieciaków,
ale te¿ program rozrywkowy,
poprzedzony krótk¹ czêœci¹
oficjaln¹, w obecnoœci honoro-
wych goœci. 

Dyrektor naczelny szpitala,
Pawe³ Chêciñski, opowiedzia³
o istocie œwiêta ma³ym pacjen-
tom, którym towarzyszy³y ma-
my (by³o te¿ kilku tatusiów)
oraz personel medyczny. Moc-
no w serce zapad³y s³owa przy-
by³ego z wizyt¹ duszpastersk¹
biskupa pomocniczego diece-
zji warszawsko-praskiej, Sta-

nis³awa Kêdziory. Przyzna³, ¿e
sam jest od kilku lat pacjen-
tem, tym bardziej wiêc rozu-
mie chorych. W pe³nych ser-
decznego ciep³a s³owach krze-
pi³ i dodawa³ otuchy, a wszy-
scy obecni otrzymali z Jego

r¹k pami¹tkowe obrazki z b³o-
gos³awieñstwem.

W niejednym oku zakrêci³a siê
³za… lecz szybko obesch³a, bo
potem by³y szalone wystêpy cyr-
kowe, akrobatyczne, œwietne kon-
kursy dla chorych dzieci, w które
zaanga¿owa³ siê z zapa³em sam

pan dyrektor (na zdjêciu)! Œmie-
chu by³o co niemiara, klaskano,
œpiewano, wprost nie mo¿na by³o
siê rozstaæ i wracaæ do ³ó¿ek!

Nie zapomniano o dzieciach
le¿¹cych, które w salach odwie-
dzi³ ks. Biskup Kêdziora wraz
z osobami towarzysz¹cymi
i sponsorami, rozdaj¹cymi
dzieciom kolorowe paczki upo-
minków.

Œwiêto cierpienia, szczegól-
nie dotkliwie prze¿ywanego
w szpitalu dzieciêcym, tu by³o
radosne i pogodne. Bo tego
w³aœnie najbardziej trzeba cho-
rym – nadziei, wiary, dobrych
myœli. Pamiêtajmy o tym nie
tylko raz w roku… eGo

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 
Cierpienie boli nie tylko chorych, lecz
tak¿e ich bliskich i wszystkich, którzy im
wspó³czuj¹.

Z tym artyku³em badanie s³uchu GRATIS 
oraz 5% RABATU na aparat s³uchowy

DEPRESJA 
JEST ULECZALNA!

Depresja jest uleczalna! Warto
o tym pamiêtaæ nie tylko 23 lute-
go, który jest  ogólnopolskim
dniem walki z depresj¹. 

Tegoroczne has³o, to „Depresja wieku pode-
sz³ego”. Tej ma³o popularnej chorobie poœwiêco-
no konferencjê prasow¹ z udzia³em specjalistów
i osób zaanga¿owanych w popularyzacjê tematy-
ki oraz w niesienie pomocy chorym.  

Psychogeriatria to ga³¹Ÿ medycyny, zajmuj¹ca
siê problemami psychicznymi osób w wieku
podesz³ym. Jak zdefiniowaæ wiek podesz³y, sko-
ro œrednia d³ugoœæ ¿ycia w XIX w. wynosi³a 38
lat, na pocz¹tku XX w. – 49, zaœ obecnie – 78 lat?

Przyjmuje siê, ¿e wiek podesz³y to 65 lat.
Wówczas a¿ 80% populacji cierpi na przynaj-
mniej jedn¹ chorobê, a w miarê up³ywu czasu do-
legliwoœci przybywa. Koñczy siê aktywnoœæ za-
wodowa, s³abn¹ wiêzi miêdzyludzkie i, co za tym
idzie, poczucie u¿ytecznoœci. Do tego dochodzi
œwiadomoœæ w³asnych niedostatków – pogorszo-
na sprawnoœæ ruchowa, gorszy s³uch, wzrok, pa-
miêæ, niesprawnoœæ intelektualna, trudnoœci z za-
pamiêtywaniem i rozpoznawaniem. Wszystkie te
czynniki sprzyjaj¹ powstawaniu depresji, bardzo
czêsto niezauwa¿anej przez lekarzy, z którymi
chory ma nawet sta³y kontakt. Starsza osoba
z nierozpoznan¹ depresj¹ bywa traktowana jak
hipochondryk lub ktoœ, kto przesiaduje w pocze-
kalniach i tylko narzeka.

Wielu lekarzy, przepisuj¹c leki, nie zwraca
uwagi na ich depresjogenne dzia³anie. Pacjenci
równie¿ przysparzaj¹ sobie problemów, stosuj¹c
z pozoru niewinne leki dostêpne bez recept, a da-
j¹ce powa¿ne skutki uboczne. Wiedzê lekarzy

maj¹ rozszerzyæ seminaria, organizowane w bie-
¿¹cym roku w ca³ej Polsce. Rozs¹dek pacjentów
powinien im zakazaæ bezkrytycznego stosowania
³atwo dostêpnych medykamentów, „bo tak do-
brze je reklamowali w gazecie” lub – bo je pole-
ca³a na ból g³owy zaufana s¹siadka.

Spo³eczeñstwo siê starzeje, zatem problemy
wieku podesz³ego bêd¹ coraz powszechniejsze.
Ju¿ dziœ na depresjê, zdiagnozowan¹ i prawid³owo
leczon¹ lub te¿ nierozpoznan¹ do koñca, cierpi
ponad 10% populacji. Jak m¹drze mówi prof. Par-
nowski, „starszy cz³owiek jest zamkniêt¹, samot-
n¹ wysp¹ odmiennoœci, które kumulowa³y siê
w nim w ci¹gu ca³ego ¿ycia”. Dlatego tak wa¿ne
jest otaczanie osób starszych zainteresowaniem
i opiek¹, zapewnienie im kontaktów towarzyskich
i ciekawych zajêæ (niekoniecznie zawodowych). 

Depresja dotyka dwukrotnie czêœciej mê¿-
czyzn, ni¿ kobiety, ale samobójstwa w wieku
podesz³ym pope³nia a¿ piêciokrotnie wiêcej mê¿-
czyzn, ni¿ kobiet. To tragiczne dane, a przecie¿
depresja mo¿e byæ ca³kowicie uleczalna!

Okresowe wizyty u okulisty, by zadbaæ
o wzrok, jasne oœwietlenie w domu, badanie s³u-
chu a w razie potrzeby – zaopatrzenie w aparat
s³uchowy, to sprawdzone sposoby na lepsze sa-
mopoczucie osób starszych. Osobom chorym,
lecz szukaj¹cym pracy przyda siê wizyta w punk-
cie konsultacyjnym przy Instytucie Psychiatrii
i Neurologii (we wtorki, godz. 14.00 – 16.00).

Wyk³ady, promuj¹ce wiedzê na temat depresji
wieku podesz³ego odbêd¹ siê 23 lutego o godzi-
nie 10.00 we wszystkich oœrodkach akademic-
kich w Polsce, a bezp³atne konsultacje dla pacjen-
tów lub ich bliskich odbêd¹ siê 23 i 25-29 lutego
na ul. Chodakowskiej (wejœcie od ul. Goc³aw-
skiej 12, I p, zapisy tel. 022 517 98 60). Planowa-
ny jest te¿ dla lekarzy podstawowej opieki zdro-
wotnej cykl konferencji, przybli¿aj¹cych tematy-
kê psychogeriatryczn¹.

Wiele wa¿nych informacji mo¿na znaleŸæ
w Internecie, miêdzy innymi www.depresja.pl
czy www.depresja.org KaJa

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

przy ul. Meissnera 7
nie ma nic wspólnego z przychodni¹

przy ul. Wileñskiej

Informujemy, ¿e przychodnia lekarska
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 4

POZIOMO: 1-A szton. 1-J rodzaj kary pieniê¿nej. 2-E sa-
mochód. 3-A nacja.3-G uiszczanie nale¿noœci za coœ. 
4-E zamys³, intencja. 4-L bezp³atnie, za nic. 5-G Szalom,
pisarz ¿ydowski (1880-1957). 6-A zespó³ pa³acowo-ko-
œcielny w Rzymie, 6-K cierpienie, ból. 7-B rodzaj sklepu.
7-G hiszpañski wójt, burmistrz. 8-D ziêæ Mahometa. 8-J
cienka kie³basa.9-F wyrób ceramiczny na œciany pie-
ca.10-A futera³ na okulary.10-H nadaje foniê i wizjê. 
11-A instrument muzyczny. 12-H szata liturgiczna, 13-A
g³upiec, prostak. 14-J daw. urzêdnik nadworny.15-E pija-
tyka, popijawa.16-A symptom, oznaka.16-J minera³, ka-
mieñ szlachetny.
PIONOWO: A-1 gatunek narcyza. A-10 zakaz wywozu
lub przywozu okreœlonych towarów. B-6 orszak, œwita. 
C-1 podró¿ny. C-10 wynik uprawy i zasiewu. D-6 wyrób
lakierowy, polewa, szkliwo. E-1 sprawowanie kontroli. 

E-11 Anatolij, ur. 1951 r., szachowy mistrz œwiata. F-8 su-
rowiec na kawior. G-1 rodzaj kanapy. H-2 charakterystyka.
H-7 przestarzale przewód w piecu. H-12 Beatrice, aktorka
franc. (Noc na ziemi). I-3 ¿artobliwie turysta. I-9 karciana
wzi¹tka. J-1 rozgardiasz, ha³as. J-7 wezwanie, odezwa. 
J-12 pomocniczy podrêcznik nawigacji. K-5 psie lokum. L-
1 szkielet kad³uba statku wodnego.L-8 parada, popis. £-4
jednostka powierzchni ziemi. £-12 rodzaj wstêgi. M-1 de-
señ, prototyp. N-8 niewielka ³ódŸ wios³owa. O-1 pochwa³a
czegoœ, akceptacja.O-12 lasso. opr. A. Kemski  

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹-
zanie krzy¿ówki Nr 2/08: „I na z³odzieja robiæ trzeba”.
Nagrodê ksi¹¿kow¹ wylosowa³: p. Katarzyna Sowiñ-
ska z ul. Krochmalnej. Wa¿ne do 29.02. br.

� �
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�
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H O R O S K O PH O R O S K O P
 BARAN 21.03-21.04

Konieczna jest mobilizacja w sprawach zawodo-
wych i prywatnych. Trzeba przepêdziæ lenistwo,
które ciê nagle ogarnê³o. Miej oczy szeroko
otwarte, by nie przegapiæ przyjemnych chwil,
które na ciebie czekaj¹. Pamiêtaj o œwiêcie bli-
skiej ci osoby i nie zapomnij kupiæ prezentu. No-
tuj sobie wszystko w kalendarzu, bo wa¿ne daty
wylec¹ ci z g³owy. Teraz najwa¿niejszy jest po-
rz¹dek i rozs¹dek, ale w uczuciach warto po-
zwoliæ sobie na ma³e szaleñstwo...

�� BYK 22.04-21.05
Najbli¿szy miesi¹c zapowiada siê ulgowo, bez
wiêkszych zmartwieñ i k³opotów. Nareszcie bê-
dziesz mia³ wiêcej czasu dla siebie. Z pewno-
œci¹ nie grozi ci przepracowanie. Nie wpadaj
z jednej skrajnoœci w drug¹. Lenistwo nie op³aca
siê nigdy, chyba, ¿e jest to tzw. „twórcze leni-
stwo”, w trakcie którego wymyœlisz now¹ strate-
giê dzia³ania albo przemyœlisz sobie dok³adnie
kilka interesuj¹cych pomys³ów.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Uwierz we w³asne mo¿liwoœci i zab³yœnij
w oczach zwierzchników. Pozwól, by twój czar
osobisty i wdziêk zauroczy³ niezwyk³ego cz³o-
wieka. Wybierz siê na d³ugi spacer i ciesz siê
pierwszymi oznakami wiosny. Odpoczniesz i na-
bierzesz si³ na czekaj¹ce ciê wyzwania. Nie
obawiaj siê ich, wszystkiemu podo³asz. Nowe
zadania sprawi¹ ci du¿o przyjemnoœci.

�� RAK 22.06-22.07
Czasem tak bywa, ¿e coœ siê dzieje „samo”. Mo-
¿esz mieæ takie wra¿enie i takie poczucie ulgi,
lecz nie rozprê¿aj siê zbytnio. W sprawach za-
wodowych wszystko, co jest ustabilizowane
i niezmienne ma szansê trwa³oœci. Musisz uwa-
¿aæ natomiast na niespodziewane sytuacje, na-
g³e propozycje i zdarzenia. Twój b³¹d by³by zbyt
kosztowny. Uwa¿aj równie¿ na terminy i zobo-
wi¹zania.

�� LEW 23.07-23.08
Jeœli tylko czegoœ zechcesz, to siê spe³ni. Nie-
wykluczone, ¿e bêdziesz stawia³ pierwsze kroki
w nowej firmie albo obejmiesz nowe stanowisko.
Nowa sytuacja bêdzie od ciebie wymagaæ cier-
pliwoœci i przystosowania siê do nowych sytua-
cji. Wystrzegaj siê wszelkiej przesady, nie obja-
daj siê, nie forsuj fizycznie, a jeœli dopadnie ciê
grypa... nie udawaj bohatera, tylko wylecz j¹ do
koñca. 

�� PANNA 24.08-23.09
Bêdziesz musia³ szczególnie skupiæ siê na tym,
by pogodziæ obowi¹zki wobec rodziny z w³a-
snym planami, rozwijaniem swych zaintereso-
wañ oraz zarabianiem pieniêdzy. Nieraz brako-
waæ bêdzie na to wszystko czasu. W najbli¿-
szym czasie skupisz siê bardziej na rzeczach
materialnych, zamiast bujaæ w ob³okach. Ale

nied³ugo nadejdzie wiosna, wiêc masz szansê
na realizacjê ca³kiem nowych, szalonych pla-
nów... 

�� WAGA 24.09-23.10
Szykuj¹ siê jakieœ zmiany w twoim ¿yciu zawo-
dowym. Przejmij inicjatywê i poproœ szefa o pod-
wy¿kê. Energia, która w tobie buzuje pozwoli ci
spotkaæ kogoœ wyj¹tkowego. Spêdzisz z nim
niezapomniane chwile, mo¿e jest on tobie prze-
znaczony. Uwierz w pozytywne fluidy i zacznij
myœleæ pozytywnie. Odwa¿ siê na odrobinê sza-
leñstwa, to nie jest trudne.

�� SKORPION 24.10-23.11
Nieoczekiwanie podreperujesz swój bud¿et. Po-
winieneœ znaleŸæ czas na wiêcej przyjemnoœci
i odnalezienie wewnêtrznego spokoju. Twoje
plany na pewno siê spe³ni¹, je¿eli wyka¿esz siê
cierpliwoœci¹. Nie b¹dŸ w gor¹cej wodzie k¹pa-
ny. Rozwaga pop³aca, mo¿esz zdobyæ uznanie.
Postaraj siê mniej krytycznie patrzeæ na œwiat,
czasem warto byæ optymist¹.

�� STRZELEC 24.11-22.12
Twój talent negocjatorski niebawem siê przyda.
Mo¿esz zrobiæ dobry interes i tylko od ciebie za-
le¿¹ jego warunki. Powinieneœ popracowaæ nad
form¹ fizyczn¹, by móc zaimponowaæ doskona-
³¹ sylwetk¹. Opanuj swoje emocje, wyka¿ siê
cierpliwoœci¹, a mo¿e znajdziesz swoj¹ drug¹
„po³ówkê”. Nie sprzeciwiaj siê przeznaczeniu.
Pisane jest ci szczêœcie i mo¿e nadejdzie wtedy,
gdy bêdziesz siê go najmniej spodziewaæ.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Jeœli bêdzie ci trudno podj¹æ w³aœciw¹ decyzjê,
zaufaj swojej intuicji. Wówczas mo¿e przeko-
nasz siê, ¿e jest ona najsensowniejsza. Wszel-
kie od³o¿one do szuflady plany powinieneœ na
nowo przejrzeæ. Zwróæ uwagê na jakiœ projekt,
którego realizacja mo¿e ci przynieœæ sporo saty-
sfakcji. Jeœli wybierasz siê w podró¿, lekki za-
wrót g³owy bêdzie uzasadniony. 

�� WODNIK 21.01-19.02
Marzec bêdzie bardzo intensywnym miesi¹cem
dla ludzi biznesu i tych, którzy lubi¹ dzia³aæ. In-
tensywny, pozytywny, bo najbardziej szalone
pomys³y mog¹ siê okazaæ mo¿liwe do realizacji.
Ale mo¿e byæ równie¿ mêcz¹cy. Dla osób pod-
porz¹dkowanym sprawom zawodowym pew-
nym problemem mog¹ byæ z³e humory szefa lub
jakieœ niesnaski miêdzy wspó³pracownikami. 

�� RYBY 20.02-20.03
Jeœli siê zagapisz albo zaufasz komuœ nieodpo-
wiedniemu œlepo i bez reszty, mo¿esz znaleŸæ
siê w k³opotach. Ktoœ chimeryczny i w³adczy
mo¿e mieæ na ciebie du¿y wp³yw, i to wykorzy-
stywaæ. Ty oczywiœcie mo¿esz uwa¿aæ odwrot-
nie. Nie ¿yj jednak z³udzeniami, bo prawda wca-
le nie jest taka ³adna, jak ci siê wydaje. 

Merlin

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie
Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 

wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

�
NNiieepprrzzyyjjeemmnnyy  zzaappaacchh
ww llooddóówwccee,,  sszzaaffccee  cczzyy  nniiee−−
wwiieellkkiimm  sscchhoowwkkuu  nniiee  mmuussii

bbyyćć  lliikkwwiiddoowwaannee  sszzkkooddlliiwwyymmii
ddllaa  śśrrooddoowwiisskkaa  ooddśśwwiieeżżaacczzaa−−
mmii  ppoowwiieettrrzzaa!! Równie skutecz−
nie pochłonie je wstawione
tam naczynie, najlepiej ogrza−
ny talerz lub miska ze świeżo
upalonymi, gorącymi ziarnami
kawy. Pod talerz można podło−
żyć drewnianą deseczkę, by
nie uszkodzić podłoża. Uwaga!
Nie powinno się go stawiać
obok produktów łatwo tracą−
cych świeżość – jest ciepły!

�
ZZiimmąą  nniieecchhęęttnniiee  oottwwiieerraa−−
mmyy  ookknnaa. Co zrobić by, je−
śli gotujemy na obiad bi−

gos lub smażymy rybę, nie roz−
siewać nazajutrz w autobusie
kuchennych zapachów, który−
mi tak łatwo przesiąka ubra−
nie? Najlepiej intensywnie wie−
trzyć, a gdy to niemożliwe, za−
raz po rozpoczęciu gotowania
i jeszcze raz w trakcie trzeba
lekko psiknąć neutralizatorem
zapachów w przedpokoju,
w pobliżu wieszaka. 

�
PPaatteellnniiaa  ppoo  ssmmaażżoonneejj  rryy−−
bbiiee  mmaa  „„zzaappaasszzeekk””?? Zalej
wodą wyparzone już fusy

herbaciane na patelni, na
której ryba się smażyła. Zago−
tuj, zostaw do ostygnięcia.
Zapach ryby znika.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
�� SSzzwweeddzzkkii  ssttóółł  to dzisiaj bardzo popularna forma przyjęcia pod−
czas spotkań towarzyskich. Czy wiesz, skąd się wziął, dlaczego jest
„szwedzki” i jaki  savoir−vivre obowiązuje przy szwedzkim stole?
�� SSzzwweeddzzkkaa,,  pprraassttaarraa  ttrraaddyyccjjaa nakazywała na przyjęcie weselne
przynieść ze sobą potrawę. Mięsiwa, ciasta i inne dania goście usta−

wiali na przygotowanym przez gospodarzy stole. Gdy wszyscy przybyli, rozpoczynano
ucztowanie – najpierw spożywano jedzenie z tego właśnie stołu, podchodząc, nakłada−
jąc sobie porcyjki dowolnie wybranych potraw na swój talerz. 
�� NNaawweett  ww mmaaggnnaacckkiicchh  rreezzyyddeennccjjaacchh w XVIII wieku były specjalne pomieszczenia na ta−
kie stoły. Te obszerne pokoje mogły pomieścić bardo wiele osób jednak pod warunkiem,
że jadło się na stojąco, popijając mocnymi wódkami, czystymi, zaprawionymi owocowo
lub korzennie. Następnie gospodarz zapraszał do jadalni, gdzie zasiadano do stołu i roz−
poczynał się właściwy obiad, serwowany przez służbę w kolejności następowania dań.
�� AA ssaavvooiirr−−vviivvrree?? Bardzo prosty: nie stój przy stole, tylko nałóż i odejdź, to raz. Dwa
– nigdy nie dokładaj na już używany swój talerzyk, sięgaj po czysty. Trzy – pamiętaj,
by na talerzu było po trosze różnych dań i… by nie był kopiasty. To wszystko!

CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Co do chleba? Œwie¿utkiego razowca, chrupi¹cej bu³eczki al-
bo gor¹cego chleba prosto z pieca? Dzisiaj – pasty!

✓✓ Wêdzon¹ makrelê obierz ze skórki i oœci, rozgnieæ widelcem
z dwiema - trzema ³y¿kami majonezu, jedn¹ gêstego jogurtu natural-
nego i bardzo drobno posiekan¹ malutk¹ cebulk¹ (najlepsza jest
dymka). Wymieszaj, dodaj posiekane jajo na twardo i trochê kapa-
rów. Zostaw na 1-2 godziny, ¿eby siê „przegryz³o”.

✓✓ Wêdzon¹ makrelê obierz ze skórki i oœci, rozgnieæ widelcem z twaro¿kiem maœlanko-
wym lub innym, chudym i trzema ³y¿kami wody, koniecznie gazowanej. Dodaj siekany
szczypiorek lub dymkê, ewentualnie szczyptê soli i pokrojonego w kostkê miêsistego pomi-
dorka.

✓✓ Na jednego fileta œledziowego typu matjas weŸ jednego, niezbyt ma³ego, dobrze ugo-
towanego ziemniaka, malutk¹ cebulê, szczyptê pieprzu. Zmiksuj lub przepuœæ przez ma-
szynkê, dodaj¹c nieco oliwy, do uzyskania po¿¹danej konsystencji bardzo gêstego kremu.

✓✓ Pieczarki i cebulê posiekaj bardzo drobniutko, najlepiej je rozdrobniæ mechanicznie
(np. papa's hand). Na patelni rozgrzej dwie – trzy ³y¿ki (nie ³y¿eczki) mas³a i na wolnym ogniu
podsma¿aj pieczarki posypane mielonym pieprzem oko³o 5 minut. Wtedy posól do smaku
i stale mieszaj¹c trzymaj je jeszcze oko³o 3 minut. Wy³ó¿ do miseczki. Podawaj zimne lub
gor¹ce. Œwietne z bu³k¹!

✓✓ Ser ¿ó³ty morski miêkki zetrzyj na tarce, dodaj ³y¿kê gêstego jogurtu i dwie – trzy ma-
jonezu, odstaw w ch³odne miejsce na godzinê. Po tym czasie mo¿na dodawaæ nieco szczy-
piorku, albo paprykê.

✓✓ Jaja na twardo, jeszcze gor¹ce, zmiksuj lub zetrzyj na tarce; dodaj szybko ³y¿kê ma-
s³a i dwie – majonezu (zamiast majonezu mo¿e byæ ma³a – oliwy i czubata – jogurtu), do te-
go pieprz czarny i szczypiorek. Wa¿ne, ¿eby wszystkie czynnoœci wykonaæ bardzo szybko,
bo na ciep³o smakuje znakomicie. Na zimno zreszt¹ te¿!

✓✓ Zwyk³y serek topiony utrzyj w miseczce z surowym ¿ó³tkiem i ³y¿k¹ sosu maggi lub
sojowego (najlepszy jest bez cukru). Gdy sk³adniki siê po³¹cz¹, mo¿na dodaæ odrobinê oli-
wy dla lepszej konsystencji i koniecznie drobniutko siekany szczypiorek. Œwietne tak¿e na
krakersach! PPyysszznnaa JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

14-£ 4-G 11-L 8-K 3-I 13-F 7-D 6-A 13-J 5-H 9-B 2-O 6-£

10-M 4-C 16-C 9-G

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
− Wiesz, tato. W życiu nie uwierzę, że za

komuny na półkach był tylko ocet i olej... Mo−
że w jakichś małych sklepach, no, ale w Car−
refourze????

☺ ☺ ☺
Ławka w parku, rozmawia dwóch panów w średnim wieku:
− Pomyślałem, żeby się ożenić.
− No i co?
− Aaa…Pomyślałem, pomyślałem i mi przeszło.

☺ ☺ ☺
Przechodzień do wędkującego:  
− Biorą?
− Nie bardzo...
− Złapał pan coś?
− Jednego.
− Jakoś go nie widzę?
− Wrzuciłem do wody.
− Duży był?
− Taki jak pan i też mnie wkurzał. WWeessoołłyy  RRoommeekk



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    11113333

£ojotok jest za-
burzeniem, któ-
rego istot¹ jest
nadprodukcja ³o-
ju wytwarzanego
przez gruczo³ ³o-
jowy w mieszku
w ³ o s o w y m .
Z punktu widze-
nia klinicznego
³ojotok mo¿emy

podzieliæ na ³ojotok suchy i oleisty. 
£ojotok suchy objawia siê silnym z³u-

szczaniem ma³ych, cieniutkich, suchych ³u-
sek przypominaj¹cych swoim wygl¹dem
drobiny wosku. W³osy zwierzêcia dotkniête-
go tym typem ³ojotoku sprawiaj¹ wra¿enie
matowych, zakurzonych, s¹ delikatne, suche
i ³atwo ³ami¹ siê. Jeœli spróbujemy pog³a-
skaæ takiego zwierzaka, bêdziemy mieli
wra¿enie, ¿e nasze
rêce pokryte zosta-
³y w³aœnie wo-
skiem. Szczególne
predysponowanymi
rasami wydaj¹ siê
byæ: jamniki, do-
bermany, owczarki
niemieckie, labra-
dory, golden retri-
very, wy¿³y, chow-
chowy, setery, wo-
do³azy.

£ojotok oleisty
natomiast sprawia,
¿e spostrzegamy
sierœæ psa jako wil-
gotn¹, t³ust¹, pozle-
pian¹ w kosmyki. Stosunkowo czêsto doty-
czy to bassetów, jamników, springer spanie-
li, cocker spanieli, shih–tzu.

Natomiast ze wzglêdu na pod³o¿e wyst¹-
pienia ³ojotoku podzieliæ go mo¿emy na
pierwotny i wtórny.

£ojotok pierwotny zwany tak¿e samoist-
nym lub idopatycznym to taki, gdzie ustale-
nie jednoznacznej przyczyny jego wyst¹pie-
nia nie zawsze jest mo¿liwe. Przyjmuje siê,
¿e przyczyn¹ mog¹ byæ zaburzenia hormo-
nalne na poziomie tarczycy lub funkcji gru-
czo³ów p³ciowych. Bardzo czêsto zdarza siê
tak, ¿e tym typem ³ojotoku dotkniête s¹ suki
z zaburzeniami cyklu p³ciowego. Za nastêp-
n¹ przyczynê uznaje siê niedobory ¿ywie-
niowe, a przede wszystkim niedobory mine-
ralno - witaminowe. �le zbilansowana dieta
z niedoborami t³uszczu i bia³ka oraz niedo-
bory witaminy A, siarki, cynku, selenu. Ten
typ ³ojotoku spotykany jest tak¿e u zwierz¹t
cierpi¹cych na schorzenia w¹troby, trzustki
i defektem wch³aniania sk³adników od¿yw-
czych. 

£ojotok wtórny to zewnêtrzny objaw
wszelkich chorób skóry. Spotykany jest
w przebiegu nu¿ycy, œwierzbu, alergiach
pokarmowych, kontaktowych, wziewnych,
chorobach t³a autoimmunologicznego, ro-

gowaceniu ciemnym, grzybicach i dro¿-
d¿ycach, zapaleniach skóry na tle gron-
kowcowym i paciorkowcowym.

Leczenie ³ojotoku powinno polegaæ, jeœli
to mo¿liwe na eliminacji bezpoœredniej
przyczyny. Jeœli podejrzewamy, ¿e przy-
czyna tkwi w dysfunkcji hormonalnej
mo¿na okreœliæ poziom hormonów tarczy-
cowych w surowicy krwi i wdro¿yæ lecze-
nie endokrynologiczne. Jeœli wiemy, ¿e
dzieje siê coœ z³ego z funkcjami rozrodczy-
mi warto podj¹æ decyzjê o sterylizacji.
Trzeba zapewniæ zwierzêciu pe³nowarto-
œciow¹, dobrze zbilansowan¹ karmê
o gwarantowanych sk³adach z ukierunko-
waniem dla psów z k³opotami dermatolo-
gicznymi. Nie wolno zapomnieæ o dobrej
suplementacji mineralno – witaminowej
i dowartoœciowaniu w wielonienasycone
kwasy t³uszczowe omega 3 i 6. W przypad-

ku ³ojotoku wtórne-
go konieczne jest
opanowanie stanu
chorobowego sa-
mej skóry. Ko-
nieczne jest wyko-
nanie badañ para-
z y t o l o g i c z n y c h ,
m i k r o b i o l o g i c z -
nych i mykologicz-
nych skóry. Po
ustaleniu czynnika
chorobotwórczego
wye l iminowan ie
go. Konieczna jest
tak¿e wspomniana
pe³nowartoœciowa
dieta, mikro i ma-

kroelementy, witaminy, i wielonienasyco-
ne kwasy t³uszczowe.

W leczeniu ³ojotoku niezbêdna jest staran-
na pielêgnacja okrywy w³osowej. Trzeba
koniecznie wystrzyc psa, tak, aby d³ugoœæ
jego sierœci nie przekracza³a 1 – 2 centyme-
trów. Stosujemy k¹piele lecznicze z zastoso-
waniem specjalistycznych, keratolitycznych
szamponów przeciw³ojotokowych. W zale¿-
noœci od stopnia nasilenia ³ojotoku i natê¿e-
nia nieprzyjemnego zapachu zwierzêcia k¹-
piele wykonujemy co 2 dni lub raz w tygo-
dniu, wyd³u¿aj¹c przerwy pomiêdzy k¹pie-
lami w miarê opanowywania schorzenia.
Niekiedy równie¿ zalecane jest mycie psa
z u¿yciem myd³a siarkowego, dziegciowego
lub rezorcynowego.

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

MIESZKAÑCU pomó¿!
Przet³uszczony problem

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

Jestem w³aœcicielem sklepu. Chcia³bym zatrudniæ m³odocianego?
Czy s¹ jakieœ ograniczenia w zatrudnianiu osób pomiêdzy 16 a 18
rokiem ¿ycia? Miros³aw J.

Oczywiœcie, takie ograniczenia istniej¹. Prawo zezwala na zatrudnia-
nie m³odocianego tylko w dwóch przypadkach: w celu przygotowania
zawodowego i przy wykonywaniu lekkich prac. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
zdrowie osób miêdzy 16 a 18 rokiem ¿ycia podlega szczególnej ochro-
nie i w zwi¹zku z tym, nie mo¿na ich zatrudniaæ przy pracach wzbronio-
nych, które zosta³y okreœlone w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów
z 24.08.2004 r., Dz. U. nr 200 poz. 2047. M³odociany musi równie¿
przejœæ odpowiednie badania lekarskie, w celu stwierdzenia, czy praca
nie wywrze szkodliwego wp³ywu na jego zdrowie. Poza tym nie mo¿na
zatrudniaæ m³odocianego w godzinach nadliczbowych oraz w porze
nocnej, czyli miêdzy godzin¹ 22.00 a 6.00 rano, a przerwa w pracy
obejmuj¹ca tê porê, powinna wynosiæ, co najmniej 14 godzin. Osoba
miêdzy 16 a 18 rokiem ¿ycia mo¿e pracowaæ 8 godzin na dobê, z tym,
¿e do czasu tego wlicza siê czas nauki, nawet, je¿eli odbywa siê ona
poza godzinami pracy. 

Jakie s¹ op³aty zwi¹zane z podpisaniem aktu notarialnego
dotycz¹cego w³asnoœci mieszkania i jak siê je oblicza?
Nieruchomoœæ, któr¹ chcê kupiæ ma wartoœæ 500.000 z³. Czy poza
tymi op³atami, s¹ jeszcze jakieœ dodatkowe, z którymi powinnam siê
liczyæ? Marta Z.

Koszty taksy notarialnej przy zakupie mieszkania wartego 500 000 z³
wynosz¹ 2770 z³. Wysokoœæ maksymalnych stawek taksy notarialnej
okreœla rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 28 czerwca 2004
roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zgodnie z tym
aktem maksymalna stawka od wartoœci od 60.000 do 1.000.000 z³ wynosi
1010 z³ + 0,4% od nadwy¿ki powy¿ej 60.000 z³. Ponadto nale¿y do tej
kwoty doliczyæ podatek VAT od taksy notarialnej oraz podatek od czyn-
noœci cywilnoprawnych, w przypadku nabywania mieszkania na rynku
wtórnym.

S¹d zas¹dzi³ od mojego by³ego wspólnika na moj¹ rzecz kwotê
5000 z³. Wyrok jest ju¿ prawomocny. D³u¿nik wci¹¿ nie uregulowa³
jednak nale¿noœci, mimo moich wezwañ. Co zrobiæ w takiej sy-
tuacji? Janusz N.

W takim przypadku powinien Pan wszcz¹æ postêpowanie egzekucyjne.
Aby to zrobiæ nale¿y uzyskaæ, po uprawomocnieniu wyroku lub nakazu
zap³aty, tytu³ wykonawczy, czyli z³o¿yæ do s¹du wniosek o nadanie orzecze-
niu klauzuli wykonalnoœci. Wniosek taki sk³ada siê do s¹du, który wyda³
orzeczenie. Nastêpnie po uzyskaniu powy¿szego tytu³u, nale¿y z³o¿yæ
wniosek do komornika o wszczêcie postêpowania egzekucyjnego. Do pis-
ma takiego nale¿y do³¹czyæ orygina³ tytu³u wykonawczego, czyli orzecze-
nie zaopatrzone w klauzulê wykonalnoœci, a w samym wniosku trzeba
wskazaæ maj¹tek, z którego powinno byæ egzekwowane roszczenie wierzy-
ciela. Mo¿na ¿¹daæ wszczêcia egzekucji z rachunku bankowego,
ruchomoœci, wierzytelnoœci lub wynagrodzenia za pracê d³u¿nika. Ma Pan
prawo do wskazania jednego, niektórych, b¹dŸ wszystkich z wymienionych
sposobów egzekucji.

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
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MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

URZ¥D MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWY
BIURO ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

DELEGATURA W DZIELNICY WESO£A

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 03.80.721 ze zm.) Prezydent m.st.
Warszawy informuje, ¿e:

1. W Delegaturze Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzêdu m.st. Warszawy w Dzielni-
cy Weso³a zosta³a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji polegaj¹cej na budo-
wie ulicy Koœciuszki w Dzielnicy Weso³a na odcinku od ulicy S³owackiego do ulicy Niemcewicza,
wraz z budow¹ odwodnienia - studnie ch³onne i przebudow¹ koliduj¹cej infrastruktury, na dzia³-
kach ew. nr 1/2, 43, 23, 70/11, 70/12, 70/13, 70/14, 55, 70/21, 95, 127/3, 154/1, 154/2, 71/1,
71/4, 19, 21, 22 z obrêbu 06-02.

2. Decyzja wraz z za³¹cznikami znajduje siê do wgl¹du w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Weso³a m.st.
Warszawy w Delegaturze Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w Dzielnicy Weso³a,
05-075 Warszawa-Weso³a, ul. 1.Praskiego Pu³ku 33, pok. 206.

3. Od decyzji tej s³u¿y stronom odwo³anie do Wojewody Mazowieckiego za poœrednictwem Delegatury
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w Dzielnicy Weso³a w terminie 14 od dnia jej dorêczenia.
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REKLAMA REKLAMA

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

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.

CENTRUM KONFERENCYJNE

RESTAURACJA „U SIWKA” ul. Poligonowa 30
ORGANIZUJE:

�� WESELA �� IMPREZY OKOLICZNOŒCIOWE ��
�� KONFERENCJE �� SZKOLENIA ��

Tel. / fax: (022) 813 27 95, (022) 357 50 06, 
0−600 341 178

Developerzy, agencje nierucho-
moœci i w³aœciciele mieszkañ dwoj¹
siê i troj¹, by przysz³y nabywca by³
przekonany, ¿e kupuje rzecz wyj¹t-
kow¹, zaspakajaj¹c¹ jego potrzeby,
ale tak¿e ambicje i marzenia.

Któ¿ bowiem chcia³by mieszkaæ
w bloku albo w domu? Co innego
taki apartament owiec, czy rezy-
dencja albo willa! Dosz³o do tego,
¿e nawet w starym bloku z wielkiej
p³yty sprzedawane s¹ apartamenty,
a kilkunastoletnia kamienica o bar-
dzo podstawowym standardzie
przedstawiana jest jako apartament
owiec w³aœnie. 

Reklamy przeœcigaj¹ siê w sfor-
mu³owaniach typu „najwy¿szy
standard wykonania”, „materia³y
najwy¿szej klasy”, „markowe wy-
koñczenie wnêtrz”. I tylko nieliczni
prezentuj¹ konkrety. Poszukuj¹c
mieszkania na Pradze natrafia³am
na opisy, które nie odzwierciedla³y
rzeczywistoœci, a raczej bujn¹ wyo-
braŸniê twórcy.  

10-letni kameralny blok na Gro-
chowie. W ofercie agencji nieru-
chomoœci (tytu³uje siebie rzeteln¹,
profesjonaln¹ i presti¿ow¹) widnie-
je jako apartament owiec, a du¿e
mieszkanie na 4 piêtrze to aparta-
ment. Dzwoniê. Pani wymiguje siê
od wyjaœnienia ró¿nicy miêdzy
mieszkaniem a apartamentem. S³y-
szê, ¿e piêknie po³o¿ony, czyœciut-
ki, mili s¹siedzi.

Sprawdzam osobiœcie: Tu¿ przy
torach, po s¹siedzku lakiernia sa-
mochodów, brak ogrodzenia, win-
dy. Ale rzeczywiœcie czysto - chyba
dlatego apartament owiec.

Kolejny telefon - tym razem
w sprawie apartamentu na Goc³a-
wiu. Piêkny widok, szczególnie no-
c¹ – zachwala pracownik. Widok na
Trasê Siekierkowsk¹, wolê inne kli-
maty. Szukam cichego mieszkania
bez widoku na arteriê. Jest przecie¿

du¿o mi³ych, lokalnych uliczek na
Pradze, z nisk¹ zabudow¹, drzewa-
mi. Okazuje siê jednak, ¿e lokale
nawet przy najwiêkszych skrzy¿o-
waniach reklamowane s¹ jako spo-
kojne, urokliwe i ciche. 

Niemal przy ka¿dej ofercie wy-
obra¿am sobie, ¿e oto w³aœnie pro-

pozycja wprost idealna dla mnie -
z dala od zgie³ku, a jednoczeœnie
blisko do wêz³ów komunikacyj-
nych, zielono, cicho, spokojnie,
czysto. Sielanka. Sprawdzam kil-
ka z nich; Okna mieszkania na
„piêknym, cichym osiedlu” wy-
chodz¹ na g³oœn¹ dwupasmówkê.
W³aœcicielka nie zbita z tropu za-
chwala: Ale za to ma pani pod rê-

k¹ dwa du¿e centra handlowe
i stacjê paliw.

Inne lokum („cicha zielona Saska
Kêpa”) znajduje siê na wysokoœci
k³adki nad alej¹ Stanów Zjednoczo-
nych, nawet meble drga³y. 

Segment na „urokliwej Olszynki
Grochowskiej, z dala od zgie³ku”

stoi na skrzy¿owaniu, przy drodze,
któr¹ bez przerwy je¿d¿¹ samocho-
dy omijaj¹ce korek na pobliskiej
g³ównej drodze, o bliskoœci torów
ju¿ nie wspomnê. 

Gdy przeczyta³am og³oszenie
o cichym mieszkaniu na Rondzie
Wiatraczna musia³am zadzwoniæ,
by wypytaæ o ten fenomen ciszy
przy skrzy¿owaniu dwóch najg³o-

œniejszych ulic Pragi, z widokiem
na pêtlê tramwajow¹, gwarny ba-
zar, a w perspektywie czasu i prze-
strzeni – wyburzanie Universamu
i budowê centrum handlowego.

Agent dowiedzia³ siê dopiero ode
mnie o tym, ale - jak na dobrego
handlowca przysta³o - nie podda³

siê: Jak pani okna zamknie to nic
s³ychaæ, a na odpoczynek to do par-
ku Skaryszewskiego mo¿na podje-
chaæ.

Mo¿e ciche nowe inwestycje?
Budynek z widokiem na myjniê sa-
mochodów i ulicê Grochowsk¹ stoi
w „cichej okolicy w otoczeniu klo-
nów jesionolistnych”. 

Odwo³ywanie siê do przyrody
jest znamienne. Widaæ to najlepiej
w opisach inwestycji Wawra. Na-
wet tam, gdzie jest jeden wielki
plac budowy, a las zosta³ tylko
w nazwie - szafuje siê opisami nie-
mal jak z podrêczników botaniki.
Ktoœ nawet posun¹³ siê do stwier-
dzenia, ¿e nowi mieszkañcy bêd¹
czuæ zapach œwierków. Chyba 
na Bo¿e Narodzenie - gdy kupi¹
choinkê.

Kolejna inwestycja. Lokal z pra-
wie 40 mieszkaniami, ale w nazwie
oczywiœcie s³owo villa. Z widokiem
na g³ówny praski szlak komunika-
cyjny, wokó³ wie¿owce, domy i sta-
re kamienice. Inwestor zachwala:
„Cicha i spokojna okolica, oaza wy-
poczynku i weekendowego rela-
ksu”. Dalej pobudza wodze fantazji
pisz¹c, ¿e mieszkañcy „s¹ wyznacz-
nikiem stylu dla s¹siadów z okolicy
(…), s¹ liderami opinii, inicjatorami
zmian i przywódcami”.

Ten opis szybko trafia na fora in-
ternetowe, jest wyszydzany, wy-
œmiewany. Ktoœ proponuje, by
twórca opisu odstawi³ prochy.
Podzia³a³o. Opis usuniêto.  

A ja znalaz³am mieszkanie - przy
parku, cichutkie. Opis by³ lakonicz-
ny: „dobra lokalizacja na Pradze
Po³udnie”.

Z redakcyjnej poczty:
Alina Woźniak  

Apartament cichy z liderami sprzedam…
Szukaj¹c mieszkania nale¿y uwa¿aæ na ich opi-
sy. Te najpiêkniejsze nie zawsze s¹ prawdziwe.
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ANTYKI

�� Kupiê – monety, znaczki, po-
cztówki, obrazy, meble, zegary
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

AUTO−MOTO/sprzedam

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

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
� Pianino Calisia – 2.200 PLN.
(Goc³aw). Tel. 0603-068-155
� Piec gazowy. 
Tel. 022 810-33-77; 022 813-38-18

MEDYCZNE

�� Alkoholowe odtrucia, narko-
tykowe, Esperal. Tanio. Gabi-
net, dojazdy. Tel. 022 671-15-79, 

022 613-98-37

MEDYCYNA NATURALNA

� Refleksoterapia.
Tel. 694-935-213

NAUKA

� Francuski, rosyjski – t³umacze-
nia umów, faktur, kontraktów, in-
strukcji i warunków technicz-
nych, aktów cywilnych, œlubów.
Poœrednictwo biur wykluczone.
Tel. 022 815-44-91; 0601-35-18-64
� J. polski. Tel. 691-923-889
� Kursy przygotowawcze do ma-
tury. 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

� Poœrednictwo i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami – studia pody-
plomowe. Tel. 022 879-87-66
� Szkolenia BHP. 

Tel. 022 879-87-66
� Szko³a Policealna. 

Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� Bezpoœrednio kupiê plac na
Grochowie zabudowany lub nie-
zabudowany – pod budownictwo
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, Rembertów,
Kawêczyn, Wygoda).

Tel. 0603-599-805

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Lub zamieniê mieszkanie 64
m kw. (Mokotów). 
Tel. 022 840-31-59; 0606-447-065
� Gara¿ ul. Suchodolska. 

Tel. 022 810-22-07
� Komorska – pokój z kuchni¹
47 m kw., parkiet, glazura, tera-
kota. Kw. Tel. 0601-277-653
� 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 pok., 51 m kw.,
2p/3p kwaterunkowe Saska Kêpa
na 3 pok. kwaterunkowe. 

Tel. 022 672-68-21
� Mieszkanie 2-pokojowe (Go-
c³aw) 37 m.kw. na wiêksze (za-
d³u¿one). Tel. 721-758-291

� Mieszkanie 34 m kw., kwate-
runek - na wiêksze. 

Tel. 0698-959-732

DAM PRACĘ

� AVON – korzystne warunki
wspó³pracy. Tel. 0602-623-916
� Atena Security na korzystnych
warunkach zatrudni do ochrony
obiektów na terenie Targówka
i Pragi. Tel. 0691-737-741
� Agencja Ochrony zatrudni kie-
rownika ochrony. Wymagamy:
licencja II lub I, samochód, do-
œwiadczenie w kierowaniu zespo-
³em pracowników. 

W-wa ul. Dominikañska 9 lub 
e-mail:ochrona@atenasecurity.pl
�Atena Security zatrudni na stano-
wisko kierownicze osoby dyspozy-
cyjne z samochodem. Zg³oszenia:
W-wa ul. Dominikañska 9 lub
e-mail:ochrona@atenasecurity.pl
� Dr Nona – produkty uzdrawia-
j¹ce z Morza Martwego. Kosme-
tyka + zdrowie. 

Tel. 0602-654-917
� Firma z bran¿y us³ug komunal-
nych zatrudni osoby na stanowi-
sko: pomocnik kierowcy/sorto-
wacz. Tel. 022 750-93-13
RAMKA
� NZOZ BO-DENTAL zatrudni
lekarzy stomatologów po sta¿u
oraz lekarza ortodontê. W-wa ul.
Miêdzyborska 60/62. Tel. 0501-
047-153
�� 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 WTRYSKAR-
KACH – FALENICA.

Tel. 0501-295-814

��UNIWERSUM zatrudni pra-
cowników na parkingach strze-
¿onych. Tel. 0600-930-307
� Zatrudniê handlowca – kie-
rowcê, chêtnie rencistê. 
Tel. 022 613-32-79; 022 613-32-83 

PRAWNE

RAMKA
� 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 
� Kancelaria Prawna, przystêpne
ceny, szeroki zakres us³ug. Czyn-
na codziennie. ul. Grochowska
207 (Universam nad bankiem). 

Tel. 0509-959-444, 
022 810-00-61 w. 252 

�� Kancelaria Adwokacka adw.
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. 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

�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO
I SOLIDNIE. Tel. 0500-336-607
RAMKA
Skup z³omu metali kolorowych.
Stary punkt – nowe ceny! Ul.
Kawcza 40. Tel. 0600-236-046

SPORT

� Si³ownia, sauna Podskarbiñska
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 nieruchomo-
œciami. 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, zacho-
dnie. Naprawa. 
Tel. 022 612-95-23, 0609 105 940
�� Alternatory, rozruszniki – na-
prawa, 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 99 z³, 1 m-c gratis i 37,90
z³/m-c, satelity bez op³at 700 pro-
gramów w tym 17 polskich (Po-
lonia, TRWAM), anteny TV – na-

ziemne. Sprzeda¿, monta¿, na-
prawa, gwarancja! „Lemag”W-
wa, ul. Br. Czecha 29. 
Tel. 022 815-47-25; 0501-123-566; 
�� Automatyczne pralki – na-
prawa, 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 gazo-
we. 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 - remonty.

Tel. 0694-809-402
� GLAZURA – FACHOWO,
SOLIDNIE. Tel. 0694-809-402
� Glazurnik – 20 lat doœwiadcze-
nia. Tel. 022 612-59-98
�� 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, pa-
nele. Tel. 022 615-76-97; 

0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. 
Tel. 022 615-58-13; 0504-61-88-88
� Glazura, remonty – fachowe
porady. Tel. 022 424-32-07; 

0692-881-945
�� Malowanie, g³adŸ gipsowa.
Tel. 022 612-01-95; 510-711-163
�Malowanie, tapetowanie - oso-
biœcie. Tel. 022 810-90-22
�� Nadruki na odzie¿y i gad¿e-
tach. Ul. Patriotów 237. 

Tel. 022 615-34-28
�� Naprawa i przestrajanie tele-
wizorów krajowych i zagra-
nicznych, magnetowidów, urz¹-
dzeñ elektronicznych. Gwaran-
cja. Tel. 022 612-52-23; 

0607 145 196
�� Naprawa pralek. Emeryci
i renciœci 50% taniej. 

Tel. 022 672-95-50; 
503-846-135

RAMKA

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om w ka¿dej po-
staci, 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

�� Pranie dywanów, tapicerki,
verticali, schniêcie 4 godz.. Do-
jazd gratis. Tel. 022 619-40-13; 

0502-928-147
� Pralki, lodówki. 

Tel. 0601-361-830; 
022 671-80-49; 0604-910-643

� Profesjonalne pranie dywanów
i wyk³adzin. Tel. 0505-624-601
� 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
� Remonty, wykoñczenia, glazu-
ra, terakota. Tel. 0660-537-625
�� Serwis Komputerowy – sk³a-
danie, naprawa, modernizacja. 

Tel. 0501-505-476
RAMKA
�� Sprzeda¿ i monta¿ okien. Ce-
ny producenta. Rachunki. Ta-
nio, solidnie, szybko. Tel. 0507-
080-611
�� STOLARZ - wykona solidnie
- meble, zabudowy, kuchnie, sza-
fy, pawlacze i inne. 

Tel. 022 810-38-04; 
0602-126-214

�� Stolarstwo, lakiernictwo. Me-
ble na wymiar, kuchenne, biuro-
we, szafy wnêkowe, garderoby 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, lakierowanie
– osobiœcie. Tel. 022 810-70-88; 

0609-542-545
�Wywóz gruzu, wykopy, wybu-
rzanie, piach, ¿wir, ziemia. 

Tel. 0695-732-224; 
022 773-22-24

� Verticale, kraty, zabudowy bal-
konów. Tel. 022 870-17-09; 

022 610-19-92
� ¯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

� W Weso³ej-Zielonej zaginê³a
bia³a kotka z czarnym ogonkiem
i czarn¹ plamk¹ na uszku. Dla
znalazcy nagroda! 

Tel. 022 773-50-31

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

NZOZ BO-DENTAL zatrudni
lekarzy stomatologów po sta¿u
oraz lekarza ortodontê. W-wa
ul. Miêdzyborska 60/62. 

Tel. 0501-047-153
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REKLAMA REKLAMA

W doskonale pomyœlanych, perfekcyjnie przygotowanych salach, spe³-
niaj¹cych ogromnie restrykcyjne wymogi bezpieczeñstwa pacjenta i lekarza
oraz zapewniaj¹cych poczucie komfortu, zgromadzono urz¹dzenia i apara-
ty do wysokospecjalistycznej diagnostyki kardiologicznej, ginekologicznej,
okulistycznej, chirurgicznej, urologicznej i nie tylko. Tej klasy ultrasonogra-
fów, tomografów, rezonansów i wielu innych urz¹dzeñ nie znajdziecie na-
wet w warszawskich szpitalach, a jeœli ju¿, to w pojedynczych placówkach.
Pe³n¹ par¹ rusz¹ w kwietniu, lecz zapisy przyjmuje siê ju¿ dziœ.

- Dobrze nam siê pracuje z pacjentami praskimi, zbieramy wiele pochwa³
i wyrazów wdziêcznoœci. To nam pokazuje, ¿e zmierzamy we w³aœciwym kie-
runku nieustannie staraj¹c siê o zapewnienie najwy¿szego poziomu opieki
i diagnostyki oraz leczenia, w tym równie¿ szpitalnego – mówi z uœmiechem
Jaros³aw Podleœny, dyrektor Centrum Medycznego „Ostrobramska”, nale-
¿¹cego do NZOZ Magodent. – Co prawda mamy du¿o pacjentów tak¿e z ca-
³ej Warszawy, z województwa mazowieckiego oraz nawet bardzo odleg³ych
miast, ale najwiêcej – z Grochowa, Saskiej Kêpy, Goc³awia, Wawra, Anina,
Rembertowa. Od samego pocz¹tku jesteœmy ws³uchani w potrzeby dzielnicy,
modelujemy nasz profil dzia³ania tak, by odpowiada³ on potrzebom ludzi
cierpi¹cych, szukaj¹cych u nas pomocy. Dlatego stawiamy zw³aszcza na gi-
nekologiê, kardiologiê, okulistykê, wszechstronn¹ rehabilitacjê, w tym spe-
cjalistyczn¹ rehabilitacjê kardiologiczn¹ oraz neurologiczn¹ i na ultrano-
woczesn¹ diagnostykê. Nie brak te¿ u nas lekarzy wielu innych specjalnoœci,
w tym lekarzy rodzinnych. Z tych samych powodów otwieramy niewielki,
lecz doskonale wyposa¿ony i zorganizowany szpitalik, w tym samym budyn-
ku, na rogu ul. Fieldorfa i ul. Perkuna. Taki z marzeñ pacjenta!

„Niewielki szpitalik” to nowiutki, znakomicie wyposa¿ony blok opera-
cyjny, zapewniaj¹cy lekarzom komfortowe warunki pracy i wszelk¹ pomoc
techniczn¹, pocz¹wszy od sto³ów operacyjnych w dwóch salach przez
oœwietlenie, narzêdzia a¿ po rozmaite urz¹dzenia wspomagaj¹ce; wszystko
to w trosce o pacjenta – by by³ bezpieczny, a dba³oœæ o jego zdrowie spo-

czywa³a w najlepszych rêkach. „Szpitalik” to tak¿e dwuosobowe sale
z komfortowymi ³azienkami oraz odpowiednio wyposa¿one sale intensyw-
nej opieki medycznej z wszelkim potrzebnym sprzêtem.

Lecz szpital, przychodnia, aparatura, to nie wszystko. Najwa¿niejsi s¹ lu-
dzie – lekarze, personel medyczny a nawet recepcja. Pacjenci maj¹ doœæ
traktowania przedmiotowego, nieuprzejmego, nie chc¹ siê czuæ jak nikogo
nie obchodz¹ce elementy na szybko przesuwaj¹cej siê taœmie produkcyjnej.
Oczekuj¹ prawdziwego zainteresowania, wnikliwej, niespiesznej rozmowy
z lekarzem, uzyskania odpowiedzi na drêcz¹ce ich pytania, obawy i lêki. Bo
cz³owiek cierpi¹cy czy zmartwiony chorob¹ w³asn¹ lub bliskich zas³uguje
na specjalne podejœcie, ciep³e i serdeczne. Rutyna, kwaœne miny, poœpiech
rodz¹cy niestarannoœæ, spychologia i lekcewa¿enie – tego nie znajdziecie
w Centrum Medycznym „Ostrobramska”.

– Uda³o mi siê tu zebraæ siedmioosobowy zespó³ najlepszych kardiologów
– mówi z dum¹ prof. Jerzy Adamus, niekwestionowany autorytet polskiej
kardiologii, znakomity, utalentowany lekarz. – W dodatku placówka ma re-
welacyjny sprzêt! Nowoczesny angiograf, najwy¿szej klasy œwiatowej – wy-
licza pan Profesor – USG, tomograf i rezonans tak wysokiej klasy, jak¹ nie
mo¿e siê pochwaliæ wiêkszoœæ wyspecjalizowanych szpitali kardiologicz-
nych. Pracownia hemodynamiczna na równie wysokim poziomie to praw-
dziwa rzadkoœæ! Bo najwa¿niejsze, by najpierw dobrze rozpoznaæ chorobê,
a dopiero potem leczyæ. Tu mamy wyj¹tkowe mo¿liwoœci stawiania najlep-
szych diagnoz, popartych wszechstronnymi badaniami. Ju¿ nie trzeba je-
chaæ do Szwajcarii – œmieje siê pan Profesor – ¿eby daæ siê porz¹dnie zba-
daæ. Echo serca najwy¿szej klasy, w³¹cznie ze specjaln¹ g³owic¹ przezprze-
³ykow¹ to jedno z urz¹dzeñ, daj¹cych niesamowite mo¿liwoœci nam, kardio-
logom. Oddzia³ szpitalny, choæ kameralny, otwiera nowe szanse dla pacjen-
tów. Nie tylko diagnostyczne, lecz tak¿e operacyjne, bêdziemy na przyk³ad
wszczepiaæ rozruszniki serca, wykonywaæ balonikowanie i wiele innych za-
biegów operacyjnych. Zajmujemy siê pacjentem kompleksowo, a w razie po-
trzeby korzystamy z konsultacji medycznej lekarzy innych specjalnoœci. Ane-
stezjologów mamy te¿ bardzo dobrych!

– Kim s¹ w wiêkszoœci nasi pacjenci? – zamyœla siê prof. Adamus. – Ko-
biety i mê¿czyŸni, mniej wiêcej po po³owie, z tym, ¿e œrednia wieku panów
korzystaj¹cych z opieki kardiologicznej jest wyraŸnie wy¿sza, ni¿ œrednia
wieku pañ. A przecie¿ do kardiologa nale¿y siê wybraæ bez wahania, jeœli
odczuwamy za mostkiem bóle, zwi¹zane z wysi³kiem, zw³aszcza te promie-
niuj¹ce a¿ do ¿uchwy, dusznoœæ i spadek wydolnoœci, pojawiaj¹ce siê do-
tychczas w zwyk³ych sytuacjach, na przyk³ad podczas niespiesznego space-
ru po p³askim terenie… Ka¿dy pacjent z podwy¿szonej grupy ryzyka (oty-
³oœæ, cukrzyca i wiele innych) powinien raz w roku porz¹dnie siê zbadaæ,
mo¿e to zleciæ lekarz rodzinny. Choroba wieñcowa, znaczne nadciœnienie,
wady serca – to niektóre schorzenia, wymagaj¹ce od rozwa¿nego pacjenta
sta³ego, systematycznego kontaktu z kardiologiem. 

– Przykro mi, ale muszê skoñczyæ nasze spotkanie, nie mogê spokojnie
rozmawiaæ wiedz¹c, ¿e pod gabinetem czeka na mnie pacjent – mówi pan
Profesor. – Tam jestem bardziej potrzebny!

Stara, dobra szko³a rzetelnych lekarzy, dla których przysiêga Hipokratesa
nie jest tylko formalnoœci¹ a kodeks etyki lekarskiej – teori¹, nie zawsze su-
miennie stosowan¹ w praktyce. Profesor Adamus, kieruj¹cy zespo³em kar-

diologów, wysoko stawia poprzeczkê swoim podopiecznym i wymaga wiel-
kiej starannoœci w pracy. Warunki ku temu ma doskona³e: dziêki œwietnej
organizacji w Centrum Medycznym „Ostrobramska” nie czeka siê miesi¹-
cami na wizytê u kardiologa, bo wiadomo, ¿e pacjent, zaniepokojony obja-
wami czy z rozpoznan¹ ju¿ chorob¹ serca nie powinien tyle czasu oczeki-
waæ na fachow¹ pomoc! Na miejscu lekarze, na miejscu badania specjali-
styczne, na miejscu szpital, a wszystko szybko, sprawnie, kompetentnie – po
prostu marzenie!

Centrum Medyczne „Ostrobramska” ma te¿ wielu pacjentów okulistycz-
nych. Tu przyjmuje s³ynny prof. Andrzej Stankiewicz, tu te¿ zebrano grono
œwietnych, skrupulatnych okulistów. Znakomicie funkcjonuje system zapi-
sów do lekarza, nigdy nie czeka siê d³ugo, a przy okazji mo¿na napiæ siê ka-
wy, lub czegoœ zimnego. Badanie przez lekarza odbywa siê bez poœpiechu
dziêki temu, ¿e na ka¿dego pacjenta przewidziano odpowiedni¹ iloœæ czasu.
Nowoczesne aparaty do diagnostyki okulistycznej pracuj¹ pe³n¹ par¹, wy-
konuj¹c tak¿e, w razie potrzeby, wiele niestandardowych badañ, w tym na
przyk³ad ogromnie pomocne w diagnozowaniu niektórych problemów oku-
listycznych badanie pola widzenia. Pacjenci ceni¹ zw³aszcza starannoœæ le-
karzy i cierpliwe, kompetentne podejœcie do chorego.

Stomatologia jest tu¿ po kompleksowym remoncie, na pacjentów czeka
te¿ ortodoncja, protetyka, poradnia chorób b³on œluzowych przyzêbia. Jest
poradnia wad postawy, krioterapii, fizjoterapii, fizykoterapii, kinezyterapii,
masa¿u leczniczego, rehabilitacji domowej, chirurgii urazowo-ortopedycz-
nej,  medycyny pracy i wiele innych. Przyjmuje tu miêdzy innymi alergo-
log, gastrolog, laryngolodzy. Jest lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
poradnia psychologiczna lecz¹ca organiczne zaburzenia psychiczne w³¹cz-
nie z zespo³ami objawowymi, jest urolog, endokrynolog i ciesz¹ca siê wiel-
kim zainteresowaniem wszechstronna ginekologia.

Prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska, doœwiadczony ginekolog – po³o¿nik, sama
jest kobiet¹ i matk¹, zna wiêc problemy kobiet z wielu punktów widzenia.
Osobiœcie zadba³a, by panie w ka¿dym wieku znalaz³y tu wyspecjalizowa-
n¹ pomoc. Od wieku m³odzieñczego i problemów z nim zwi¹zanych po doj-
rza³¹ kobiecoœæ, leczenie niep³odnoœci oraz opiekê nad przysz³ymi mamami
i paniami po porodach, a¿ po wiek oko³omenopauzalny i póŸniejszy. Scho-
rzenia szyjki macicy, jajników,  jajowodów, nadmierne krwawienia i wszel-
kie zaburzenia miesi¹czkowania czy problemy wieku póŸniejszego, z doœæ
powszechnym, krêpuj¹cym nietrzymaniem moczu – na wszystko mo¿e zna-
leŸæ siê rada. Wystarczy jej poszukaæ u wybitnych specjalistów w Centrum
Medycznym „Ostrobramska” i powierzyæ troskê o swoje zdrowie ich kom-
petencji, wspieranej przez œwietnej klasy sprzêt. 

Warto, by tematy ginekologiczne zainteresowa³y tak¿e panów – to oni po-
winni mobilizowaæ swoje ¿ony, córki i matki do pilnej dba³oœci o zdrowie.
W ginekologii, podobnie jak w wielu innych dziedzinach medycyny, profi-
laktyka i wczesna diagnoza to bardzo czêsto szansa na uratowanie czyjegoœ
¿ycia czy te¿ na przywrócenie mo¿liwoœci normalnego funkcjonowania pa-
cjentki i jej rodziny oraz powrót dobrego samopoczucia.

Ginekologia dysponuje imponuj¹cym, wyspecjalizowanym zapleczem
diagnostycznym, a aparatura jest tak wysokiej klasy, ¿e umo¿liwia nagranie
ca³ego badania i przekazanie go pacjentce na noœniku elektronicznym w ce-
lu konsultacji z innym specjalist¹ lub dla zgromadzenia domowej dokumen-
tacji choroby.

Ginekologia to tak¿e szpitalny oddzia³ z prawdziwego zdarzenia, ze zna-
komitym personelem, mi³ymi salami zapewniaj¹cymi komfortowy pobyt
i œwietnym blokiem operacyjnym. Troskliwe pielêgniarki i po³o¿ne, okna na
piêkny ogród, lekarze o znakomitej renomie, wygodny, szybki dojazd tak¿e
komunikacj¹ miejsk¹ – gdzie siê leczyæ, jak nie tu?!

Mimo niekorzystnych dla pacjentów zmian w rozliczeniach NFZ z pla-
cówkami medycznymi, w Centrum Medycznym „Ostrobramska” walcz¹
o godziwe warunki diagnozowania oraz niesienia pomocy. Placówka wystê-
puje do NFZ o rozszerzenie pakietu obecnie dostêpnych, bezp³atnych
œwiadczeñ dla pacjentów o urologiê, ortopediê, leczenie bólu, neurologiê,
dermatologiê, diabetologiê, leczenie chorób naczyniowych i chirurgiê onko-
logiczn¹. Jeœli NFZ przyjmie ofertê – zapraszaj¹ gratis ju¿ od kwietnia. Je-
œli nie – za te specjalnoœci trzeba p³aciæ.

NFZ, wedle nowych zasad, niejako wymusza na placówkach medycz-
nych  zani¿enie poziomu tak zwanej specjalistyki, ograniczaj¹c iloœæ ko-
niecznych, specjalistycznych badañ. Ale, jak zapewnie dyrektor Jaros³aw
Podleœny, sprzêt jest po to, by s³u¿yæ ratowaniu zdrowia i ¿ycia ludzkiego
i na pewno nie bêdzie sta³ bezu¿ytecznie z powodu zmian w przepisach! Bê-
dzie s³u¿y³ pacjentom – bezpiecznie, sprawnie, skutecznie, wart wykorzy-
stania zw³aszcza z naprawdê doskona³ym zespo³em tutejszych lekarzy i per-
sonelu medycznego! 

Wa¿ne, ¿e dziêki staraniom kierownictwa placówki, bardzo wiele œwiad-
czeñ jest ca³kowicie bezp³atnych dla pacjentów objêtych ubezpiecze-
niem zdrowotnym. Dotyczy to zarówno wizyt i konsultacji lekarskich, jak
te¿ korzystania z aparatury diagnostycznej oraz pobytów w szpitalu. To wy-
raz prawdziwej troski Centrum Medycznego „Ostrobramska” o nasze zdro-
wie, o dostêpnoœæ do wysokich standardów medycznych dla zwyk³ych lu-
dzi, szukaj¹cych skutecznej pomocy dobrego, oddanego lekarza.

Szkoda, ¿e w³aœciciel budynku nadal nie wyra¿a zgody na zainstalowanie
przez Centrum Medyczne „Ostrobramska” windy dla pacjentów. Budynek
nie jest wysoki, a wszystko rozlokowano bardzo rozs¹dnie lecz trzeba przy-
znaæ, ¿e winda znacznie u³atwi³aby ¿ycie!
AS 2008 eGo

CENTRUM MEDYCZNE  „OSTROBRAMSKA” NZOZ „MAGODENT”
ul. Fieldorfa 40 (wejœcie od ul. Perkuna) tel. 022 879-92-09

Przychodnia czynna jest od pon. do pt. w godz. 8-19
REJESTRACJA – tel. 022 879-92-09, tel. kom. 697-973-807

REHABILITACJA – tel. 022 610-25-94  �� ODDZIA£ GINEKOLOGICZNY – tel. 022 610-56-93
STOMATOLOGIA – tel. 022 610-38-52 (od 1 marca)

ZDROWO NA NOWO!
Nie trzeba jechaæ do Szwajcarii czy Niemiec, by skorzystaæ z naprawdê najnowocze-
œniejszych, znakomitych urz¹dzeñ diagnostycznych! Specjaliœci zgodnie twierdz¹, 
¿e olbrzymie sumy, zainwestowane przez Centrum Medyczne „Ostrobramska” na 
ul. Perkuna w sprzêt i aparaturê diagnostyczn¹ zaowocowa³y tu, na Pradze Po³udnie,
dostêpem do œwiatowej czo³ówki osi¹gniêæ techniki wspó³pracuj¹cej z medycyn¹. 

Znakomity kardiolog dr hab. n. med. Jerzy Adamus

Najwy¿szej jakoœci sprzêt umo¿liwia wszechstronne badania


