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Tu siê nic
nie uda

Opowiada³ mi ostatnio specjalista
zajmuj¹cy siê treningiem psycholo-
gicznym, jaka jest ró¿nica pomiêdzy
Polakami a nacjami zachodnimi.
Otó¿ my jesteœmy mistrzami œwiata -
niekwestionowanymi - w znajdowa-
niu argumentów, dlaczego nie warto
cokolwiek zmieniaæ. Choæby by³o
beznadziejnie, choæby to uwiera³o
wszystkim, zawsze znajdzie siê gru-
pa ludzi, g³oœna i zdesperowana,
która udowodni, ¿e zmiany s¹ tak
trudne, ¿e nie ma co ich podejmo-
waæ. I stanie na czele narzekaj¹-
cych, ¿e jest z³e. Taki polski folklor.

Coœ w tym jest. Organizacja
choæby s³u¿by zdrowia nie podoba
siê chyba nikomu. Personel me-
dyczny narzeka, ¿e ma³o zarabia
i pracuje na przestarza³ym sprzêcie.
Administracja s³u¿by zdrowia przy-
znaje, ¿e przepisy krêpuj¹ jej rêce,
¿e lepiej jest kupiæ zgodnie z przepi-
sami dwa razy dro¿sze urz¹dzenie,
ni¿ nie daj Bo¿e skorzystaæ z okazji
np. wyprzeda¿y i wzi¹æ coœ tañsze-
go. Z zarzutu ³apówkarstwa cz³o-
wiek siê nie wywik³a. 

Pacjenci, stoj¹cy na koñcu tego
ogonka niemo¿noœci, zakichani
i zbolali odsiaduj¹ swoje na niewy-
godnych krzese³kach przychodni, po
to by wzi¹æ skierowanie do specjali-
sty z terminem na za dziesiêæ mie-
siêcy.

Mo¿na by to zmieniæ, sprywatyzo-
waæ s³u¿bê zdrowia, do której trafia-
³yby nasze, sk³adkowe pieni¹dze, te
same, które tak nieefektywnie wyda-
jemy w pañstwowej s³u¿bie. 

No tak, ale prywatnego to my siê
boimy jak diabe³ œwiêconej wody,
choæ ka¿dy, kto choæ raz by³ w pry-
watnej klinice czy przychodni widzi tê
przepaœæ. I p³aci obowi¹zkowe
sk³adki na „pañstwowe” i z tego nie
korzysta i wysup³uje dodatkowe na
„prywatne”, do których w ostateczno-
œci zmuszony jest pójœæ. W imiê cze-
go? W imiê terroru tych, którzy potra-
fi¹ zawsze udowodniæ, ¿e niczego
nie da siê w tym kraju zmieniæ?

Tomasz Szymański
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odpowiedzialny
1 kwietnia 1991 roku „Mieszkaniec” przyszed³ na
œwiat i postanowi³ pozostaæ. Oczywiœcie niewiele
mia³by do gadania, gdyby Czytelnicy nie uznali, ¿e
warto „dziecko” utuliæ, bo bêdzie mia³o wa¿ne rze-
czy do przekazania...             cccczzzzyyyyttttaaaajjjj     nnnnaaaa    ssssttttrrrr....     9999
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Ju¿ w nowej siedzibie!
ul. Patriotów 208

tel./fax 022 610 01 80, tel. 022 615-78-13

MATERIAŁY BUDOWLANE
� mieszalnia tynków i farb
� systemy ociepleñ budynków
� tynki i farby elewacyjne
� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Tak ucieka³, ¿e ma³o siê
nie utopi³ 

15-letni Sebastian M. w grup-
ce kolegów pi³ alkohol nad Je-
ziorkiem Goc³awskim. M³o-
dzieñcy zachowywali siê g³o-
œno, wiêc okoliczni mieszkañcy
wezwali posterunkowych. Na
widok zbli¿aj¹cego siê patrolu
biesiadnicy zaczêli uciekaæ,
z tym, ¿e Sebastian M. pomyli³
kierunki i wpad³ do wody. Je-
ziorko Goc³awskie, jest g³êbo-
kie i niebezpieczne. St. poste-
runkowy Mariusz Wróbel
wskoczy³ wiêc do wody, by ra-
towaæ ch³opaka. Przy pomocy
sier¿anta Micha³a Dziedzica
wyci¹gnêli piêtnastolatka z wo-
dy. Odwieziono go na wszelki
wypadek do szpitala, gdzie le-
karze stwierdzili, ¿e nie odniós³
¿adnych obra¿eñ, a kontakt z lo-
dowat¹ wod¹ mu nie zaszko-
dzi³. Teraz Sebastianem M. zaj-
m¹ siê policjanci z sekcji spraw
nieletnich i patologii.

W³amanie, laptop, 
komis, areszt

W nocy z mieszkania przy uli-
cy Ruty w Wawrze w³amywacz
zabra³ min. laptop. Nie zosta³ ujê-
ty na gor¹cym uczynku, policjan-
ci przyst¹pili wiêc do tzw. typo-
wania, kto mo¿e nim byæ. No i
„wysz³o” im, ¿e mo¿e to byæ 31-
letni Mariusz A. Podjêli obserwa-
cjê. Przed po³udniem nastêpnego
dnia pan Mariusz wstawi³ do jed-
nego z komisów pochodz¹cy
z nocnej kradzie¿y komputer.
W³aœciciel sklepu, Grzegorz S.
przyzna³, ¿e laptop przekaza³ mu
Mariusz A. Jeden z nich odpowie
wiêc za kradzie¿ z w³amaniem,
a drugi za paserstwo.

Zdemolowali 
przystanek

21-letni Grzegorz N. i o rok
m³odszy Sebastian L. trochê
wypili i zaczê³o ich nosiæ. Wy-
bili wiêc piêæ szyb z przystanku
MZA na Grochowie i wsiedli
do nadje¿d¿aj¹cego autobusu.
Dojechali do ulicy P³owieckiej.
A tam ju¿ czekali na nich, jad¹-
cy za autobusem... policjanci.
Wandale mieli we krwi zbyt
wiele alkoholu, by mo¿na by³o

natychmiast ich przes³uchaæ.
Za st³uczenie szyb o wartoœci
1.200 z³otych grozi im nawet
do 5 lat wiêzienia.

Z³odziejki dwie

Pe³ni¹cy s³u¿bê w okolicach
Dworca Stadion wywiadowcy
dostrzegli dwie, podejrzanie za-
chowuj¹ce siê kobiety. Postano-
wili im siê przyjrzeæ i... s³u-
sznie. W pewnym momencie
kobiety wywo³a³y sztuczny t³ok
przy jednym ze stoisk z ubrania-
mi na pobliskim bazarku. Ko-
rzystaj¹c z zamieszania, wyci¹-
gnê³y klientce telefon komórko-
wy z kieszonki torebki - ofiara
nawet siê nie zorientowa³a, ¿e
zosta³a okradziona. Policjanci
zatrzymali obie z³odziejki, oby-
watelki rumuñskie: Iliute B. lat
39 i o 6 lat m³odsz¹ Vandane C.
Telefon wróci³ do okradzionej.

Pobili, bo chcia³ siê
napiæ bez kolejki

Wieczorem w barze przy
zbiegu ulic Targowej i Ziele-
nieckiej, zosta³ pobity z u¿y-
ciem kastetu jeden klient. Nie
by³ w stanie okreœliæ przyczyny
rozboju, powiedzia³ jedynie, ¿e
akcent sprawców wyraŸnie
wskazywa³, ¿e pochodz¹ zza
naszej wschodniej granicy. Na-
pastnicy uciekli. Maj¹c ich ry-
sopisy policjanci ruszyli na po-
szukiwania. I natknêli siê na
sprawców w momencie, gdy ci
byli w³aœnie zatrzymywani
przez Stra¿ników Miejskich. Po
wylegitymowaniu okaza³o siê,
¿e s¹ to obywatele rosyjscy,
obaj pod znacznym wp³ywem
alkoholu. Wyjawili, ¿e pobili
Polaka, bo chcia³ byæ obs³u¿o-
ny w barze poza kolejnoœci¹.

Pijany Opel

Na skrzy¿owaniu ulic Fran-
cuskiej i Obroñców kierowca
Opla doprowadzi³ do zderzenia
z Hond¹. Wypadek by³ powa¿-
ny, policjanci zostali wezwani
do interwencji. Zwyczajowo
podali alkomat i.... okaza³o siê,
¿e kierowca Opla mia³ we krwi
2 promile alkoholu. Odwiezio-
ny wiêc zosta³ do Izby Wytrze-
Ÿwieñ. toms 
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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

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

www.krasphone.pl
�� ul. Zamieniecka 90 paw. 311,
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60

�� Pu³awska 26A
tel. 424−06−60; 0510 834 834
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KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 022 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

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

www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY 
NA KARNETY NA SEZON LETNI!

Aby u³atwiæ mieszkañcom Dzielnic:
Wawer, Weso³a i Rembertów

wywi¹zanie siê z obowi¹zku z³o¿enia zeznañ PIT za 2007 rok,
Naczelnik Urzêdu Skarbowego Warszawa Wawer

zaprasza na dy¿ury pe³nione przez pracowników urzêdu w dniach:
12 i 19 kwietnia 2008 r. w godz.1000–1400 w siedzibach urzêdów ww dzielnic

oraz 
19 kwietnia 2008 r. w godz.1000-1400 w siedzibie US Warszawa Wawer 

Montaż TV SAT POLSAT CYFROWY

Universam Grochów
I piętro

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

Spraw sobie i swoim najbliższym
niepowtarzalny prezent!
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wwyyrroobbóóww  zzee  zzłłoottaa  ––5500%%  !!!!!!
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ZAPRASZAMY 

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

27 marca Forum Obywatelskie Piêkna Archi-
tektura dla Warszawy zorganizowa³o debatê
pt. „Warszawa frontem do rzeki – jak zago-
spodarowaæ brzegi Wis³y?” Emocje w czasie
debaty by³y silniejsze od wiœlanego nurtu...

Wizjê lewego brzegu Wis³y przedstawi³ dr Krzysztof Doma-
radzki, a praskiego prof. Jacek Damiêcki. Lewy brzeg rzeki mia³by
byæ umownie podzielony na piêæ tematycznych stref: sport, nauka,
sztuka, turystyka i historia. Dla przyk³adu w strefie sportu (okolice
Pomnika Sapera i Mostu Poniatowskiego) zorganizowane by³yby
miejsca do uprawiania sportów ekstremalnych, Centrum Sportów
Wodnych, strefa tañca, miejsca do gry w bule, szachy i... puszcza-
nia latawców. Zaœ w strefie sztuki (Podzamcze – Stare Miasto)
m.in. Park Nowoczesnej RzeŸby, przestrzeñ dla teatrów i sztuki
performance, widownia dla pokazów œwietlnych i... ³¹ka warszta-
tów artystycznych w plenerze. Wzd³u¿ wybrze¿a ci¹gnie siê wiel-
komiejski bulwar (mo¿liwe wiêc s¹ kolejne tunele wzd³u¿ rzeki
chowaj¹ce Wis³ostradê), a przy brzegu liczne pomosty p³ywaj¹ce.

Istne cuda nad Wis³¹. Prawy brzeg rzeki mia³by byæ bli¿ej natury –
tê¿nie na wysokoœci Saskiej Kêpy, zielone tereny wzd³u¿ Kamion-
ka, kompleksy saunowo-termalne i wisz¹ce ogrody u wybrze¿y
Pragi Pó³noc. Pracownia prof. Damiêckiego z SGGW proponuje
te¿ stworzenie przy praskim brzegu sztucznych wysp dla wodnego
ptactwa, prawie dwukrotne poszerzenie koryta Wis³y, a tak¿e budo-
wê pneumatycznego progu spiêtrzaj¹cego i mechanizmów regulu-
j¹cych poziom wody. 

Przedstawione wizje nie zosta³y dobrze odebrane przez ekolo-
gów bior¹cych udzia³ w debacie. - Czy te koncepcje s¹ tak dalekie

od tego czego pañstwo siê spodziewaliœcie, czy jesteœcie pod takim
wra¿eniem? – wiceprezydent Jacek Wojciechowicz zachêca³ do
dyskusji. Przemek Pasek prezes Fundacji „Ja Wis³a” i szef Komisji
Dialogu Spo³ecznego Wis³y Warszawskiej ostro skrytykowa³ kon-
cepcjê prof. Damiêckiego. Pasek uwa¿a, ¿e przedstawione koncep-
cje mog¹ m.in. groziæ Warszawie zalaniem, a Marek Piwowarski,
pe³nomocnik prezydent Warszawy ds. zagospodarowania brzegów
Wis³y, zleci³ „po znajomoœci” opracowanie koncepcji w³aœnie tej
pracowni, zaœ Miasto wy³o¿y³o na to 14 tysiêcy euro. 

Powszechnym pytaniem by³o czemu akurat te dwie pracownie wy-
brano do opracowania koncepcji. Marek Piwowarski wyjaœnia³, ¿e
pracownie maj¹ przedstawiæ jedynie wytyczne, pewne opcje, do
których nastêpnie bêd¹ przygotowywane konkursy. – Niepokój budzi
oddzielne traktowanie brzegów – mówi³a Joanna Porêbska architekt
i varsavianistka. – Przecie¿ wa¿ne s¹ powi¹zania funkcjonalne miêdzy
brzegami, poprzeczne osie kompozycyjne... Krzysztof Tyszkiewicz ze
Zwi¹zku Stowarzyszeñ Praskich stwierdzi³, ¿e choæ ogólnie projekty
mu siê podobaj¹, to warto wprowadziæ pewne poprawki, jak rozbudo-
wê Miêdzyszkolnego Oœrodka Sportów Wodnych Nr 2, czy budowê
w rejonie ZOO Muzeum Przyrodniczego. Przypomnia³, ¿e Warszawa
jest jedyn¹ europejsk¹ stolic¹ bez takiego muzeum. – Przywróæcie Wi-
s³ê ¿eglarzom i wodniakom! – apelowali przedstawiciele Yacht Klubu
Polskiego. – Tak jak jeszcze bywa³o w latach szeœædziesi¹tych XX wie-
ku. ¯eglarze zwracali uwagê, ¿e nadchodzi czas du¿ego nap³ywu pie-
niêdzy z Unii Europejskiej: - Trzeba ten moment wykorzystaæ i dzia-
³aæ, a zagro¿enie Warszawy powodzi¹ jest przesadzone. Na uporz¹d-
kowanie i zagospodarowanie brzegów Wis³y do 2012 r. w³adze War-
szawy planuj¹ wydaæ ponad 87 mln z³. Spotkanie udowodni³o, ¿e
o planach zagospodarowania brzegów Wis³y potrzeba zorganizowaæ
jeszcze wiele debat. A proponowane koncepcje poddaæ szerokiej kon-
sultacji œrodowisk lokalnych. Adam Rosiński

CUDA NAD WISŁĄ

KOMENTARZ
Jacek Wojciechowicz wiceprezydent m.st. Warszawy:
Projekty s¹ interesuj¹ce, ale wiele rzeczy jeszcze trzeba sprawdziæ,
przeanalizowaæ m.in. pod wzglêdem technicznym i prawnym. Samo
przywrócenie ¿eglugi na rzece, poszerzenie Wis³y, podniesienie jej po-
ziomu, to dobre pomys³y. Dziêki temu nie tylko miasto przybli¿y siê do
rzeki, ale tak¿e rzeka do miasta. Pracownie pokaza³y jedynie kierunek
zagospodarowania brzegów Wis³y, a szczegó³y bêd¹ dopiero opraco-
wywane. Kierunek jest dobry. Renaturalizacja prawego brzegu nie spo-
woduje, ¿e Praga stanie siê skansenem. Tutaj przecie¿ powstan¹ dwa
bardzo „cywilizowane” wêz³y - Stadion Narodowy i okolice ZOO. Mo-
¿e wiêksz¹ wartoœci¹ ni¿ urbanizacja jest nadwiœlañska przyroda. Takie
s¹ odczucia zagranicznych turystów. Nale¿y po praskiej stronie robiæ
wiêcej, ale zachowuj¹c i dbaj¹c o elementy przyrody.

Zwi¹zek Harcerstwa Pol-
skiego i Zwi¹zek Harcer-
stwa Rzeczpospolitej w nie-
dzielê 30 marca zakoñczy³y
obchody 65 rocznicy Akcji
pod Arsena³em. Najpierw
z³o¿ono wieñce przed Gro-
bem Nieznanego ¯o³nierza.
Potem odby³ siê uroczysty
apel i z³o¿ono kwiaty przy
pami¹tkowym kamieniu. 

Akcja pod Arsena³em mia³a miejsce 26
marca 1943 - pod warszawskim Arsena³em
na skrzy¿owaniu ulic Bielañskiej i D³ugiej.
To jedna z najwa¿niejszych akcji zbrojnych
Grup Szturmowych Szarych Szeregów.
W trakcie akcji pod kryptonimem „Meksyk
II” uwolniono harcmistrza Jana Bytnara
„Rudego”oraz 20 innych wiêŸniów politycz-
nych, przewo¿onych z siedziby Gestapo
przy Alei Szucha na Pawiak. W odwecie za
„Akcjê pod Arsena³em”, 27 marca 1943 r. na
dziedziñcu Pawiaka rozstrzelano 140 wiê-
Ÿniów. Akcj¹ dowodzili: ca³oœci¹ Stanis³aw

Broniewski, a bezpoœrednio Tadeusz Za-
wadzki. Opisana zosta³a dok³adnie w ksi¹¿-
kach „Kamienie na szaniec” Aleksandra Ka-
miñskiego oraz „Akcja pod Arsena³em” Sta-
nis³awa Broniewskiego. MKP

65. rocznica Akcji pod Arsena³em

� 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

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

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

Koncert ku czci 
Jana Pawła II

29 marca w koœciele p.w. Œw. Brata Alberta
w Weso³ej, odby³ siê uroczysty koncert upa-
miêtniaj¹cy trzeci¹ rocznicê œmierci Jana
Paw³a II. Mimo up³ywaj¹cego czasu, osoba
i nauczanie naszego Papie¿a, wci¹¿ pozosta-
j¹ dla nas bardzo wa¿ne. 

Koncert odbywa³ siê w atmosferze zadumy, wspomnieñ, ale i ra-
dosnego oczekiwania na beatyfikacjê. Wybrane historie z ¿ycia Pa-
pie¿a, opowiedzia³ animator kultury, Ryszard Nowaczewski. Wys³u-
chaliœmy te¿ fragmentów poezji Karola Wojty³y, które nie bez po-
wodu recytowa³ Olgierd £ukaszewicz (na zdjêciu). - Jan Pawe³ II
by³ w trakcie wojny, czy tu¿ po wojnie, wychowywany w œrodowisku
artystycznym Krakowa. Jego przyjaciele, znajomi, byli moimi wy-
chowawcami. Myœlê, ¿e dlatego, ten jego sposób u¿ywania ¿ywego
s³owa, jest dla mnie tak bardzo bliski – powiedzia³ aktor.

Wiele radoœci i spontanicznoœci wprowadzi³ swoj¹ muzyk¹ ze-
spó³ Eo Nomine, który zachêci³ s³uchaczy do wspólnego œpiewu.

Koncert zosta³ zorganizowany dziêki wspó³pracy Rady i Zarz¹du
Dzielnicy Weso³a i proboszcza Parafii œw. Brata Alberta, ks. Józefa
Skarpetowskiego. Piotr Bartoszewicz

PISanki w al. Waszyngtona
W niedawno otwartej siedzibie po³udniowo-
praskiego Prawa i Sprawiedliwoœci (al. Wa-
szyngtona 30/36) cz³onkowie i sympatycy tej
partii podzielili siê œwi¹tecznym jajeczkiem.

Œwiêta Wielkanoc-
ne, to m.in. czas zwyciê-
stwa nad niesprawiedli-
woœci¹, grzechem i cier-
pieniem. St¹d te¿ w sie-
dzibie PiS by³o bardzo
refleksyjnie. Tym bar-
dziej, ¿e po przegranych
wyborach coraz wiêcej
osób zwi¹zanych lub re-
komendowanych przez
PiS traci stanowiska
i posady. Ale Zmartwy-
chwstanie Pana Jezusa to
tak¿e czas optymizmu. 
– Nie zabraknie nam chêci do dzia³ania i gotowoœci do budowania
takiej Polski, jak¹ sobie wyobra¿amy – zapewnia³ szefuj¹cy po³u-
dniowopraskiemu ko³u PiS Tomasz Koziñski, by³y burmistrz dziel-
nicy i by³y wojewoda mazowiecki.

W siedzibie PiS przy al. Waszyngtona 30/36 bêd¹ odbywa³y siê
spotkania z mieszkañcami, a tak¿e dy¿ury samorz¹dowców PiS
z Pragi Po³udnie i Rady Warszawy (w poniedzia³ki i œrody w godzi-
nach 16.30 – 19.00). - Planujemy tak¿e dy¿ury parlamentarzystów
– informuje radny S³awomir Kalinowski. ar

Gdzie 
jajeczko?

Licznie przybyli go-
œcie na samorz¹do-
we, po³udniowo-pra-
skie „jajeczko”, któ-
re 20 marca w sali
konferencyjnej urzê-
du zorganizowa³y
w³adze dzielnicy.

– Tym razem zmieniliœmy
trochê formu³ê spotkania – po-
wiedzia³ sk³adaj¹c œwi¹teczne
¿yczenia burmistrz Tomasz
Kucharski. – Chcieliœmy, aby
w naszym œniadaniu uczestni-
czy³o jak najwiêcej urzêdni-
ków, z którymi na co dzieñ
spotykamy siê w naszym ratu-
szu.

W imieniu Rady Dzielnicy
Praga Po³udnie „Weso³ych
Œwi¹t” ¿yczy³ przewodnicz¹cy
Marcin Kluœ. Do ¿yczeñ do³¹-
czy³a siê Alicja D¹browska, je-
dyna pos³anka z prawobrze¿nej
Warszawy, a ksi¹dz pra³at Sta-

nis³aw Rawski z sasko-kêpskiej
parafii MB Nieustaj¹cej Pomo-
cy obficie poœwiêci³ zarówno
przygotowane potrawy, jak
i wszystkich goœci. 

Po tradycyjnym haœle
„Podzielmy siê jajeczkiem!” za-
pad³a chwila ciszy, gdy¿ okaza-
³o siê, ¿e na sto³ach nie ma... ja-
jeczka. Tzn. jajeczka by³y, ale
w bardzo wymyœlnych kombi-
nacjach wizualno-smakowych.
Nie by³o zaœ tradycyjnych bia-
³ek i ¿ó³tek podzielonych na
æwiartki. Najwa¿niejsze, aby
spe³ni³y siê wszelkie sk³adane
w œwiêta ¿yczenia. Te indywi-
dualne i te „dzielnicowe”.

Ada M. 

Z okazji Œwi¹t Wielkanoc-
nych Œwiatowy Zwi¹zek ¯o³-
nierzy AK po raz kolejny
spotka³ siê w Szkole Pod-
stawowej Nr 279 im. Batalio-
nów „Gustaw” i „Harnaœ”.
Choæ z up³ywem czasu ubywa ¿yj¹-

cych powstañców i ¿o³nierzy Armii Krajo-
wej, to zamieniona w salê widowiskowo-ja-
daln¹ szkolna sala gimnastyczna 19 marca
wype³ni³a siê kombatantami. – Od 12 lat
spotykamy siê w tej szkole – mówi³ pchr. Je-
rzy Butwi³³o „Bejot”. – W pewnym sensie
bierzemy udzia³ w jej ¿yciu, a dla nas sta³a
siê ona takim spo³ecznym domem. Wspól-

nie z kombatantami w wielkanocnym œnia-
daniu uczestniczyli przedstawiciele w³adz
Pragi Po³udnie, dyrekcja i grono pedago-
giczne szko³y, a tak¿e uczniowie, którzy
przygotowali œwi¹teczny program arty-
styczny. Sporym zaskoczeniem by³o pola-
nie wod¹ goœci przez ch³opca deklamuj¹ce-
go wiersz o Œmigusie-dyngusie. Uczeñ mu-
sia³ siê wykazaæ nie lada odwag¹, aby pla-
stikow¹ „psikawkê” skierowaæ w stronê
siedz¹cych najbli¿ej sceny powa¿nych oso-
bistoœci (m.in. by³ego marsza³ka Sejmu
prof. Wies³awa Chrzanowskiego, burmi-
strza dzielnicy Tomasza Kucharskiego i pa-
ni dyrektor Zofii Filip). Ale da³ radê. Skie-
rowa³ (na zdjêciu) i kilka razy pokropi³ wi-
dzów, co ci przyjêli z zadowoleniem i rado-
œci¹. W koñcu co tradycja, to tradycja.

rosa 

Pokropili marszałka
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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

Zak³ad Us³ug 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

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY: ww  ggooddzz..  77..0000−−1188..0000,,    ssoobb..  99..0000−−1144..0000

CENTRUM PRANIA
Dywanów i Wyk³adzin
Twój dywan wymaga prania?
Jeden telefon i załatwione!

(022) 371-82-08; (022) 353-98-58
512-248-892; 500-110-238

� przyjedziemy po Twój dywan,
�wypierzemy w naszej specjalistycznej pralni,
� odwieziemy czysty, suchy i pachn¹cy!
www.centrumpraniadywanow.waw.pl

� 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

REKLAMA REKLAMA

Szko³a Podstawowa
im. Œwiêtej Rodziny

w Warszawie

�� Szko³a katolicka nastawiona na wychowanie
religijne
��Ma³o liczne klasy, indywidualizacja pracy 

z uczniami
�� Prowadzi klasy 0–6
��Rodzinna atmosfera
��Nowy, bezpieczny budynek

ul. Garncarska 34, 04-886 Warszawa
tel. 022 615 96 11

www.szkolaswietejrodziny.pl, 
swrodzina@poczta.neostrada.pl

Uczniom koñcz¹cym nau-
kê w gimnazjach obranie w³a-
œciwej drogi mog³a u³atwiæ
Gie³da Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych, która pod koniec marca
odby³a siê w Zespole Szkó³ Nr
5 im. Stefana Kisielewskiego
przy ul. Szczawnickiej. Gie³da
w „Kisielu” ma ju¿ trzyletni¹
tradycjê. „Mieszkaniec” od po-
cz¹tku towarzyszy tej imprezie,
gdy¿ jest ona warta
uwagi. Tutaj szko³y
ponadgimnazjalne pre-
zentuj¹ swoje progra-
my i osi¹gniêcia. Przy-
gotowuj¹ w³asne „stoi-
ska wystawowe”. Sta-
raj¹ siê wypaœæ jak naj-
lepiej. Staraj¹ siê zain-
teresowaæ i zachêciæ
potencjalnych uczniów
i rodziców gimnazjali-
stów. 

Honorowym patronatem gie³-
dê obj¹³ burmistrz Pragi Po³udnie
Tomasz Kucharski. Dwudniowa
impreza rozpoczê³a siê w pi¹tek,
28 marca, programem artystycz-
nym przygotowanym przez go-
spodarzy. – Liczê, ¿e gie³da bê-
dzie tak udana, jak wystêpy chir-
liderek – reprezentuj¹cemu w³a-
dze dzielnicy wiceburmistrzowi
Adamowi Grzegrzó³ce przypad³y
do gustu tañce uczennic z po-

mponami. Po chirliderkach wy-
st¹pi³a wielce utytu³owana, mi-
strzowska para w tañcach na
wózkach („Kisiel” ma Oddzia³y
Integracyjne zarówno w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym, jak i techni-
kum kszta³c¹cym ekonomistów
i handlowców). Uroczystoœci to-
warzyszy³ wystêp szkolnego ze-
spo³u muzycznego i teatralne
scenki kawiarnianego wywiadu

z patronem szko³y Stefanem Ki-
sielewskim. Sala gimnastyczna
„Kisiela” wype³niona by³a
uczniami po³udniowopraskich
gimnazjów. Nastêpnego dnia,
w sobotê, frekwencja by³a na
gie³dzie ni¿sza. – To trzeba lepiej
rozreklamowaæ – mówi³ wystaw-
ca z Centrum Kszta³cenia Prak-
tycznego z ul. Miñskiej.

– Moim zdaniem powinno byæ
tak, ¿e wszystkie gimnazjalne kla-

sy powinny w zorganizowanych
grupach odwiedziæ gie³dê. CKP
przygotowa³o jedn¹ z ciekaw-
szych prezentacji szko³y. Prócz
multimediów szko³a m.in. poka-
zywa³a roboty reaguj¹ce na pole-
cenia g³osowe i sterowniki PLC,
które umo¿liwiaj¹ sterowanie
„inteligentnym mieszkaniem”. 

– Nie jesteœmy jeszcze zdecy-
dowani co dalej – w sobotê
przyzna³a „Mieszkañcowi” jed-
na z mam, która wraz z koñcz¹-
cym gimnazjum synem zagl¹da-
³a do ka¿dego stanowiska. –
Zbieramy ulotki i foldery, które

dok³adnie przestudiu-
jemy w domu. Rozma-
wiamy z prezentuj¹cy-
mi swoje szko³y ucznia-
mi i nauczycielami.
Œwietnie, ¿e ktoœ pomy-
œla³ o zgromadzeniu
oferty wszystkich szkó³
w jednym miejscu.

W popularne seriale
wkomponowa³o swoj¹
ofertê Technikum Che-
miczne Nr 3 (ul. Sa-

ska). Na ich stanowisku mo¿na
by³o spotkaæ postacie z kre-
skówek „Laboratorium Dextera”
i wybuchowych bohaterów ro-
dziny The Simpsons. – Mnie
przypad³a do gustu prezentacja
Liceum im. gen. Jasiñskiego z ul.
Grochowskiej – szczerze przy-
znaje jedna z nauczycielek „Ki-
siela” – które m.in. eksponowa³o
dzia³aj¹cy tam znany Teatr Para-
buch. ar

Handluj¹cy na b³oniach Stadionu
Dziesiêciolecia kupcy zrzeszeni
w Kupieckim Stowarzyszeniu „Sta-
dion” chc¹, by przyznaæ im lokaliza-
cjê nowego targowiska przy ul. Ra-
dzymiñskiej. Nie chc¹ proponowa-
nej lokalizacji przy ul. Marywilskiej.

W ubieg³ym tygodniu kupcy ze stowarzyszenia
„Stadion” wzmogli walkê o atrakcyjniejszy ich
zdaniem teren. Wystosowali list do premiera Do-
nalda Tuska, w siedzibie PAP zorganizowali kon-
ferencjê prasow¹, a nastêpnego dnia, dziêki re-
gionalnej TVP, wziêli udzia³ w programie „Kon-
trowersje”. - Mamy liczne sygna³y od mieszkañ-
ców Warszawy zapewniaj¹ce o poparciu dla na-

szej walki o godziwe miejsca pracy i o godziwe
miejsce zakupów dla klientów – argumentuj¹ kup-
cy. – Nie chcemy nic za darmo. Nie oczekujemy
prezentów – przekonuj¹ kieruj¹cy stowarzysze-
niem Lucyna Kwiatek i Bogdan Owczarek. – Za-
inwestujemy w³asne pieni¹dze. 

Kupcy chcieliby wejœæ w spó³kê z Miastem lub ze
Skarbem Pañstwa. W czasie „Kontrowersji” wice-
prezydent Andrzej Jakubiak stwierdzi³, ¿e lokaliza-
cja targowiska przy ul. Marywilskiej jest ostateczna.
RozeŸli³o to kupców, którzy zdecydowali siê zapro-
testowaæ blokuj¹c ruch samochodowy na Moœcie
Poniatowskiego i w al. Jerozolimskich. Po progra-
mie ruszyli samochodami t¹ w³aœnie tras¹ z prêdko-
œci¹ kilku kilometrów na godzinê. Wytworzy³ siê gi-
gantyczny korek, co z kolei do wœciek³oœci dopro-
wadzi³o warszawskich kierowców. Magda K.

...gdzie muzyka gra… muzyka
gra! W Zespole Szkó³ nr 37 przy
al. Stanów Zjednoczonych 28
marca odby³ siê koncert z okazji
dziesiêciolecia nadania placów-
ce imienia Agnieszki Osieckiej. 

Dyrektor szko³y Eugeniusz Œniegowski pod-
kreœla³ rolê Agnieszki Osieckiej w promowaniu
inicjatyw lokalnych: – To, co do dzisiaj mo¿emy
czerpaæ z jej twórczoœci to mi³oœæ i szacunek do
ma³ych ojczyzn. Nasza szko³a mieœci siê na Sa-
skiej Kêpie, w miejscu z którym Agnieszka Osiec-
ka zwi¹zana by³a przez ca³e ¿ycie, teraz uczy nas
o nie dbaæ.

Uczniowie liceum wraz z nauczycielami ju¿ ko-
lejny raz przygotowali przegl¹d twórczoœci inspi-
rowanej piosenkami patronki. Inspirowanej, po-
niewa¿ wykonania dalekie s¹ od brzmienia tych
klasycznych. W aran¿acjach pojawi³a siê harmo-
nijka ustna, elementy reggae, afrykañskie bêbny… 

Uczniowie æwiczyli przez wiele tygodni, próby
odbywa³y siê codziennie i by³y bardzo wyczerpu-
j¹ce. Efekt przerós³ najœmielsze oczekiwania. Te-
resa Pastuszka-Kowalska, wspó³autorka pomnika
Agnieszki Osieckiej, który rok temu stan¹³ na uli-

cy Francuskiej powiedzia³a. - Jestem tu ju¿ drugi
raz i znowu jestem zachwycona. Najbardziej mi
siê podoba³o, ¿e Ci m³odzi ludzie wk³adaj¹
w swoje interpretacje ducha pokolenia.

Faktycznie, wykonawcy zachwycali profesjo-
nalizmem i wyczuciem scenicznym. Wydarzenie
przyci¹gnê³o nie tylko rodziców uczniów i absol-
wentów szko³y, ale te¿ wiele osób zwi¹zanych z
twórczoœci¹ Agnieszki Osieckiej, m.in. z funda-
cji Okularnicy. NB

Wspólnota „po godzinach”
Od kilku lat Wspólnota Samorz¹dowa Województwa Mazowieckiego
(WSWM) aktywnie uczestniczy w ¿yciu mieszkañców stolicy i ca³ego
województwa mazowieckiego. 27 marca w luŸnej atmosferze Pijalni Pi-
wa „Oaza” spotkali siê cz³onkowie i sympatycy Wspólnoty.

Na co dzieñ WSWM stara siê zainteresowaæ lo-
kalne spo³ecznoœci prac¹ ich samorz¹dów. Po-
przez organizacjê licznych konferencji, debat
i event’ów, przekonuj¹ mieszkañców, ¿e maj¹
wp³yw na to, co dzieje siê w ratuszach miast
i dzielnic. 

– Dla nas szalenie wa¿ne jest, aby zachêcaæ lu-
dzi do tego, by szli na wybory – mówi wiceprezes
Zarz¹du Wspólnoty Mariusz Ambroziak. – Stara-
my siê m.in. przybli¿aæ wyborcom osoby pos³ów,
zw³aszcza tych mniej znanych. I robimy to bez
wzglêdu na ich polityczn¹ barwê.

W szeregach Wspólnoty dzia³a ponad tysi¹c
cz³onków, w tym wielu samorz¹dowców, a tak¿e

liczne grono m³odzie¿y skupionej wokó³ Akademickiego Ko³a tej¿e wspólnoty (AKWS). 
- Tutaj m³odzi ludzie maj¹ mo¿liwoœæ realizowania swoich pomys³ów na konferencje czy spotka-

nia z radnymi swoich dzielnic. Przez organizowanie imprez sportowych docieraj¹ do swoich
rówieœników, jak i osób starszych - mówi Adrian Jaworski, przewodnicz¹cy Zarz¹du AKWS. –
Dzia³alnoœæ m³odzie¿y nie polega na, jak to siê czêsto zdarza, rozdawaniu ulotek na ulicy. Mamy
œwietne zaplecze, doœwiadczonych ludzi, którzy bior¹ udzia³ zarówno w wielkiej, jak i ma³ej poli-
tyce. Mo¿emy podpytywaæ, przygl¹daæ siê, zdobywaæ doœwiadczenie i to przek³adaæ na konkretny
wynik.

Poznawaæ siê, zacieœniaæ wiêzi, by razem lepiej rozwi¹zywaæ problemy mieszkañców, zawsze war-
to. Mo¿e dobrze jest od czasu do czasu robiæ to poza œcianami urzêdów, w luŸniejszej atmosferze. Mo-
¿e nawet trzeba? Piotr Bartoszewicz

Co po gimnazjum?
Koniec roku szkolnego nie bêdzie nadchodzi³
tak ma³o zdecydowanie jak wiosna. Koniec
roku szkolnego po prostu nast¹pi. A wraz
z nim nowe wybory i decyzje – co dalej?

TAK¥ NAS ŒCIE¯K¥ POPROWAD�…

Kupcy chcą Radzymińskiej
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Znowu, jak co roku, przesu-
nêliœmy zegary i zyskaliœmy do-
datkow¹ godzinê dnia. Tak zy-
skaliœmy, bo wstawaæ ka¿dy
musi wczeœniej, ale z wczeœniej-
szym k³adzeniem siê spaæ bywa
ró¿nie. Warto wiêc siê zastano-
wiæ, co zrobiæ z t¹ darowan¹
godzin¹ dnia. 

Mo¿na uparcie tkwiæ przed
telewizorem, spaæ, sprz¹taæ –
ale czy warto? Trochê szkoda
czasu zw³aszcza, jeœli przypo-
mnimy sobie budz¹c siê co ra-
no, ¿e oto zaczyna siê pierwszy
dzieñ reszty naszego ¿ycia!

To dobry sposób rozpoczyna-
nia ka¿dego dnia, polecany
zw³aszcza osobom dojrza³ym.
Jako taka stabilizacja osi¹gniê-
ta, dzieci dorastaj¹ lub doros³y
i jak¿e czêsto zachowuj¹ siê

wobec rodziców tak, jakby uwa-
¿a³y, ¿e rodzicom ju¿ nic siê od
¿ycia nie nale¿y, teraz maj¹
pracowaæ tylko na… spadek,
który po sobie pozostawi¹. No
to zrób im psikusa!

Kup sobie karnet na basen
w pobli¿u domu: niebawem
mieszkañcy Wawra te¿ bêd¹
mieli swój, a nawet dwa, w Ani-
nie, i to razem z s¹siaduj¹cym

lodowiskiem! Kompleks po-
wstanie na rogu ul. V Poprzecz-
nej i RzeŸbiarskiej; bêd¹ trybu-
ny, sztuczna rzeka, gejzery
i bardzo d³uga zje¿d¿alnia!
Póki co, w Warszawie mamy
oko³o 50 basenów, a po naszej
stronie Wis³y szczególnie lubiê
Wodnika, basen w Weso³ej i ten
nowo wyremontowany, na
Kwatery G³ównej. P³ywanie dla

seniorów, gimnastyka w base-
nie – tego nam potrzeba!

Wiele klubów osiedlowych pro-
wadzi tak¿e zajêcia ruchowe dla
osób dojrza³ych, choæby Orion
z Osiedla Ateñska: przyzwoita
salka ze sprzêtem rekreacyjnym,
fachowa rehabilitantka… 

Ruchu masz doœæ, wolisz
gimnastykowaæ umys³? To do-
bry pomys³, w³aœnie dla tych,
którzy nie zrezygnowali z sa-
mych siebie we w³asnym ¿yciu.
Na Grochowie, przy Placu
Szembeka organizuj¹ naukê an-
gielskiego dla osób „bardzo”
doros³ych, jest nawet grupa
ca³kowicie pocz¹tkuj¹cych po
piêædziesi¹tce! Taka nauka to
wielka frajda, mo¿na pracowaæ
we w³asnym tempie, bez szyb-
kiej i wszechwiedz¹cej m³odzie-
¿y, która czasem nas onieœmie-
la… A przecie¿ w Zjednoczonej
Europie spêdzisz resztê swojego
¿ycia! Czyli kilkadziesi¹t lat!
Wszyscy wokó³ znaj¹ angielski,
daj sobie te¿ szansê.

Zw³aszcza, ¿e zyskujesz do-
datkow¹ godzinê ka¿dego
dnia… Nie warto jej zmarno-
waæ! żu

Co z tym
fantem
zrobiæ?

Kobiecym okiem

F
ot

. J
K

G

- Widzisz pan te dwie kobity? 
Pan Kazimierz G³ówka wskaza³ oczami swojemu koledze,

Eustachemu Mordziakowi, dwie m³ode, dobrze ubrane da-
mulki, które perorowa³y na rogu Pustelnickiej i Kawczej. 

– Wiesz pan, o czym gadaj¹? O tym, gdzie która mieszka. 
- No i wiedz¹?
- Z tego, co przypadkiem us³ysza³em, to chyba nie. Myli siê

im Goc³aw z Goc³awkiem.
- Znaczy siê przyjezdne. Pan Eustachy nie mia³ najmniej-

szych w¹tpliwoœci. - Patrz pan, co to siê porobi³o. Kiedyœ wy-
starczy³o powiedzieæ Kamionek, Pelcowizna, Olszynka, Ka-
wêczyn i ka¿dy wiedzia³ o co chodzi. A teraz ludzie nie wie-
dz¹ nawet gdzie mieszkaj¹. 

Pan Kazimierz zasêpi³ siê. Rzeczywiœcie czasy jakby nie
sprzyja³y warszawiakom. Zreszt¹ – gdzie ich szukaæ? 

- A wiesz pan, ¿e w Warszawie s¹ kluby ³odzian, krakowian,
poznaniaków, œl¹zaków, szczecinian. Ludzie siê znaj¹, spoty-
kaj¹… jak na obczyŸnie.

- A s¹ jakieœ kluby warszawiakó? – Eustachy spyta³ pozor-
nie od rzeczy, ale przecie¿ niezupe³nie.

- A s¹, s¹… na Pow¹zkach, na Bródnie… 
Zrobi³o siê nieswojo. Ale faktycznie Warszawa sta³a siê

miastem ludzi, którzy przyje¿d¿aj¹ tu do pracy, dla karie-
ry, lecz kapcie maj¹ gdzie indziej. Nie kibicuj¹ Legii czy
Polonii, tylko jakimœ Pelikanom £owicz, czy Chojniczan-
kom.

- Taki, panie Eustachy, jest los ka¿dej stolicy, zauwa¿y³
przytomnie pan G³ówka. - To s¹ centra biznesu i wszelkich
karier, wiêc nic dziwnego, ¿e ludzie lez¹ jak do miodu. Tyle
tylko, ¿e w takim dajmy na to Londynie przyjezdni staraj¹ siê
jak najszybciej wtopiæ w miasto, ¿eby ono by³o „ich” i ¿eby
oni sami byli „st¹d”. U nas - niestety… 

- Co racja to racja. WeŸ pan, panie Kaziu, w³adzê. Gomu³-
ka by³ z Podkarpacia, Gierek ze Œl¹ska, Jaruzelski z dworu
pod Kurowem, Wa³êsa z Lipna, Kwaœniewski z Bia³ogardu,
Tusk jest z Gdañska. Czy któryœ powiedzia³ kiedyœ, ¿e kocha
Warszawê? ¯e to piêkne miasto? Ka¿den jeden serce mia³
gdzie indziej, na weekend jecha³ do siebie. Potem wraca³
i znów rz¹dzi³: Chmielna bêdzie siê nazywaæ Kniewskiego,
Œwierczewskiego „Solidarnoœci” i tak w kó³ko. 

- A zapytaj pan, kogo pan chcesz, gdzie tu u nas Warszawa
siê koñczy. Powiedz¹, ¿e na moœcie Siekierkowskim. 

- Pan ¿artuje, panie Kaziu! Przecie¿ jeszcze na stacji kolej-
ki w Falenicy jest napis „Warszawa-Falenica”.

- WeŸ pan byle jak¹ gazetê - wszêdzie przeczytasz pan:
podwarszawski Anin, podwarszawskie Miêdzylesie, podwar-
szawska Radoœæ, Miedzeszyn, czy Rembertów. 

- Podwarszawski to jest Otwock, Pilawa, Karczew, albo
Radzymin, ale nie Anin!

- Pan to wiesz, ja to wiem. Ale ile nas? Raz!  Trudno, jest
jak jest - jak kto chce, to siê nauczy, choæby i przyjezdny, a jak
nie, to i tak nic nie poradzimy. A to pan znasz - pan Kazimierz
postanowi³ zakoñczyæ rozmowê jakimœ weselszym akcentem: 

G³os z radia: - Czas na porann¹ gimnastykê. Jesteœcie go-
towi? No, to zaczynamy! Góra-dó³, góra-dó³… A teraz druga
powieka!

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Nowi warszawiacy

„„„„MMMMaaaammmm    
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi
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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

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+)

ZAPISY
DO NOWYCH GRUP
NAUKI P£YWANIA!

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.zgoda−krynica.pl

na 14-dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne (dofinansowane z PFRON) w terminach: 

�� 11.04.2008 – 24.04.2008 w cenie 980 z³
W cenie turnusu: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie, 2 zabieg
dziennie + gimnastyka, bogaty program kulturalny, ca³odobowa opieka medyczna. 

W pobli¿u pijalnie wód mineralnych, lodowisko, wyci¹gi narciarskie i inne atrakcje!!!
Ju¿ dziœ zadzwoñ i zapytaj o szczegó³y.

zaprasza

Wœród kolegów – absolwentów SGH – odkry³em poetê, a raczej to on, poeta z Sa-
skiej Kêpy, odkry³ mnie. Nazywa siê Zbigniew Szwaja, mieszka przy Miêdzynarodowej,
i liczy sobie prawie dok³adnie tyle samo lat, co ja, poniewa¿ urodzi³ siê w tym samym
roku – 1925 – a nawet w tym samym miesi¹cu – lipcu – co ja – on dnia trzeciego, ja
dwudziestego siódmego. Tu wyjaœniam, ¿e choæ we wszystkich moich „papierach” figu-
ruje moja data urodzenia jako 27 sierpnia, to naprawdê urodzi³em siê jak wy¿ej. 

Wszystko zaczê³o siê od tego, ¿e razem tañczyliœmy z kole¿ankami na zabawie
w SGH w 2007 roku, a póŸniej przys³a³ mi on wiersz satyryczny o tym tañcu. Kiedy
wydrukowa³em fragmenty tego wiersza w mojej Gazecie Internetowej:
(http://www.broniarek.republika.pl/html/broniarek474.html.pl) dostarczy³ mi
swoj¹ ksi¹¿kê pt. „Moje harde upodobanie – Z pola walki o poezjê” (Wydawnictwo
Ksi¹¿kowe Ibis, Warszawa, 2005). Szwaja uprawia poezjê rymowan¹, któr¹ osobi-
œcie uwa¿am za poezjê jedynie prawdziw¹. A oto fragmenty jej reprezentatywnego
poematu pt. „Pisanie wiersza”. 

Mam pomys³. Zrodzi³o go œwiat³o // Co w oku b³ysnê³o jak raca // Lecz wizje
wnet rozjaœnia ³atwo // Posrebrza, barwi krwi¹, wyz³aca.

Mam pomys³. Zrodzi³o go s³owo // Szczêœliwe, ¿e mo¿e mnie darzyæ // Dozna-
niem prze¿ytym na nowo // ¯e mo¿na z nim p³akaæ lub marzyæ.

Mam pomys³. Zrodzi³a go pamiêæ // Co dot¹d uœpiona pod czaszk¹ // Lecz dziœ
rozogniona jak znamiê // Przygod¹ chce dzieliæ siê wa¿k¹.

Mam pomys³. Zrodzi³a go nuda // Rozwlek³a po ciele jak mgie³ka // Niepewna,
czy coœ jej siê uda // Spragniona jakiegoœ piekie³ka. 

Mam pomys³. Zrodzi³a go zawiœæ // Co w sercach z³¹ pustkê wype³nia // Tam
niechêæ przemienia w nienawiœæ // O pod³oœæ stukocze jak drewniak. 

Mam pomys³. Zrodzi³a go wóda // Co czasem w ¿y³ach z krwi¹ bulgocze // Zro-
dzi³a go ta dziwka ruda // Co wci¹¿ zachwala swe krocze. 

Mam pomys³. Zrodzi³a go pycha // Co nie dopuszcza w¹tpliwoœci // Lecz jadem
wzgardy parska, prycha // By ujœcie daæ swojej pod³oœci. 

Mam pomys³. Zrodzi³a go zazdroœæ // Ukryta gdzieœ w g³êbi jak drzazga // Po
której trop wredny i twardoœæ // Uczucia zgniecione jak miazga.

Mam pomys³. Zrodzi³a go pustka // Mêcz¹ca, trudna do zniesienia // Jak wê-
z³em ciszy spiêta chustka // Lecz zachêcona do mówienia. 

Mam pomys³. Zrodzi³a go bieda // Przysiad³a cicho gdzieœ na przyzbie // Gdy
siê jej dalej wejœæ ju¿ nie da // Bo ¿a³oœæ z ¿ó³ci¹ rz¹dz¹ w izbie. 

Mam pomys³. Zrodzi³o go miasto // Napiêtnowane kl¹tw¹ ruchu // Opanowane
przez plugastwo // Z poczuciem gwaru zawsze w ruchu. 

Mam pomys³. Zrodzi³o go piêkno//Co siê we wnêtrzu gdzieœ schowa³o//Gdy je
zobacz¹ ludzie, klêkn¹ // Tak przecie¿ w ¿yciu jest go ma³o. 

Mam pomys³. Zrodzi³a go mi³oœæ // Jasna, pogodna jak jutrzenka // Przyjazna
dla mnie jak za¿y³oœæ // I zwiewna w chêciach jak sukienka. 

Mam pomys³. Zrodzi³a go zorza // Gdzieœ nad jeziorem rozpostarta // Co bie-
gnie nawet przez bezdro¿a // Zachwytów, pochwa³ zawsze warta.

Mam pomys³. Zrodzi³ go Zbyszek // Ten z SGH i z Saskiej Kêpy // Co znalaz³
w wierszach w³asn¹ niszê // Dla uczuæ w rymach swych zaklêtych. 

Ostatnia zwrotka – to nieudolne moje naœladownictwo poezji Zbyszka. Mo¿e mi
je wybaczy choæby przez kumoterstwo. Mówi³o siê kiedyœ, ¿e kumoterstwo to jedy-
ne ludzkie uczucie, które nam zosta³o na drodze do socjalizmu. A teraz? Chyba
wspólny rok i miesi¹c urodzenia oraz wspólna szko³a coœ jeszcze znacz¹ nawet
w dzikim kapitaliŸmie. 

Zygmunt Broniarek

TENIS DLA WSZYSTKICH
W Weso³ej Centrum przy ul. Armii Krajo-
wej 32 – dwóch fanatyków tenisa, od lat
mieszkaj¹cych w Weso³ej, chce stworzyæ
klub tenisowy z prawdziwego zdarzenia. 

Po wielomiesiêcznych negocjacjach, 7 lutego 2008 roku
podpisano z TKKF Weso³a umowê dzier¿awy czêœci w/w tere-
nu. To du¿a inwestycja sportowo-tenisowa i ogromna szansa
rozwoju tenisa w naszej dzielnicy. Nowi inwestorzy – „Tenis
Klub Weso³a” – Dariusz Ja¿drzyk i Ludwik Sarnowski planu-
j¹ w tym sezonie renowacjê i modernizacjê trzech istniej¹-
cych kortów ziemnych (wymianê ogrodzenia, oœwietlenia
oraz przed³u¿enie wybiegów), budowê czwartego pe³nowy-
miarowego kortu wraz z oœwietleniem i systemem nawodnie-
nia, a w przysz³oœci budowê trzech krytych kortów z na-
wierzchni¹ ze sztucznej trawy – pozwalaj¹cych na grê przez
ca³y rok, bez wzglêdu na pogodê. Dodatkowo ma powstaæ
budynek klubowy z kawiarni¹, klubem fitness i szatniami.

Ca³oœæ inwestycji ma byæ w pe³ni dostêpna dla osób nie-
pe³nosprawnych. Wspólnie z TKKF inwestorzy planuj¹ szereg
imprez sportowych i integracyjnych dla dzieci, m³odzie¿y i do-
ros³ych: Lato i Zima w Mieœcie, turnieje tenisowe, pokazowe
mecze z udzia³em znanych osób i zawodników zajmuj¹cych
wysokie miejsca w rankingach w Polsce i innych. Wbrew kr¹-
¿¹cym plotkom, inwestorzy nie zamierzaj¹ likwidowaæ czwart-
kowego bazarku, na którym wielu mieszkañców Weso³ej i oko-
lic robi zakupy. TKKF i inwestorzy zapraszaj¹ wszystkich chêt-
nych do gry w tenisa od 1 maja 2008 roku. BeSa

Tel. (022) 773−75−27; 0−602−686−505; 0−602−127−620
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Jeœli posiadacie Pañstwo
przedmioty, które zwi¹zane s¹
z warszawsk¹ Prag¹ w 60.
latach (przedmioty co-
dziennego u¿ytku, do-
kumenty, fotografie
elementy stroju itp.),
mo¿ecie to zg³osiæ pod
numerem (22) 617-31-97,
kom: 695-645-501 lub przyjœæ
do tymczasowej siedziby Mu-
zeum Warszawskiej Pragi
w Organizacji przy ul. Targo-

wej 45 codziennie w godzinach
od 9.00 do 14.00. Akcja zbiera-
nia pami¹tek z lat 60. potrwa do
15 maja br.

	 	 	
2 kwietnia w parafii MBNP

przy ul. Nobla odby³ siê „Kon-
cert w III rocznicê œmierci Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II”. Orga-
nizatorami koncertu by³o Cen-
trum Promocji Kultury Praga
Po³udnie i Towarzystwo Œpie-
wacze na Saskiej Kêpie. Wyst¹-
pili: Marlena Zadurska – Mu-
rawska (sopran), Marcin Zieliñ-
ski (organy) oraz Warszawski
Chór Miêdzyparafialny pod ba-
tut¹ Artura Backiela. S³owa Oj-
ca Œwiêtego cytowali ucznio-
wie Gimnazjum Nr 18. Hono-
rowy patronat nad koncertem
sprawowa³ burmistrz dzielnicy
Praga Po³udnie Tomasz Ku-
charski.

	 	 	
Od 25 marca w Ogólnomiej-

skim Punkcie Obs³ugi Mie-
szkañców na stacji Metra Cen-
trum ruszy³ dodatkowy punkt
przyjmowania wniosków od
cudzoziemców zamierzaj¹cych
zalegalizowaæ pobyt na Ma-
zowszu. Cudzoziemcy mog¹
sk³adaæ od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 12.00-20.00

wnioski o udzielenie zezwoleñ
na: osiedlenie siê, zamieszkanie
na czas oznaczony, pobyt rezy-
denta d³ugoterminowego WE. 

	 	 	
Prawdziwa rewolucja w roz-

k³adach jazdy czeka pasa¿erów
od 5 kwietnia. Tego dnia trasy
zmieni siedem linii. Tramwaje
„2”, „4”, „13”, „21”, „28”
i „46” pojad¹ inaczej. Pojawi
siê dodatkowa linia 5 z Mary-
montu, Nocznickiego, Powstañ-
ców Œl¹skich na Ko³o. Szefowie
ZTM t³umacz¹, ¿e wszystkie
zmiany by³y konsultowane
z mieszkañcami i maj¹ uspraw-
niæ ruch na g³ównych trasach
tramwajowych. Innego zdania
jest czêœæ mieszkañców Pragi
Po³udnie, którzy o przywróce-
nie dawnej trasy linii „21”
z Wiatracznej do ¯erania, zabie-
gaj¹ od ubieg³orocznych waka-
cji. O przywrócenie linii zabie-
gaj¹ równie¿ radni dzielnicy. 

	 	 	
Mazowiecka Izba Rzemios³a

i Przedsiêbiorczoœci we wspó³-
pracy z Fundacj¹ Ma³ych i Œre-
dnich Przedsiêbiorstw (RIF
Mazowsza) oraz Urzêdem Mar-
sza³kowskim Województwa
Mazowieckiego jest organiza-
torem VIII Mazowieckich Spo-
tkañ Przedsiêbiorców, które
odbêd¹ siê 17 kwietnia br.
w Warszawie przy ul. Smoczej
27. Tematem spotkañ bêdzie:
„Kreowanie innowacyjnoœci
przedsiêbiorstw – dotacje unij-
ne dla Mazowsza”. Wiêcej na
stronie www.mirip.org.pl

	 	 	
Po szeœciu latach starañ ru-

szy³a budowa kliniki „Budzik”.
W Centrum Zdrowia Dziecka
w Miêdzylesiu powstanie
pierwszy w Polsce oddzia³, na
który bêd¹ trafiaæ dzieci po
ciê¿kich urazach mózgu. Roz-
poczêcie budowy to zas³uga

fundacji „A kogo?” stworzonej
w 2002 roku przez Ewê B³a-
szczyk. Kamieñ wêgielny
wmurowano w listopadzie ub.
roku. Do nowej kliniki bêd¹
trafiaæ mali pacjenci - ofiary
wypadków komunikacyjnych,
utoniêæ, czy zach³yœniêæ. Co
najwa¿niejsze, dzieci bêd¹ pod-
dane specjalistycznej opiece
przez rok, a nie - jak teraz - za-
ledwie kilka tygodni. Budowa
kliniki ma potrwaæ oko³o roku,
kolejne 6 miesiêcy zajmie wy-
posa¿enie oddzia³u w specjali-
styczny sprzêt. 

	 	 	
W pi¹tek 11 kwietnia o godz.

14.00 w Zespole Szkó³ Nr 21
przy ul. Saskiej 78 odbêdzie siê

Festiwal Chemii. Festiwal ma
na celu propagowanie chemii
poprzez zabawê. Organizatorzy
proponuj¹ m.in. gry i zabawy
chemiczne z nagrodami, rewiê
mody chemicznej, stoiska che-
miczne z ciekawymi i praktycz-
nymi eksperymentami (krymi-
nalna chemia, chemia kosme-
tyczna, analiza œrodków spo-
¿ywczych, magia chemiczna),
atrakcj¹ bêdzie namalowany na
boisku szkolnym najwiêkszy
uk³ad okresowy. 

	 	 	
27 marca zosta³ uruchomiony

przy ul. Darwina 3A (blisko
Ronda Starzyñskiego) kolejny
bezp³atny Punkt Porad Pra-
wnych prowadzony przez To-
warzystwo Inicjatyw Spo³ecz-
nych „Troska”. Punkt bêdzie

czynny trzy razy w tygodniu
w godz. 17.00-19.00. Aby sko-

rzystaæ z pomocy prawnej
nale¿y zadzwoniæ i zapi-

saæ siê na wizytê tel.
022 659-21-25, udzie-
lane s¹ te¿ porady za

poœrednictwem e-mail:
troska@onet.eu 

	 	 	
Wielki sukces odnios³y

szpadzistki Polskiego Klubu
Szermierczego startuj¹ce w In-
dywidualnych i Dru¿ynowych
Mistrzostwach Polski Senio-
rów w Œremie, które odby³y siê
28-29 marca br. W Turnieju In-
dywidualnym srebrny medal

wywalczy³a Hanna Cygan,
w Turnieju Dru¿ynowym ze-
spó³ w sk³adzie: Monika
Lampkowska, Hanna Cygan,
Katarzyna Lampkowska,
Agnieszka Malinowska, tre-
ner: Marek Poznañski - zdoby-
waj¹c tak¿e srebrny medal.
Gratulacje!

	 	 	
Rotary Klub Warszawa Józe-

fów organizuje 7 kwietnia br.
o godzinie 19.00 w Teatrze Baj-
ka przy ul. Marsza³kowskiej
138 – VIII Wiosenny Koncert
Charytatywny z cyklu „Ko-
cham Ciê”. Dochód z koncertu
przeznaczony bêdzie na pomoc
dla ponad przeciêtnie uzdolnio-
nej intelektualnie 5-letniej Sa-
manty, na zakup elektrycznego
wózka inwalidzkiego i krzese-
³ek rehabilitacyjnych.

	 	 	
Terenowa Komisja Emery-

tów i Rencistów NSZZ „Soli-
darnoœæ” Praga Po³udnie pro-
wadzi dzia³alnoœæ kulturaln¹
i turystyczn¹: wycieczki, piel-
grzymki, pomoc socjaln¹ (np.
zni¿ki PKP). Do zwi¹zku mo¿-
na zapisaæ siê w siedzibie ul.
Grochowska 259 A (wejœcie od
ul. Miêdzyborskiej 115 A)
w poniedzia³ki i czwartki
w godz.10.00-13.00. Tel. 022
813-30-70.

	 	 	
Naczelnik Urzêdu Skarbowe-

go Warszawa Praga zaprasza 
19 kwietnia br. w godzinach
10.00-14.00 do siedziby Urzêdu
przy ul. Jagielloñskiej 15 na
Dzieñ Otwarty dla Podatników.
W tym dniu w Sali Obs³ugi
Klienta bêdzie mo¿na: uzyskaæ

niezbêdne informacje w zakresie
rozliczenia podatku dochodowe-
go od osób fizycznych za 2007
r., pobraæ formularze zeznañ po-
datkowych, z³o¿yæ zeznanie po-
datkowe, porozmawiaæ na temat
i obowi¹zuj¹cych procedur –
spotkanie o godz. 11.00 i o godz.
13.00. (ab) (mkp)
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 9 i 16.IV
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJAA N T E N Y
� CYFRA+, Polsat, N
� Promocja dekoder Polsatu za 99 z³ 

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

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

Sprzeda¿, monta¿, 
naprawa, gwarancja!

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

www.lemag.TVSAT.waw.pl

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

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

hurt detal
✓ grzejniki  

✓ wk³ady kominowe
✓ rury i kszta³tki (plastik, miedŸ)

✓ kot³y gazowe i olejowe
CENY PRODUCENTA

BAPLAST
ul. Br. Czecha 19

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

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

DELEGATURA W DZIELNICY WESO£A

OBWIESZCZEN IE
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygo-
towania 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 Dzielnicy Weso³a zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie wydania decy-
zji o ustalenie lokalizacji drogi dla inwestycji polegaj¹cej na budowie ulicy Diamentowej - od
ul. Biesiadnej do ul. Jana Paw³a II na terenie dzia³ek ew. nr 13/1, 13/3, 13/5, 45/3, 420/2, 434,
499 i 45/4 z obrêbu 07-14 oraz 61/4, 61/5, 58/7, 53/11, 53/10, 53/9, 54/4, 53/7, 53/8, 20/3,
20/2, 20/16, 152, 199/1, 25/14 i 25/13 z obrêbu 07-10 w Dzielnicy Weso³a m.st. Warszawy. 

2. Ka¿dy, kto wyka¿e interes prawny ma prawo sk³adania wniosków i uwag w powy¿szej spra-
wie w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Weso³a m.st. Warszawy w Delegaturze Biura Architektury
i Planowania Przestrzennego, 05-075 Warszawa-Weso³a, ul. 1. Praskiego Pu³ku 33, pok. 209,
w terminie 14 dni od daty ukazania siê niniejszego obwieszczenia.

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

Zaproszenia dla mieszkańców
� Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Marymoncka 34 -
XIII Targi Turystyki i Wypoczynku LATO 2008.Godziny otwarcia
targów:18-20.04. br. w godz.10.00-18.00; 20.04. - w godz. 10.00-
16.00. Wstêp bezp³atny. Wiêcej informacji: www.targilato.pl 
� Galeria Konferencyjna, urz¹d Pragi Pó³noc ul. ks. I. K³opo-
towskiego 15 -Wystawa malarstwa i rysunku Jacka Schmidta pt.„Mi-
³oœæ mi wszystko wyjaœni³a. Portrety Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II”.
Wernisa¿ wystawy - 3.04. o godz.16.30, która potrwa do 2.05. br. 
� Klub Kultury Goc³aw ul Abrahama 10 (wejœcie od ul Bo-
ra-Komorowskiego przy basenie Wodnik) - 3.04. godz. 19.00
– „Wierzê, nie wierzê…”- koncert  wiosenny najpiêkniejszych
melodii œwiata w wykonaniu laureatów VII Festiwalu Solistów
„Zacisze 2008”; 7.04. godz. 19.00 – „Chcemy byæ zawsze m³o-
dzi” – biesiada kabaretowa w wykonaniu „Kabaretu Zadra”;
09.04. godz.18.00 – „Portret z ga³¹zk¹ wiœni” – wernisa¿ wysta-
wy malarstwa i rysunku Ma³gorzaty Myszka, absolwentki ASP,
pedagoga, mieszkanki Goc³awia. Czynna do 5.05. od poniedzia³-
ku do pi¹tku w godz. 14.00 - 20.00;
�Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 - 09.04. godz.
18.00 „Majn sztete³e Be³z” w programie: pieœni ¿ydowskie
w wykonaniu Romana Ziemiañskiego i Marka Ravskiego, „Noc
Poœlubna”, jednoaktówka J.Tuwima w wykonaniu Ireny Rogow-
skiej i Dariusza Burzyñskiego, re¿yseria Szczepan Szczytno;
15.04. godz. 18.00 „Marionetki” spektakl grupy teatralnej
„KOT” z Klubu Kultury „Marysin”; 21.04. godz. 13.30 „Bogac-
two kulturowe S³owian,  jako czêœæ tradycji i to¿samoœci narodo-
wej” wyk³ad Doroty Jareckiej z Muzeum Etnograficznego w ra-
mach projektu „Historie poœmiertne wg Leœmiana, czyli poszuki-
wania s³owiañskie” (w Gimnazjum Nr 104);
� Dom Kultury ,,Wygoda” ul. Koniecpolska 14 – 07-30.04. -
wystawa sekcji plastycznej DK „Wygoda” pt.„Pani Wiosna”;
11.04. godz. 17.00-18.30 - spotkanie Klubu Seniora – wieczór
poetycki w wykonaniu Klubu Seniora DK Wygoda; 12.04. godz.
12.00-13.30 - przedstawienie dla dzieci pt.: ”Warzywko”- inte-
raktywny spektakl muzyczny na podstawie wierszy J. Brzechwy
z konkursami i nagrodami.16.04. godz. 10.00-12.00 - Filmoteka
dla ka¿dego cz³owieka – film edukacyjny dla przedszkolaków;     
� Dom Kultury „Praga” ul. D¹browszczaków 2 – 3.04.
godz.18.00 - „Promocja m³odych talentów”. Koncert klasy fortepi-
anu prof. Aleksandry Kowalik-Burdzy ZPSM nr 4 im. K.
Szymanowskiego w Warszawie; do 4.04 wystawa fotograficzna
„Irlandzkie klimaty” Mieczys³aw Motyliñski, wystawa czynna od
godz.10.00 do 18.00; 8.04. godz. 10.00 Eliminacje dzielnicowe
XXXI Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”; 9.04.
godz. 18.00 „Wieczory poetycko-muzyczne” „Pamiêæ Katynia”
Program poœwiêcony Polakom w ³agrach sowieckich; 10.04. godz.
18.00„Recitale Praskie”„Dwa oceany” recital wokalny œpiewaczki
amerykañskiej Dawn Wolski; akompaniament - Robert Morawski,
prowadzenie - Marcin Wolski; od 14.04 do 9.05 br. wystawa
rysunku, malarstwa, ceramiki „Kobieta i Wiosna” Beata Popiel,
Magdalena Hajnosz, Piotr Trzebiñski; 14.04. godz. 17.30 Impreza
Krasnoludkowa Calineczka; 15.04. godz. 18.00„Praskie spotkania
z Gwiazd¹” Ewa B³aszczyk oraz Marianna Janczarska, Andrzej 
e-moll Kowalczyk – gitara, Fundacja „A kogo?”
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Mieszka z ¿on¹, dwójk¹ dzie-
ci (Dominik¹ – 10 lat i Filipem
– 12 lat) oraz kotem, czarno –
bia³¹ Balbin¹. Skromny, mi³y
pan po czterdziestce; spokojny,
pewny kierowca, w³aœciciel nie-
zwykle piêknego, silnego g³osu
o wyj¹tkowo ciep³ej barwie.

- Jak siê Pañstwu mieszka
na Klimontowskiej?

- Bardzo przyjemnie. Kiedy
wracam do domu z tamtej stro-
ny Wis³y, powietrze pachnie la-
sem, jest kominek, kot, rodzi-
na, czyli wszystko, co potrzeb-
ne do dobrego ¿ycia. Muszê
jednak przyznaæ, ¿e przepro-
wadzka ods³oni³a mi problemy,
o których dotychczas nie mia-
³em pojêcia! Nasze domy nie s¹
pod³¹czone do miejskiej kana-
lizacji i ka¿dy dom ma swoje
szambo.  Powa¿nym proble-
mem jest te¿ komunikacja. Tro-
chê tak, jakby czas zatrzyma³
siê tu kilkadziesi¹t lat temu…
Ale nie narzekam. ¯ona obie-
ma nogami stoi na ziemi, zna-
komicie godzi doœæ absorbuj¹-
c¹ pracê zawodow¹ z prowa-
dzeniem domu i zajmowaniem
siê ogródkiem, który jest
w trakcie aran¿owania.

- Wolny czas? Jak Pañstwo
lubicie go spêdzaæ? 

- Rodzinnie! Oczywiœcie!
Wizyty, wyjazdy, a w codzien-
nych wolnych chwilach chêtnie
s³ucham muzyki, nie tylko tej,
któr¹ œpiewam… Mariah Carey
– nie, nie dlatego, ¿e jest córk¹

œpiewaczki operowej Patricii
Hickey (œmiech). Lubiê muzy-
kê gospel, jazz. Lubiê Gersh-
wina i chêtnie go œpiewam,
a ostatnio pasjonuje mnie mu-
zyka baroku.

Mozart – jest coœ szczególne-
go w tym kompozytorze, co
sprawia, ¿e chce siê do niego
wracaæ. Mozart to niezwyk³y
emocjonalizm w klasycznych
ramach, wymaga ogromnego
przygotowania. Mam na myœli
nie tylko sprawy techniczne,
ale te¿ g³êbokie zaanga¿owanie
emocjonalne. Uwa¿am, ¿e do

tego trzeba dojrzeæ, tak by³o
i w moim przypadku. Zreszt¹,
upodobania i fascynacje mu-
zyczne przychodz¹ etapami, to
siê zmienia z up³ywem lat…

- Czy œpiew by³ Pana wybo-
rem sposobu na ¿ycie?

- Nie! Z rodzinnego Rado-
mia przyjecha³em do Warsza-
wy ¿eby studiowaæ teologiê!
Ale muzyka towarzyszy³a mi
od zawsze. Mój Tata, Andrzej
Górski, gra³ na fortepianie,
znakomicie improwizowa³,
tak¿e na akordeonie. Moja
m³odsza siostra, Beata Górska

– S³ociak, jest pianistk¹. Uczy
w szkole muzycznej na Bed-
narskiej, koncertuje, czasami
nawet wystêpujemy razem, Be-
ata mi akompaniuje, a ja œpie-
wam pieœni operowe i… musi-
calowe!

Studiuj¹c teologiê, trafi³em
jednoczeœnie do s³ynnej Pañ-
stwowej Szko³y Muzycznej II
stopnia im. Fryderyka Chopina
na ul. Bednarskiej, w dobre rê-
ce nieocenionej pani Eugenii
Szaniawskiej - Wysockiej, pro-
fesor œpiewu solowego. To by³
rok 1980-81, a ta szko³a by³a
prawdziw¹ szko³¹ trudnoœci.
Miêdzy innymi dziêki Pani Pro-
fesor zacz¹³em wi¹zaæ swoj¹
przysz³oœæ ze œpiewem. Trud-
nym sprawdzianem by³ egza-
min do Warszawskiej Opery
Kameralnej. Bardzo chcia³em
siê tam dostaæ, ale konkurencja
by³a naprawdê du¿a. Na dwa
wolne miejsca kandydowa³o a¿
trzynaœcie osób. To by³ rok
1986. Przygotowa³em kilka
arii, zaœpiewa³em przed na-
prawdê onieœmielaj¹c¹ komi-
sj¹, w której zasiada³ te¿ za³o-
¿yciel, dyrektor naczelny i arty-
styczny Warszawskiej Opery
Kameralnej, Stefan Sutkowski;
muzyk, muzykolog, organizator
wielu znakomitych festiwali
muzycznych – dla mnie to by³o
wielkie prze¿ycie. Mój sukces
dzieli³em jednak z Pani¹ Profe-
sor Szaniawsk¹ – Wysock¹, za-
wdziêczam jej bardzo wiele. 

- Za³o¿yciel i dyrektor
w jednej osobie – pan Stefan
Sutkowski podobno bardzo
anga¿uje siê w próby, nie
opuszcza te¿ ¿adnego spekta-
klu Warszawskiej Opery Ka-
meralnej…

- Nie, to przesada! (œmiech).
Czasami opuszcza, ale prawd¹
jest, ¿e to specyficzny rodzaj

dyrektora i szefa, prze¿ywaj¹cy
razem z nami to, co siê dzieje
na scenie. Jego obecnoœæ jest
mobilizacj¹ dla nas, artystów,
by daæ z siebie naprawdê wszy-
stko. To cz³owiek – instytucja,
bardzo kreatywny, pe³en pomy-
s³ów i inicjatyw, a co wa¿niej-
sze – wytrwa³oœci by je wdra-
¿aæ w ¿ycie. To w du¿ej mierze
dziêki niemu Warszawska Ope-
ra Kameralna nie tylko istnieje,
dzia³a, rozwija siê, ale te¿ jest
znana na ca³ym niemal œwie-
cie! To specyficzny rodzaj tea-
tru i rodzaj szefa. Kiedy nie
mieliœmy jeszcze w³asnej sce-
ny w Warszawie (na ul. Nowo-
grodzkiej mamy od 1961 r. biu-
ra i sale prób, a teatr dopiero od
1985 r. w Al. Solidarnoœci 76
B), premierê moniuszkowskiej
„Halki” zorganizowa³ w An-
glii, w samym Brighton!  

- Wróæmy do podró¿y za-
granicznych.

- JeŸdzimy wiele za granicê.
Razem z artystami Warszaw-
skiej Opery Kameralnej trzy-
krotnie by³em w Japonii. To
bardzo wymagaj¹ca publicz-
noœæ, naprawdê wyedukowana
muzycznie, a za ka¿dym ra-
zem byliœmy tam przyjmowa-
ni entuzjastycznie! W Hiszpa-
nii nasz „Falstaff” czy Mozar-
towski „Czarodziejski flet”
mia³y wspania³e recenzje,
a publicznoœæ nagradza³a nas
prawdziwymi owacjami!
W³ochy, Francja, Szwajcaria,
Austria – wszêdzie zostawia-
my po sobie dobre imiê
i z przyjemnoœci¹ przyjmuje-
my kolejne zaproszenia. War-
to wiedzieæ, ¿e œpiewamy nie
– po polsku, lecz w jêzykach,
w jakich napisano libretto
(w³oski, francuski, niemiecki)
i to ze szczególn¹ dba³oœci¹
o prawid³ow¹ wymowê co, jak

widaæ, robi dobre wra¿enie na
naprawdê wymagaj¹cej, wy-
kszta³conej publicznoœci. Naj-
bardziej egzotycznym miej-
scem, w jakim wystêpowa-
³em, by³ piêkny Liban. A teraz
kolejna podró¿ - wyje¿d¿amy
na miesi¹c do Francji. Szesna-
œcie przedstawieñ „Cyrulika
Sewilskiego” w jêzyku w³o-
skim, w ró¿nych miastach
œrodkowej i po³udniowej
Francji, to trudne, choæ bar-
dzo ciekawe wyzwanie. 

- Czy zgodzi siê Pan
z twierdzeniem, ¿e bas i bary-
ton to g³osy, które musz¹
„dojrzewaæ” z wiekiem?

- Z pewnoœci¹ tak. Up³yw
czasu nadaje im specyficznej
barwy i g³êbokiego brzmienia.
W ubieg³ym roku mia³em za-
szczyt œpiewaæ w „Henryku
VI na ³owach” ze znakomitym
barytonem, Panem Profeso-
rem Jerzym Artyszem. Mimo
przekroczonej siedemdziesi¹t-
ki brzmi on znakomicie! Po-
cz¹tkowo by³em onieœmielony
i mia³em tremê, ale okaza³o
siê, ¿e Pan Profesor jest ogro-
mnie kole¿eñski. Nie tylko –
mimo swojej pozycji - nie bu-
duje dystansu miêdzy sob¹
a mniej doœwiadczonymi ko-
legami, ale te¿ mo¿na ogro-
mnie du¿o uczyæ siê od niego.
Œpiewaliœmy na zmianê tê sa-
m¹ rolê, to by³o wielkie wy-
zwanie dla mojej ambicji
i umiejêtnoœci.

- W takim razie – trzyma-
my kciuki za francuskie to-
urnée, oraz za niespieszne
dojrzewanie Pana zachwyca-
j¹cego, g³êbokiego g³osu, by
jego brzmienie coraz piêkniej
porusza³o nie tylko polskie,
wra¿liwe dusze… Dziêkujê
za rozmowê.

eGo

Dariusz GÓRSKI
MIESZKAÑCY

„Mieszkaniec” rozmawia z Dariuszem Górskim – wczeœniej pra¿aninem,
teraz wawerczykiem, solist¹ Warszawskiej Opery Kameralnej, (bas). 

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII
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Metal−Market

REKLAMA REKLAMA

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
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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

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

LASER
– trwa³e usuwanie ow³osienia
tttt aaaakkkkżżżżeeee     jjjj aaaassssnnnneeee     wwwwłłłł oooosssskkkk iiii !!!!
� tr¹dzik � przebarwienia
� foto odm³adzanie
� Super Promocyjne Ceny! (do czerwca)

W¹sik – 80 z³ � Bikini – 130 z³
Salon Fryzjersko-Kosmetyczny
ul. Wspólna Droga 22 Tel. 022 610−55−78POWAB

No i sta³o siê. Co dwa tygo-
dnie 40 tysiêcy egzemplarzy
naszej gazety trafia do Pañ-
stwa r¹k i jest to wystarczaj¹cy
fakt, by raz do roku z tej okazji
zamówiæ pyszny tort z fajer-
werkami. 

Znów umówiliœmy siê w go-
œcinnej restauracji „Figaro”
przy kortach w Parku Skary-
szewskim. Pe³noletnioœæ (wy-
nikaj¹c¹ ze statystycznej œre-
dniej, niezbêdn¹ do zamówie-
nia lampki szampana) gwaran-
towa³ nam nasz felietonista
Zygmunt Broniarek - lat 82
i Wies³aw Nowosielski, redak-
tor naczelny, który ma chyba
tyle lat, co Praga, ale trzyma
siê œwietnie i planuje dla pra-
wobrze¿nej czêœci Warszawy
Mistrzostwa Œwiata we wszy-
stkich dyscyplinach w 2058
roku. Mówi siê nawet, ¿e sam
w nich wystartuje. Jak go zna-
my, to w po³owie z nich wygra,
a w pozosta³ej po³owie da wy-
graæ.

Ksi¹dz pra³at Krzysztof Jac-
kowski, który zgodzi³ siê po-
œwiêciæ dary Bo¿e przed spo-
¿yciem, przypomnia³, ¿e jeste-
œmy w Wielkim Tygodniu,
przed nami czas skupienia,

nadziei i ¿yczeñ. 17-latkowi
¿yczy³ dojrza³ej pe³noletnoœci,
a Czytelnikom - nadziei, rado-
œci, mi³oœci. Jajko, jako sym-
bol nowego ¿ycia i wiosna,
która nieuchronnie nadchodzi,
daj¹ nadziejê, ¿e problemy co-
dzienne uda siê rozwi¹zaæ.
„Mieszkaniec” zapewne w tym
pomo¿e. Jest to deklaracja

oczywista, ale, aby j¹ uchwaliæ
potrzebne by³o.... kworum.
A nie jest o nie ³atwo, bo jak
jedni s¹ na miejscu, w redak-
cji, to inni w terenie. 

Spotkanie w „Figaro” da³o tê
niepowtarzaln¹ szansê, by
wszyscy, których rêce tworz¹
gazetê mieli okazjê wreszcie
spotkaæ siê i spokojnie poro-

zmawiaæ. Starsi i m³odsi, dru-
karze i dziennikarze, sekreta-
riat redakcji i szefowa naszego
Wydawnictwa, artystka grafik
i... na zdjêciu powy¿ej brakuje
tylko fotoreportera, Leszka Po-
gorzelskiego, bo sam je robi³. 

Postanowiliœmy: w przy-
sz³ym roku osi¹gniemy pe³no-
letnioœæ. Emeryturê osi¹gnie-
my w roku 2056 (dwa lata
przed planowanymi przez red.
Nowosielskiego œwiatowymi
mistrzostwami) i do tego cza-
su mamy zamiar byæ na Pra-
dze Po³udnie, zmieniaæ j¹,
otwieraæ na Europê i œwiat,
wspó³pracowaæ z w³adzami
w tym wszystkim, co dobre
i k³aœæ im k³ody pod nogi, gdy
skrêc¹ w fa³szywe uliczki.
S³uchaæ naszych Czytelników,
ale nie we wszystkim im ule-
gaæ. 

Bo gdzie dwóch Polaków
tam trzy zdania, gdzie dwóch
pra¿an, tam czasami zdañ kil-
kanaœcie. M¹drych, ale wzaje-
mnie siê wykluczaj¹cych. My
chcemy w tym wszystkim
znajdowaæ z³oty œrodek. Alle-
luja i do przodu. To nie nasza
wina, ¿e ktoœ to ju¿ powie-
dzia³... (toms)

Prawie pełnoletni 
i nieprzyzwoicie
odpowiedzialny
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Œwi¹teczna poczta
E-maile, telefony, faksy, SMS-y z ¿yczeniami na 17 uro-
dziny „Mieszkañca”  oraz œwi¹teczne sprawi³y nam
ogromn¹ radoœæ, ale cieszymy siê, ¿e nie wypar³y zu-
pe³nie œwi¹tecznych pocztówek. Dziêkujemy za wszy-
stkie dobre s³owa i serdecznoœci w³adzom samorz¹do-
wym, instytucjom, firmom, przedsiêbiorstwom, og³o-
szeniodawcom i Wam Drodzy Czytelnicy!     Redakcja

Winobranie na Saskiej Kêpie!
Jeœli Winobranie, to tylko na ul. Paryskiej 28!
Stylowa piwniczka o odpowiedniej, dobranej
temperaturze, a wewn¹trz rega³y z winami z ca-
³ego œwiata, a do tego delikatesy s³odkie i wy-
trawne, prezentowe opakowania (nawet skrzy-
neczki na 6 butelek!), i to co sprawia, ¿e warto tu
wracaæ nie tylko na zakupy, lecz i na konsultacje
lub pogawêdkê – mi³a, kompetentna obs³uga,
której nigdy nie brak czasu dla ka¿dego klienta.

W sklepie znaj-
dziemy wina z ka¿dej
pó³ki, od bezpreten-
sjonalnych win, do-
brych do obiadu, po
bardziej wyszukane,
doskona³e na prezent.
Zdecydowana wiêk-
szoœæ win mieœci siê
w granicy 20-40 z³o-
tych, ale znajdziemy
tu te¿ butelki dro¿sze,
które zadowol¹ kone-
serów.

Wyró¿nikiem „Winobrania” jest bardzo korzystne prze³o¿enie ceny
na jakoœæ. Wina w cenie ko³o dwudziestu z³otych to nie s¹ wina kiep-
skie, s¹ po prostu „z innej pó³ki”. Mo¿na tu kupiæ smaki, barwy i aro-
maty z ca³ego niemal œwiata: europejskie wina francuskie, w³oskie i hi-
szpañskie; jest te¿ Portugalia oraz znakomita, reñsko – mozelska repre-
zentacja Niemiec, a tak¿e bia³e wina wêgierskie. Nowy Œwiat reprezen-
tuje Argentyna, Chile, RPA oraz Australia i Nowa Zelandia.

Dynamiczna polityka zakupów pozwala nadzwyczaj czêsto prezen-
towaæ nowoœci, sprzedawane zawsze w bardzo dobrej cenie. Taka zde-
cydowana, pocz¹tkowa obni¿ka pozwoli odwa¿yæ siê na zakup czegoœ
nowego, co – byæ mo¿e – wkrótce stanie siê sta³ym goœciem na naszym
stole! Inny rodzaj promocji dotyczy tych kolekcji, które ju¿ siê koñcz¹
– cena ostatnich butelek bêdzie obni¿ana nawet o 50%! Dlatego warto
czêsto zagl¹daæ do Winobrania, bowiem informacje o wszelkich upu-
stach i promocjach s¹ wywieszane na miejscu.

Negocjowaæ mo¿na, w rozs¹dnych granicach, zakupy wiêkszych ilo-
œci a dla smakoszy, czêsto korzystaj¹cych z oferty Winobrania, przewi-
dziano specjaln¹ "Kartê dobrych win", upowa¿niaj¹c¹ miêdzy innymi
do zakupów w korzystnych cenach.

To tak¿e dobre miejsce, by kupiæ prezent: wspania³e wino, doskona-
³ej jakoœci oliwa czy ocet balsamiczny w towarzystwie wykwintnych
delikatesów, opakowane w eleganckie tuby lub pude³ka z tektury albo
szlachetnego drewna, na którym mo¿na dodatkowo zamówiæ graweru-
nek – taki podarek sprawi wielk¹ przyjemnoœæ!
AS 2008 Kiper

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.

Maciej Œwietlik - w³aœciciel

Winobranie zaprasza przez cztery pory roku, w poniedzia³ki od
14 do 20, od wtorku do pi¹tku w godzinach 11.00–20, a w sobo-
tê w godzinach 12-20 przy ul. Paryskiej 28, tel. 501 588 453.;

www.dobrewina.pl
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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

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

�� stomatologia zachowawcza 
i kosmetyka
�� endodoncja
�� chirurgia
�� protetyka
�� implanty
�� stomatologia dzieciêca

NOWO OTWARTE

Warszawa ul. Zamieniecka 61
tel./fax 022 610−33−76 tel. kom. 0−784−01 53 81
www.centrumsupernova.pl    gabinet@centrumsupernova.pl

Czynne: pon.−pt. 1000−2000, sob. 900−1600

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”)

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

REKLAMA REKLAMA

� Ludzie listy pisz¹... a               czyta�
Szanowny Panie Redaktorze!

Dziêkuje za zwrócenie uwagi na problem niszczonych przez
wandali, zabytkowych Rogatek Grochowskich. Pragnê zapewniæ
zarówno Pana, jak i czytelników „Mieszkañca”, ¿e samorz¹d Pra-
gi Po³udnie nie jest obojêtny na ten problem. 

Pani Ma³gorzata Œmia³kowska – kierownik Administracji Nieru-
chomoœci, która zarz¹dza Rogatkami kilkakrotnie sk³ada³a w komen-
dzie Policji oficjalne doniesienia o pope³nieniu przestêpstwa polega-
j¹cego na kradzie¿y elementów i dewastacji Rogatek, prosz¹c o pod-
jêcie czynnoœci, które pomog³yby ustaliæ sprawców tych zniszczeñ.
Poniewa¿ akty wandalizmu powtarza³y siê, w ostatnich dniach lutego
(jeszcze przed ukazaniem siê artyku³u w „Mieszkañcu”), osobiœcie
rozmawia³em z zastêpc¹ Komendanta Rejonowego Policji na Pradze
Po³udnie, prosz¹c o zwiêkszenie liczby patroli w tym rejonie i zwróce-
nie na Rogatki szczególnej uwagi. Zwróci³em siê tak¿e z proœb¹
o przeprowadzenie kontroli w okolicznych punktach skupu z³omu,
gdzie zapewne trafi³y skradzione elementy wykoñczenia budynku. 

Mam nadziejê, ¿e podjête dzia³ania pozwol¹ odnaleŸæ i ukaraæ
winnych opisanych przez Pana zniszczeñ, a tak¿e zapewni¹ Rogat-
kom bezpieczeñstwo. Na wszelki wypadek jednak, administracja
wymienia elementy wykoñczeniowe ze stopów, które padaj¹ ofiar¹
„z³omiarzy” na wykonane z tworzyw sztucznych lub metali o nie-
wielkiej wartoœci.

Z pozdrowieniami Adam Grzegrzó³ka

* * *
Pan Adam Grzegrzó³ka
Zastêpca Burmistrza Dzielnicy Praga Po³udnie 
Miasta Sto³ecznego Warszawy
Ul. Grochowska 274 Warszawa 03-841

W odpowiedzi na pismo sygn. UD-VI-WOD-0717-19-08 z dnia
04 marca 2008 roku informujê, ¿e skrzy¿owanie ulic: Zamoyskiego,
Grochowska, Lubelska, gdzie mieszcz¹ siê zabytkowe „Rogatki
Grochowskie” zosta³ objêty nadzorem przez policjantów s³u¿b pa-
trolowo-interwencyjnych, wywiadowczych, kryminalnych i dzielni-
cowego Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Nawi¹zano wspó³pracê z Pani¹ Ma³gorzat¹ Œma³kowsk¹ kierow-
nikiem Administracji Nieruchomoœci Nr 3. Ustalono, ¿e Rogatki s¹
w dyspozycji Zak³adu Administrowania Nieruchomoœciami nr 3
przy ul. Owsianej 5. Pani Kierownik w dniu 15.02 i 23.02.2008 r.
z³o¿y³a zawiadomienie o przestêpstwie w Komendzie Rejonowej
Policji Warszawa VII. Postêpowanie przygotowawcze prowadzi Re-
ferat V Sekcji Dochodzeniowo-Œledczej w sprawie kradzie¿y w dniu
22.02.2008 r. elementów miedzianych z budynku przy ul. Zamoy-
skiego 55 na kwotê 4.000 z³ oraz w okresie od 25.02-03.03.2008 r.
w w/w budynku usi³owania kradzie¿y na szkodê Zak³adu Gospoda-
rowania Nieruchomoœciami ul. Walewska 4. W powy¿szej sprawie

w dniu 04.03.2008 r. wszczêto dochodzenie o czyn z art. 278§1 kk –
postêpowanie jest w toku.

Ustalono równie¿, ¿e od lipca 2007 roku do koñca grudnia 2007
roku w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII nie by³y prowa-
dzone postêpowania przygotowawcze dotycz¹ce uszkodzenia lub
kradzie¿y mienia z budynku przy ul. Zamoyskiego 55.

Ponadto w powy¿szej sprawie nawi¹zano wspó³pracê z VII Tere-
nowym Oddzia³em Stra¿y Miejskiej przy ul. Lubelskiej 30/32, w ce-
lu podjêcia wspólnych dzia³añ.

Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII, wyst¹pi do Biura Bez-
pieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego Miasta Sto³ecznego War-
szawy z wnioskiem o w³¹czenie w/w skrzy¿owania do monitoringu
miejskiego.

Nadmieniam, ¿e do³o¿ymy wszelkich starañ, aby podobne zdarze-
nia w przysz³oœci nie mia³y miejsca, a wobec osób, które dopuszcz¹
siê podobnych czynów, bêd¹ wyci¹gane konsekwencje prawem
przewidziane.

Zastêpca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII
podinsp. Mariusz Solecki

* * *
Szanowni Pañstwo,

W nawi¹zaniu do artyku³u „Wawer zaleje Warszawê” chcieliby-
œmy dopisaæ s³owo o staraniach w³adz gminy Wawer w doprowa-
dzeniu do œmietniska równie¿ drug¹ stronê Wawra. Ulica G¹sieni-
cowa przy której stoj¹ nasze domy by³a doœæ spokojnym, cichym
miejscem choæ w pobli¿u znajduj¹ siê tory kolejowe linii Warszawa-
Otwock.

Piszemy by³a, poniewa¿ przesta³a tak¹ byæ w pewn¹ wiosenn¹
noc 2007 r. kiedy to za zgod¹ w³adz naszej gminy sen przerwa³y
nam je¿d¿¹ce ulic¹ ciê¿arówki wioz¹ce pokruszony asfalt z re-
montowanej trasy. Asfalt wysypywano na pustym, trochê zaroœniê-
tym terenie na koñcu naszej ulicy (³atwiej by³o pozwoliæ na wysy-
panie gruzu ni¿ np. pomyœleæ o uporz¹dkowaniu tego doœæ du¿e-
go terenu i mo¿e nawet zalesiæ?). Po naszej interwencji ciê¿arów-
ki zmieni³y trasê i ulic¹ ju¿ nie jeŸdzi³y (z ma³ymi wyj¹tkami), lecz
utwardzon¹ w poœpiechu tras¹ pomiêdzy ul. G¹sienicow¹ a ul. £y-
sakowsk¹.

Efektem tego „ najazdu” s¹ do dnia dzisiejszego ha³dy pokruszo-
nego asfaltu, który unosz¹c siê podczas wiatrów mamy na swoich
podwórkach, parapetach i w mieszkaniach. Oczywiœcie tym pa-
skudztwem równie¿ oddychamy i jeszcze s³ono za to p³acimy w po-
datkach od nieruchomoœci. A oprócz tego, do ba³aganu, który za-
fundowa³a nam gmina do³¹czyli mieszkañcy, którzy po prostu do-
rzucaj¹ œmieci donosz¹c lub wrêcz dowo¿¹c samochodem. Napisa-
liœmy w tej sprawie pismo do gminy. Niestety do dnia dzisiejszego
pozosta³o ono bez odpowiedzi

Dziwi nas bardzo fakt, ¿e w³adze gminy do tej pory o naszej uli-
cy zupe³nie nie pamiêta³y, mamy m.in. skandaliczne chodniki (po
jednej stronie naszej ulicy), nawet tzw. „œpi¹cych policjantów” zro-
biliœmy w³asnymi kosztami poniewa¿ tego wymaga³a poprawa na-
szego bezpieczeñstwa. Ale asfaltowego gruzu sami nie uprz¹tniemy.   

Œmietnik, który zafundowa³a nam gmina Wawer na pewno nie przy-
czyni siê do zalania Warszawy, ale gdzie w tym wszystkim jest ekologia.

Z powa¿aniem mieszkañcy ul. G¹sienicowej

* * *
Redakcja czasopisma „Mieszkaniec”

Po czterech miesi¹cach pobytu w szpitalu wróci³am do domu, wygl¹-
dam przez okno, a tu przed moimi oknami wyros³a „Œciana p³aczu”.

Jestem zdesperowana t¹ sytuacj¹, tym bardziej, ¿e wczeœniej œle-
dzi³am rozpoczêcie budowy. Na rogu Paca i Wiatracznej ogl¹dam
wczeœniej rysunek architektoniczny, który diametralnie zmieni³ siê
od pierwotnego. Budowa rozci¹ga siê wzd³u¿ ul. Paca na styku
z ulic¹ jakieœ 20 m w odleg³oœci od bloku przy ul. Paca 40.

Wczeœniej obiecywano nam, ¿e zachowane bêdzie zielone otocze-
nie budynku, a obecnie mo¿e i bêdzie, ale jak budynek pomalowa-
ny zostanie na zielono, bo na ¿yw¹ zieleñ nie ma miejsca. Podczas
budowy zniszczono d³ugoletnie drzewa stoj¹ce wzd³u¿ ul. Paca,
ogolono je doszczêtnie. Gdzie s¹ ekolodzy?

Przez okna na wis a wis w gruncie rzeczy widzimy wysoki mur na
7 piêter, który wyrasta ponad 4 piêtrowe nasze bloki i okoliczne ni¿-
sze zabudowania.

Przez 50 lat dochodzi³o do naszych mieszkañ s³oñce, a obecnie
ju¿ od godziny 11.00 palimy œwiat³o. Kto nam zap³aci za wiêksze
zu¿ycie pr¹du, a przecie¿ to siê sta³o nie z naszej winy. Dlaczego
podwójnie jesteœmy karani, brakiem s³oñca i podwy¿k¹ energii
elektrycznej?

Dopiero teraz, kiedy budynek nabiera formy, stwierdzam, ¿e
wzd³u¿ ul. Paca jest on przylepiony do bloku przy ul. Paca 40, na-
tomiast od strony ul. Prochowej s¹ ogromne przeœwity.

Ponadto na ul. Paca robi siê bardzo ciasno. Widoczne to jest w cza-
sie, kiedy przeje¿d¿aj¹ betoniarki i inny sprzêt budowlany. Wówczas
samochody osobowe nie mog¹ przejechaæ, robi¹ siê potê¿ne korki.

Ponadto, co to za praktyki, aby ciê¿ki sprzêt budowlany pra-
cowa³ o godz. 21.00–23.00 tu¿ przed naszymi oknami na pe³nym
gazie. Pomimo szczelnych okien spaliny przenikaj¹ do mie-
szkañ, co powoduje u mieszkañców ataki dusznoœci. Ciê¿ki
sprzêt zniszczy³ chodniki i jezdniê. Przed naszym blokiem jest
ca³y czas b³oto, a wjazd przed blok przez osoby niepe³nospraw-
ne jest niemo¿liwy, poniewa¿ ulica po obu stronach obstawiona
jest samochodami w³aœcicieli pracuj¹cych na budowie oraz
osób przyje¿d¿aj¹cych do przychodni mieszcz¹cej siê w bloku
przy ul. Paca 40.

Architekt zaprojektowa³ bezmyœlnie wjazd do gara¿y od strony
w¹skiej ul. Paca, tu¿ przed naszymi oknami. Co to bêdzie, jak kil-
kaset samochodów bêdzie wje¿d¿a³o i wyje¿d¿a³o codziennie przez
w¹skie gard³o? Nawet mieszkañcy naszego bloku nie bêd¹ mieli
gdzie stawiaæ w³asnych samochodów. A czeka nas dodatkowe utru-
dnienie zwi¹zane z budow¹ arterii wzd³u¿ ul. Wiatracznej od Ron-
da Wiatraczna do Ronda ¯aba. Wszystkie spostrze¿enia, którymi
dzielê siê powy¿ej maj¹ potwierdzenie w artykule umieszczonym
w lokalnej gazecie „Mieszkaniec” nr 4/451/rok XVIII z dnia
21.II.2008 r. pt. „Marvipolowy moloch”, który przeczyta³am po po-
wrocie ze szpitala.

Zaciekawi³a mnie jedna kwestia, a mianowicie „Drucianka” (za-
bytkowa budowla) zosta³a zburzona wbrew woli Urzêdu Dzielnicy
i Sto³ecznego Konserwatora Zabytków i co wa¿niejsze wbrew woli
rdzennych mieszkañców. (...) Kto za ten stan rzeczy odpowiada?

Zofia Strze¿ek
* * *

Redakcja „Mieszkañca”
Przed œwiêtami dopad³o i mnie. Okaza³o siê, ¿e muszê iœæ do szpi-

tala na oddzia³ kardiologii, gdzie mieli mi wszczepiæ stymulator
serca. Wybra³am szpital Grochowski, poniewa¿ s³ysza³am, ¿e tu
kardiologia jest na wysokim poziomie. Ale teraz, gdy tyle z³ego
dzieje siê w s³u¿bie zdrowia? Wszyscy s³ysz¹c, ¿e muszê siê leczyæ,
bardzo mi wspó³czuli, ¿e w³aœnie teraz, gdy takie nastroje wœród le-
karzy i pielêgniarek. Przyznam, ¿e sz³am z dusz¹ na ramieniu.
A tymczasem takie mi³e zaskoczenie. 

Opieka wspania³a, lekarze przemili, interesuj¹ siê chorym, infor-
muj¹, radz¹.

Komfort psychiczny sprawi³, ¿e spokojnie sz³am na zabieg i szyb-
ciej wraca³am do zdrowia.

Szczególnie dziêkujê profesorowi Piotrowi Ku³akowskiemu i dok-
torowi Maciejowi Œwi¹tkowskiemu, którzy siê mn¹ bezpoœrednio
zajmowali, ale chore z mojej sali (nomen omen nr 13) równie¿
chwali³y swoich lecz¹cych. Podobnie by³o z czêœci¹ pielêgniarek.
Dziêkujê, dziêkujê! Za fachowoœæ i serce.

By³a pacjentka Krystyna Bo¿ek
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WARSZAWA

Delta, aparat s³uchowy
o atrakcyjnym trójk¹tnym kszta³-
cie, dostêpny w 17 ¿ywych kolo-
rach ma wiêcej wspólnego z no-
woczesnymi, miniaturowymi
urz¹dzeniami hi-tech ni¿ 
z tradycyjnymi wyobra¿eniami
o aparatach s³uchowych. Nowa-
torskie wzornictwo i styl Delty
zosta³y nagrodzone w 2006 roku
presti¿ow¹ nagrod¹ œwiatowych
projektantów Red Dot Design
w kategorii „Best of the best”. 

Unikalny wygl¹d Delty idzie
w parze z jej dzia³aniem. Wyko-
rzystuj¹c najnowoczeœniejsz¹

technikê cyfrowego przetwarza-
nia dŸwiêku, aparat w ci¹gu se-
kundy dokonuje tysiêcy zmian
w ustawieniu, aby st³umiæ ota-
czaj¹cy nas ha³as i poprawiæ ro-
zumienie mowy. Jest to niezwy-
kle wa¿ne, je¿eli weŸmie siê pod
uwagê, ¿e obecnie nawet co dru-
ga osoba powy¿ej piêædziesi¹te-
go roku ¿ycia ma problemy z ro-
zumieniem mowy w ha³asie.

Jedyny w swoim rodzaju trój-
k¹tny kszta³t wzmacniacza apara-
tu Delta zapewnia optymalne po-
³o¿enie systemu nowoczesnych
mikrofonów kierunkowych

w p³aszczyŸnie poziomej w od-
stêpie 9 mm, a s³uchawka umie-
szczona w przewodzie s³ucho-
wym (tzw. RITE - receiver in the
ear), zapewnia niespotykane do-
t¹d wzmocnienie w zakresie du-
¿ych czêstotliwoœci. 

W Delcie zastosowano równie¿
system wielopasmowej adaptacyj-
nej kierunkowoœci, dziêki czemu
nieprzerwanie dokonuje ona wy-
boru takiej metody przetwarzania
dŸwiêku, która zapewnia najlep-
szy odbiór mowy w szumie oraz
potrafi st³umiæ ha³as pochodz¹cy
z kilku Ÿróde³ jednoczeœnie. Gdy

w ha³asie pojawia siê mowa Del-
ta wykorzystuje zaawansowan¹
technologiê VoiceFinder™ (wy-
krywania mowy), aby zapewniæ
optymaln¹ redukcjê ha³asu w za-
kresie czêstotliwoœci pasma mo-
wy. Narzêdziem umo¿liwiaj¹cym
harmonijne wspó³dzia³anie syste-
mów redukcji ha³asu, kompresji
i kierunkowoœci jest system
Sztucznej Inteligencji (Artificial
Intelligence), w który wyposa¿o-
ny jest aparat Delta.

„Bez w¹tpienia Delta ma nie-
wiele wspólnego z aparatami s³u-
chowymi wykorzystywanymi
przez naszych dziadków – mówi
Andrzej Konopka, prezes zarz¹-
du Oticon Polska sp. z o.o. – To
urz¹dzenie wspomagaj¹ce s³ysze-
nie, które ³¹czy najnowoczeœniej-
sze technologie i osi¹gniêcia
w dziedzinie audiologii ze wspó³-

czesnym, atrakcyjnym designem.
Delta jest produktem dla osób,
które potrzebuj¹ poprawy kom-
fortu s³yszenia, aktywnych, dba-
j¹cych o zdrowie, lecz tak¿e przy-
wi¹zuj¹cych wagê do atrakcyjne-
go wygl¹du.”

Aparat Delta mo¿na dopaso-
waæ do ró¿nych rodzajów ubyt-
ków s³uchu do 80 dB. Dostêpny
jest w trzech segmentach ceno-
wych, a raz na piêæ lat zakup Del-
ty mo¿e byæ czêœciowo refundo-
wany przez NFZ.

Je¿eli chcesz pos³uchaæ, jak
s³yszy siê w aparacie Delta,
skontaktuj siê z oddzia³ami fir-
my FONIKON, która œwiadczy
us³ugi dla osób s³abos³ysz¹cych.
Zapraszamy tak¿e na bezp³atne
badania s³uchu i porady specja-
listy protetyka s³uchu. Osobom
niepe³nosprawnym proponuje-
my wizyty domowe. W zwi¹zku
z du¿ym zainteresowaniem na-
szymi us³ugami prosimy o telefo-
niczne umawianie wizyt. 

AS 2008

Delta – każdy może słyszeć lepiej
Firma Oticon, wiod¹cy producent aparatów s³u-
chowych wprowadzi³a na rynek aparat XXI wieku –
Delta, który burzy dotychczasowe wyobra¿enia na
temat wygl¹du i mo¿liwoœci aparatów s³uchowych.

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. 0 889 179 769 (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

przy ul. Meissnera 7
nie ma nic wspólnego z przychodni¹

przy ul. Wileñskiej

Informujemy, ¿e przychodnia lekarska

REKLAMA REKLAMA

STUDIO ODNOWY BIOLOGICZNEJ
ul. Bora-Komorowskiego 35
Tel. 022 402-17-76
� ZABIEGI PIELÊGNACYJNE

� KAWITACJA

� MIKRODERMABRAZJA

� WOSK � HENNA

� MAKIJA¿E ŒLUBNE I OKOLICZNOŒCIOWE

� MANICURE, PEDICURE (PEDICURE LECZNICZY)

������������

Gdy s³ucha³em ich racji,
sentymentalnym wspomnie-
niem obejmowa³em setki wspa-
nia³ych doktorów, których spo-
tka³em w swoim ¿yciu, którzy
nigdy nie pytali – za ile. Naj-
pierw leczyli. 

Wœród nich by³ doktor Rau,
dawno temu mieszkaniec na-
szej dzielnicy, który mnie,
wówczas kilkunastoletniego
ch³opaka, uratowa³ przed po-
socznic¹, zwan¹ dziœ w me-
diach seps¹. Uratowa³, bo by³
m¹dry, doœwiadczony, bo mia³
g³êbok¹ wiedzê i wolê dzia³a-
nia. Uratowa³ nie maj¹c do dys-
pozycji ¿adnej innej wyrafino-
wanej aparatury poza swoj¹
g³ow¹. 

W którym miejscu swojego
rozwoju zawodowego s¹ ci
m³odzi medycy z Radomia,
którzy porzucili pacjentów, bo
uznali, ¿e ju¿ nale¿¹ siê im naj-
wy¿sze stawki? 

W Radomiu, w majestacie
europejskiego prawa, upad³
ostatni bastion etosu lekarza -
zawodu bêd¹cego jednoczeœnie
szlachetnym pos³annictwem,
z samej swej istoty s³u¿¹cego
ludziom. Nigdy przedtem le-
karz nie zaszanta¿owa³ swojego

pracodawcy, opuszczaj¹c cho-
rego, zostawiaj¹c go w szpital-
nym ³ó¿ku sam na sam z jego
chorob¹ i strachem przed ni¹.
Wiara i zaufanie, jakimi pacjen-
ci obdarzali swoich lekarzy le-
g³y w gruzach. Co dalej wiêc?

Po doœwiadczeniu radom-
skim reforma s³u¿by zdrowia
jest tym bardziej potrzebna.
Skoro doktorzy tak postawili
sprawê, to okreœlmy precyzyj-
nie zasady ich wynagradzania,
bo to niezbêdny warunek do
prawid³owego u³o¿enia stosun-
ków miêdzy œwiadcz¹cymi
us³ugi medyczne i korzystaj¹-
cymi z nich. Jak w warsztacie
samochodowym, czy w pralni
chemicznej. Grypa – tyle i tyle,
woreczek ¿ó³ciowy tyle i tyle,
rak tyle i tyle. Jasno, czysto,
przejrzyœcie. 

Obywatele - pacjenci powin-
ni tak¿e na nowo u³o¿yæ swoje
stosunki z pañstwem, bo ono
te¿ traktuje ich karygodnie.
Ka¿dy z nas przez ca³e ¿ycie
p³aci sk³adki na ochronê zdro-
wia. Gdy jednak przychodzi co
do czego, to na operacjê zaæmy
musi czekaæ pó³tora roku, na
wizytê u lekarza specjalisty kil-
ka miesiêcy, do lekarza pierw-

szego kontaktu dostanie siê,
gdy stanie o szóstej rano w ko-
lejce do przychodni, analizy
zrobi¹ mu szybko wy³¹cznie
prywatnie, tomograf te¿ mu
zrobi¹ od rêki, zdjêcie rentge-
nowskie i USG lecz tylko wte-
dy, gdy zap³aci. Jak nie ma,
niech czeka pó³ roku i d³u¿ej. 

Chory na raka mo¿e iœæ do
Centrum Onkologii i stan¹æ
w d³ugiej kolejce przera¿onych
ludzi, ale mo¿e te¿ pójœæ do ja-
kiejœ fundacji lub do prywatnej
kliniki, gdzie za pieni¹dze po-
moc uzyska natychmiast. Od
pañstwa na rzecz którego ka¿dy
ca³e ¿ycie ³o¿y, s³yszy wy³¹cz-
nie, ¿e ³o¿y za ma³o. To jest sy-
tuacja ur¹gaj¹ca godnoœci ludz-
kiej i wszelkiej moralnoœci. £a-

godzi³o j¹ do tej pory budowa-
ne przez pokolenia medyków
zaufanie miêdzy pacjentem
a doktorem. Teraz nawet za to
trzeba zap³aciæ. 

Niech wiêc rz¹d bierze siê do
roboty. Teraz rz¹d Platformy
Obywatelskiej. Wczeœniej prze-
cie¿ grób dla s³u¿by zdrowia
kopali pospo³u wszyscy - ci
z prawicy i ci z lewicy.

Spoœród wszystkich tych
z³ych informacji na koniec zo-
stawi³em najgorsz¹. Obecna
minister zdrowia, zanim jej par-
tia dosz³a do w³adzy, ubiega³a
siê kiedyœ o stanowisko dyrek-
tora ZOZ-u w Ostrowcu Œwiê-
tokrzyskim. Bezskutecznie.
Czarno wiêc widzê przysz³oœæ
bia³ej s³u¿by. M. Gocławski

Chore zdrowie
Gdy patrzy³em w telewizji na lekarzy, którzy do-
prowadzili swoimi ¿¹daniami do upadku szpita-
la w Radomiu, odruchowo zadawa³em sobie
pytanie, gdzie pan jest, panie doktorze Judym? 

OSTRE DYŻURY
LARYNGOLOGICZNE
Biuro Polityki Zdrowotnej Urzêdu m.st. Warszawy
w uzgodnieniu z placówkami medycznymi ustali³o wy-
kaz dy¿urów dla ostrych przypadków laryngologicznych
tzw. „ostry dy¿ur” w kwietniu br. 

3.04. czwartek – ul. Kondratowicza 8 
4.04. pi¹tek – ul. Szaserów 128 
5.04. sobota – ul. Ceg³owska 80
6.04. niedziela – Miêdzylesie, ul. Bursztynowa 2 
7.04. poniedzia³ek – ul. Wo³oska 137  
8.04. wtorek – ul. Stêpiñska 19/25 
9.04. œroda –  ul. Banacha 1a 

10.04. czwartek – ul. Kondratowicza 8 
11.04. pi¹tek – ul. Szaserów 128
12.04. sobota – ul. Banacha 1a 
13.04. niedziela – ul. Wo³oska 137 
14.04. poniedzia³ek – ul. Ceg³owska 80  
15.04. wtorek – ul. Stêpiñska 19/25
16.04. œroda – ul. Banacha 1a  
17.04. czwartek – ul. Kondratowicza 8
18.04. pi¹tek – ul. Szaserów 128
19.04. sobota – Miêdzylesie, ul. Bursztynowa 2 
20.04. niedziela – ul. Banacha 1a
21.04. poniedzia³ek – ul. Ceg³owska 80  
22.04. wtorek – ul. Stêpiñska 19/25
23.04. œroda – ul. Banacha 1a 
24.04. czwartek – ul. Kondratowicza 8
25.04. pi¹tek – ul. Szaserów 128
26.04. sobota – ul. Stêpiñska 19/25 
27.04. czwartek – ul. Ceg³owska 80
28.04. poniedzia³ek – Miêdzylesie, ul. Bursztynowa 2  
29.04. wtorek – ul. Wo³oska 137
30.04. œroda – ul. Banacha 1a
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 7

POZIOMO: 1-A organ administracji pañstwowej. 1-J hucz-
na zabawa. 2-E daw. kelner. 3-A postaæ ze „Œlubów panieñ-
skich” A. Fredry. 3-G wyspa u wybrze¿y Ameryki P³d. 4 E roz-
puszczalnik ¿ywic i lakierów. 4-L miano. 5-G Eden. 6-A hi-
storyczna kraina szczêœliwoœci. 6-K gatunek chrz¹szcza
piaskowego. 7-B Tomasz, poeta wspó³za³o¿yciel Filoma-
tów. 7-G cesarz rzymski 54-68. 8-D Morskie w Tatrach. 
8-J w³asnej roboty do roso³u. 9-F nêdza, niedostatek. 
10-A eskimoskie sanki. 10-H lokal do konsumpcji wina.
11-A ruchomy daszek. 12-H oszust, daw. magik. 13-A
odwzajemnienie z³o¿onej wizyty.14-J narzêdzie chirurgicz-
ne. 15-E ptak indyjski spokrewniony z bocianem.16-A ma-
szyna do czyszczenia ziarna. 16-J miasto ko³o Warszawy.
PIONOWO: A-1 pañstwo w Afryce. A-10 kolor ró¿owo-
czerwony z odcieniem fioletowym. B-6 w³osek pierwotnia-
ka. C-1 dziecinna rzecz. C-10 g³. rzeka Birmy. D-6 skafan-
der eskimoski. E-1 guma do ¿ucia. E-11 babiloñski bóg

mi³oœci i wojny. F-8 zespó³ namiotów pod go³ym nie-
bem.G-1 uczestnik wojny. H-2 tekst przysiêgi. H-7 uczeñ
szko³y wojskowej. H-12 miasto w Kazachstanie. I-3
szlachcic w daw. Rusi. I-9 odkry³ Przyl¹dek Dobrej
Nadziei. J-1 jednostka monetarna Korei P³d. J-7 pañstwo
na Pó³wyspie Arabskim. J-12 góry w Azji. K-5 obok mê¿a.
L-1 miasto u ujœcia Saony do Rodanu. L-8 najszybszy styl
p³ywacki. £-4 jednostka powierzchni gruntów. £-12 uczta
pierwotnych chrzeœcijan. M-1 Kazimierz, ks. abp, nowy
metropolita warszawski. N-8 dzielnica Gdañska. O-I narty
wodne. O-12 prawy dop³yw Wis³y. opr. A. Kemski

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹za-
nie krzy¿ówki Nr 5/08: „Œw. Józef pe³en œniegu wózek”.
Nagrodê wylosowa³a: p. Krystyna Buczma z ul. Witoliñ-
skiej. Wa¿ne do 12.04.br.


 










 













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

Szykuj¹ siê zmiany, które mog¹ zapocz¹tkowaæ
dobr¹ passê w karierze zawodowej – mo¿liwoœæ
awansu i podwy¿kê zarobków. Nowe perspekty-
wy, które siê przed tob¹ otworz¹ sprawi¹, ¿e two-
je ¿ycie nabierze nowych barw i poczujesz spory
przyp³yw adrenaliny, która pozytywnie spo¿ytko-
wana mo¿e przynieœæ wiele korzyœci. Uczuciowy
ba³agan, jaki panuje w twoim ¿yciu powinieneœ
doprowadziæ do porz¹dku.

�� BYK 22.04-21.05
W sprawach zawodowych nie czekaj¹ ciê du¿e
zmiany, chocia¿ mo¿e siê zdarzyæ  niespodziewa-
ny przyp³yw œrodków finansowych. Zawdziêczaæ
to mo¿esz swojej pracowitoœci i zaanga¿owaniu
w obowi¹zki. Potraktuj te¿ niektóre sprawy bar-
dziej ulgowo, przyda siê odrobina dystansu i luzu
na wiosnê... Mo¿liwe, ¿e twoje serce przestanie
s³uchaæ rozumu i za swoj¹ mi³oœci¹ bêdziesz go-
tów wyruszyæ choæby na drugi koniec kraju.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Zdarza ci siê nieraz postêpowaæ lekkomyœlnie
i frywolnie, przez co jesteœ postrzegany przez
otoczenie jako osoba niepowa¿na, której nie
mo¿na zaufaæ. Jest to denerwuj¹ce, ale nie
martw siê, powoli uda siê zmieniæ ten wizerunek
i efekt zaskoczy ciebie samego. W sprawach za-
wodowych nie podejmuj teraz powa¿nych decy-
zji, zaczekaj i poproœ o radê kogoœ zaufanego. 

�� RAK 22.06-22.07
Wykorzystaj najbli¿szy czas na za³atwienie zale-
g³ych spraw w urzêdach, nie odk³adaj na potem
op³acania rachunków i wype³nienia deklaracji po-
datkowych. Nie bêdziesz ¿a³owaæ swojej decyzji,
wszystko co zrobisz teraz, zwróci ci siê podwój-
nie. W uczuciach same pozytywy - mo¿esz siê
spodziewaæ du¿ej wdziêcznoœci, chocia¿ uwiel-
biasz uszczêœliwiaæ swoj¹ drug¹ po³owê i okazy-
waæ jej dowody mi³oœci. 

�� LEW 23.07-23.08
Od swojego partnera bêdziesz wymagaæ zrozu-
mienia i uznania dla twoich poczynañ i ambicji.
A poniewa¿ jesteœ „czarusiem” i umiesz u¿ywaæ
argumentów, by zrealizowaæ pragnienia, nic nie
stanie ci na przeszkodzie. Wiosna zwiêkszy twoj¹
wra¿liwoœæ na uroki partnera i sprawi, ¿e twoje
nadmierne pragnienia mi³osne niekoniecznie spo-
tkaj¹ siê z jego zrozumieniem, dlatego konieczna
jest dyscyplina i wewnêtrzne opanowanie.

�� PANNA 24.08-23.09
Nie bujaj w ob³okach i weŸ siê do roboty. Poœwiêæ
trochê wiêcej uwagi rodzinie i przyjacio³om. Wy-
bierz siê do kina lub teatru. Nie t³um w sobie
uczuæ i powiedz kochanej osobie, co tak napraw-
dê czujesz. Spotkasz siê ze zrozumieniem i apro-
bat¹. Wkrótce spotka ciê mi³a niespodzianka. Po-
winieneœ zrobiæ coœ sympatycznego i szalonego,

aby olœniæ bliskiego ci cz³owieka. Zas³uguje na to.
Mo¿e kolacja albo wypad do kina.

�� WAGA 24.09-23.10
W pierwszej po³owie miesi¹ca zajmiesz siê spra-
wami finansowymi i karier¹, poniewa¿ otworz¹
siê przed tob¹ nowe mo¿liwoœci. Twoje dzia³ania
i si³a przebicia bêd¹ teraz bardzo du¿e, a ener-
gia, która ciê rozpiera spowoduje, ¿e wiele spraw
potoczy siê g³adko i po twojej myœli. W sprawach
sercowych nie dramatyzuj zbytnio, mo¿e zbyt
wiele wymagasz od swojego partnera. 

�� SKORPION 24.10-23.11
Musisz siê zmobilizowaæ i wypêdziæ lenistwo,
które ciê ogarnê³o. Miej oczy szeroko otwarte, by
nie przegapiæ przyjemnych chwil, które na ciebie
czekaj¹. Pamiêtaj o nadchodz¹cym œwiêcie bli-
skiej ci osoby i nie zapomnij kupiæ prezentu. Za-
pisz sobie wszystko kalendarzu, bo wa¿ne daty
wylec¹ ci z g³owy. Obecnie najwa¿niejszy jest po-
rz¹dek i rozs¹dek.

�� STRZELEC 24.11-22.12
Twoja popl¹tana sytuacja uczuciowa powinna siê
wyjaœniæ. Wiosenna pogoda daje ci si³ê na podjê-
cie trudnej decyzji. Dobrze siê zastanów, czego
tak naprawdê chcesz. Najmniej oczekiwane roz-
wi¹zanie jest czasem najlepsze. Musisz byæ kon-
sekwentny i uparcie d¹¿yæ do tego, czego prag-
niesz. Nie poddawaj siê, bêdziesz nagrodzony.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Œwietne samopoczucie i pogodny nastrój bêd¹ ci
towarzyszyæ przez ca³y miesi¹c, a s³oneczna,
wiosenna aura pozytywnie poprawi twoje nasta-
wienie do œwiata i ludzi. Kontakty z nowo pozna-
nymi ludŸmi sprawi¹ ci wiele radoœci i satysfakcji.
W sprawach uczuæ mo¿esz liczyæ na uœmiech lo-
su i osobê, która niespodziewanie pojawi siê
w twoim ¿yciu.... Nie zmarnuj takiej okazji.

�� WODNIK 21.01-19.02
Tej wiosny mi³oœæ bêdzie twoim przeznaczeniem.
Ci, co rozstali siê z partnerem, mog¹ to bardzo prze-
¿ywaæ, wolni bêd¹ szukaæ wielkiej mi³oœci, a w sta-
³ych zwi¹zkach uczucie od¿yje na nowo. Ambicje
zawodowe odsun¹ siê na razie na dalszy plan, a ty
bêdziesz b³yszczeæ w towarzystwie. Du¿e powo-
dzenie u p³ci przeciwnej spowoduje, ¿e mo¿esz
straciæ instynkt samozachowawczy, dlatego wska-
zany jest umiar w twoim dzia³aniu i rozwaga.

�� RYBY 20.02-20.03
W sprawach finansowych nie grozi ci ryzyko nie-
przemyœlanych decyzji, nauczy³eœ siê wreszcie
w miarê rozs¹dnie gospodarowaæ pieniêdzmi. Ci,
którzy zajmuj¹ siê biznesem maj¹ szansê zbudo-
waæ fortunê opart¹ na solidnych fundamentach.
Jeœli zamierzasz siê zakochaæ - wykorzystaj nad-
chodz¹ce tygodnie, bo potem mo¿e siê okazaæ,
¿e ominê³a ciê szansa na wspania³e uczucie. 

Merlin

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie
CCoorraazz  cczzęęśścciieejj  ww nnaasszzyycchh  ddoo−−
mmaacchh  ppoojjaawwiiaajjąą  ssiięę,,  oobbookk  pprraalleekk
aauuttoommaattyycczznnyycchh  ssuusszzaarrkkii..  BByy
nniiee  zznniisszzcczzyyćć  ww nniicchh  uubbrraańń,,  nnaallee−−
żżyy  pprrzzeessttrrzzeeggaaćć  zzaalleecceeńń  uummiiee−−
sszzcczzoonnyycchh  nnaa  wwsszzyywwkkaacchh  lluubb
mmeettkkaacchh..  OOttoo  kkiillkkaa  zz nniicchh::  

·
Można suszyć w suszarce; 

Nie suszyć w suszarce!

Suszenie ochronne 

Suszenie normalne

Suszenie w pozycji pio−
nowej, temperatura pokojowa;
nie wirować!

Suszenie w pozycji po−
ziomej, temperatura pokojowa;
nie wirować! 

Kropki umieszczone wewnątrz
znaczka „żelazko” oznaczają ma−
ksymalną temperaturę prasowa−
nia: ��� 200OC (bawełna, len),
�� 150OC (wełna, jedwab, polie−
stry, wiskozy), � 110OC (tkaniny
poliakrylonitrylowe, poliamidowe,
octanowe). Rysunek przekreślo−
nego żelazka zabrania prasowa−
nia (włókna polipropylenowe).

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
�� WWiizzyyttóówwkkii  −−  wwyymmyyśślloonnoo  jjee  nnaa  BBlliisskkiimm  WWsscchhooddzziiee,,  sseettkkii  llaatt  tteemmuu..
PPiissaannee  nnaa  jjeeddwwaabbiiuu  lluubb  rryyżżoowwyymm  ppaappiieerrzzee,,  ttuusszzeemm,,  ssttaarraannnniiee,,  bbyyłłyy
ttrrwwaałłyymm  pprrzzeekkaazzeemm  iinnffoorrmmaaccjjii  oo iicchh  wwłłaaśścciicciieelluu..  

Europa polubiła je kilkaset lat temu, a w Polsce obserwujemy po−
jawienie się wizytówek przed około 200−300 laty. 

Te najbardziej eleganckie początkowo były kaligrafowane ręcznie na eleganckim papie−
rze, a wielkością były bliższe dzisiejszym pocztówkom niż wizytówkom współczesnym!

Z czasem druk wyparł pismo odręczne, nie bez oporów: wizytówki drukowane ucho−
dziły za przejaw prostactwa i złego smaku. Spróbujcie dzisiaj wręczyć wizytówkę pisaną
ręcznie… Cóż, czasy się zmieniają!

Początkowo wizytówkami posługiwali się wyłącznie mężczyźni, z czasem pojawiły się
wizytówki wspólne dla małżonków: „Adamostwo Iksińscy” ewoluowało w kierunku
„Adam i Ewa Iksińscy”, aż wreszcie wyemancypowane panie zaczęły mieć wizytówki wła−
sne, lecz… mniejszego formatu, niż męskie!

Dziś się to wyrównało. Wizytówki drukujemy, w formacie zbliżonym wielkością do kart
kredytowych. Te eleganckie są bez zbędnych ozdobników i kolorów, z minimum treści,
wręczane dyskretnie (nigdy przy posiłku). Otrzymany bilet wizytowy należy zawsze od
razu przeczytać! CCiieekkaawwsskkaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Morze Północne, lodowaty wicher zacina

ostrym śniegiem. Na pokładzie statku stoi
dwóch marynarzy.

− Co ty?! Człowieku! W taką pogodę z gołą
głową? Gdzie masz swoje nauszniki? − przekrzykuje wiatr je−
den z nich.

− Od czasu nieszczęśliwego wypadku już ich nie noszę.
− Jakiego nieszczęśliwego wypadku?!
− Bosman zapraszał mnie na jednego, a ja nie słyszałem... 

☺ ☺ ☺
Mąż leży na kanapie i gapi się w telewizor. 
Wreszcie mówi do żony: − Wiesz, jak tak leżę i się gapię,

to budzi się we mnie zwierzę.
Na to żona: − Tak, znam je dobrze. To leniwiec…

☺ ☺ ☺
Wnuk do dziadka: − Moja Mariola to szalona dziewczyna!
Na to dziadek: − Uważaj! Szalona dziewczyna staje się sza−

loną żoną, później szaloną gospodynią, a na końcu… starą
wariatką! WWeessoołłyy  RRoommeekk

I-N 3-O 10-C 7-H 3-M 10-N 2-G 16-H 9-B 11-L 4-F 1-J 13-F

7-D 3-D 6-N 9-I 6-A 16-J 15-O 8-F 16-A 1-A 4-F 1-J 2-L

Oberwa³o mi siê od Czytelniczki - mieszkanki, ¿e ostatnia
„kotara” krótka i nudna. Ale czy to moja wina, ¿e radni bar-
dziej ni¿ Warszaw¹ zajmowali siê sob¹ i swoimi brzuchami?
Wszystko wskazuje jednak na to, ¿e g³os sztorcuj¹cej (mnie)
Czytelniczki dotar³ do Ratusza, bo zaraz po œwiêtach zaczê³o
siê dziaæ, ¿e a¿ mi³o. Na razie w kuluarach i komisjach, ale to
tylko dlatego, i¿ najbli¿sza sesja zwo³ana zosta³a, tradycyjnie,
na dzieñ ukazania siê tego numeru „Mieszkañca”. 

Co ja piszê sesja. Dwie sesje! S³owo. Najpierw o godz. 9.00
radni maj¹ spotkaæ siê, by dokoñczyæ przerwan¹ przez PiS
przedœwi¹teczn¹ sesjê. Po za³atwieniu jej 7 punktów rozpocz-
n¹ sesjê kolejn¹. Na niej zaplanowano punktów 27, w tym ta-
kie koby³y jak polityka oœwiatowa Miasta na nastêpne lata. 

Jeœli mielibyœmy obstawiaæ scenariusz bêdzie taki: plano-
wana na godz. 9.00 sesja rozpocznie siê oko³o 10.00. Mniej
wiêcej o 13.00 zacz¹æ bêdzie mo¿na sesjê now¹. Ju¿ o 15.00
Rada uchwali porz¹dek dzienny posiedzenia i przyst¹pi do
pracy. Ko³o godz. 18.00 (przy 5-7 punkcie) zaczn¹ siê proble-
my z quorum, a o 19.00 obrady zostan¹ przerwane. I s³u-
sznie, bowiem trudno wymagaæ od normalnego cz³owieka
(a co dopiero od radnych), by by³ w stanie zachowaæ przytom-
noœæ umys³u przez 10 godzin. A przytomny umys³ w obradach
Rady bardzo pomaga – warszawiakom. 

Jeœli wierzyæ nerwowym pomrukom w kuluarach, obrady
zaczn¹ siê od awantury dzikiej. I nie do koñca bezpodstaw-
nej. Wiele wskazuje bowiem na to, i¿ – nie bez powodu i zja-
dliwoœci nazywany przez niektórych „nadprezydentem” - szef
Zarz¹du Transportu Miejskiego Leszek Ruta sporo nawywija³.
W czasie debaty nad wieloletnimi zakupami taboru jak man-
trê powtarza³, i¿ operator tworzonej linii kolejowej miêdzy
lotniskiem a centrum, wybrany zostanie w drodze przetargu.
W tej sytuacji radni odst¹pili od wymogu zatwierdzenia para-
fowanej umowy, bo ustawa o zamówieniach publicznych wy-
dawa³a siê wystarczaj¹c¹ gwarancj¹, i¿ nadprezydent niczego
tym razem nie nawywija. Potencjalnych oferentów mog³o byæ
– de facto – trzech: SKMka, Koleje Mazowieckie marsza³ka
Struzika i Przewozy Regionalne czyli PKP. Tymczasem kilka
dni póŸniej okaza³o siê, i¿ operator ju¿ zosta³ wskazany. Bez
przetargu! Struzik zdenerwowany, radni oszukani. I tylko
nadprezydent w mediach odfajkowuje kolejny sukces dopo-
wiadaj¹c w kuluarach, i¿ „i tak do 2010 kolejarze nie zd¹¿¹
z torami”. Co z kolei wkurza kolej niepomiernie. 

Rada ma podj¹æ tak¿e uchwa³ê dla mieszkañców naszej
(czyli tej lepszej) strony Wis³y nadzwyczaj istotn¹, bowiem

uruchamiaj¹c¹ pieni¹dze na umowê na remont i konserwacjê
Mostu Poniatowskiego. Oznacza to rzeczy dwie naraz. Po
pierwsze most wreszcie bêdzie otoczony przyzwoit¹ opiek¹
(³¹cznie z wie¿ycami). A po drugie – horror komunikacyjny
bêdzie trwa³ nadal. Jak bowiem wszyscy pamiêtamy, ubieg³e
lato minê³o nam pod znakiem korków z powodu remontu to-
rowiska. Tegoroczne up³ynie pod znakiem korków z powodu
remontu jezdni. W roku przysz³ym kolejny etap remontu mo-
stu. A na Œl¹sko - D¹browskim organizacja ruchu pozostaje
bez zmian. Biura Podró¿y ju¿ zacieraj¹ rêce przygotowuj¹c
specjalne pakiety turystyczne dla mieszkañców Pragi pragn¹-
cych odpocz¹æ od korków. Na przyk³ad w Indiach…

W czasie gdy wszyscy œwiêtowali, nasza ulubiona dyrektor-
ka od zdrowia pracowa³a jak stachanowiec. I zarzuci³a Radê
mas¹ projektów uchwa³. Od kasy na remonty przychodni po-
cz¹wszy (przyjaŸñ z odpowiedzialnym za rozwój miasta dyr.
Jerzym Kulikiem zaczyna przynosiæ efekty) poprzez zmiany
w statutach ZOZ-ów (porz¹dkowanie prawa) po nowe progra-
my zdrowotne dla najm³odszych. I to nie byle jakie, bo przy-
gotowane przez najwiêksze autorytety w swoich dziedzinach.
Oto miasto przy wspó³pracy z prof. Jerzym Szaflikiem ma
wreszcie program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad
wzroku i zeza dla uczniów klas II szkó³ podstawowych,
a z prof. Henrykiem Skar¿yñskim wad s³uchu dla uczniów
klas VI szkó³ podstawowych. Teraz pozostaje ju¿ tylko popro-
siæ Pani¹ Minister Kopacz (najlepiej za poœrednictwem szefo-
wej jej politycznego gabinetu radnej Warszawy Jolanty Gru-
szki), by wykryte na koszt Miasta wady Narodowy Fundusz
Zdrowia zechcia³ wyleczyæ zanim latoroœle ukoñcz¹ osiem-
dziesi¹ty rok ¿ycia. Bo kolejki do okulistów i laryngologów
jak do miêsnego za póŸnego Genera³a. 

W czasie czwartkowej sesji oka¿e siê pewnie tak¿e, co dalej
z rz¹dz¹c¹ Miastem koalicj¹. Czy mo¿e – mówi¹c precyzyjnie
– kto jest koalicjantem Pani Prezydent. Do tej pory by³ to Klub
Lewicy i Demokratów z³o¿ony z 8 przedstawicieli „lewicy”
(SLD), 1 przedstawicielki „demokratów” (PD) oraz 3 przedsta-
wicieli „i” (SdPL). W Sejmiku Mazowieckim dzia³acz PD (te¿ je-
den by³, bo demokraci to si³a!) ju¿ klub opuœci³. Jeœli to samo
wydarzy siê w Radzie Warszawy Pani Prezydent przyjdzie rz¹-
dziæ albo z Klubem Radnych „Li” (co w dobie och³odzenia sto-
sunków z Chinami mo¿e siê nie spodobaæ) albo po prostu SLD
(co z powodów wizerunkowych spodoba siê jeszcze mniej).
Póki co, Pani Prezydent od tego wszystkiego siê rozchorowa-
³a. Na razie do czwartku... PODPATRYWACZ

Zza kotary

Przesilenie wiosenne?
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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

Ile osób po piêædziesi¹tce,
a nawet nieco przed ni¹, potrafi
porozumieæ siê po angielsku
lub francusku? Jak czêsto krê-
pujesz siê czytaæ obce nazwy
czy angielskie nazwiska akto-
rów? Czy zdarza ci siê niby to
¿artem przekrêcaæ francuskie
nazwy sklepów lub produktów? 

Z jednej strony wstyd nie wiedzieæ, z drugiej
strony – wstyd siê uczyæ. Dzieci odchowane,
mo¿e i wnuki siê sypi¹… Nie te lata. Rozumie-
j¹c doskonale potrzeby osób w wieku – powiedz-
my – mocno doj-
rza³ym, Fabryka
Uœmiechów z ul.
C h ³ o p i c k i e g o
17/19 wpad³a na
œwietny pomys³:
nauka jêzyków ob-
cych dla osób po
czterdziestce, piêæ-
dziesi¹tce, a nawet
starszych, przy
herbatce lub zna-
komitej kawie, nie-
spiesznie, w ma-
³ych grupach, a co
wa¿niejsze - przy-
gotowana i prowa-
dzona w umiarko-
wanym tempie,
bez stresuj¹cej
obecnoœci m³o-
dzie¿y! 

Program dosto-
sowano do praktycznych potrzeb: jêzyk komuni-
kacyjny, sytuacyjny, s³owem – wszystko, co mo-
¿e siê nam przydaæ w praktyce. Od rozmówek
przydatnych na wycieczkach zagranicznych, za-
kupach, w prostej, grzecznoœciowej konwersacji
po umiejêtnoœæ czytania (i rozumienia!) obcojê-
zycznych napisów i komunikatów. To nieoce-
niony skarb dla nas, obywateli Zjednoczonej
Europy, w której przecie¿ spêdzimy resztê ¿y-
cia! Teraz ju¿ nie bêdzie problemem zrozumie-
nie napisów, zamówienie posi³ku czy… rozmo-

wa z w³asnymi, angiel-
skojêzycznymi dzieæ-
mi i wnukami! Mo¿-
na wybraæ zajêcia
nawet o 9 rano (tzw.
tanie poranki),
w grupach 4-7 oso-
bowych. Najpopular-
niejszy jest angielski
i francuski. Nauka od pod-
staw, a tak¿e dla zaawansowanych – do wyboru.
Mi³a atmosfera, pe³ne zrozumienie, lekcje dwa
razy w tygodniu – naprawdê warto! Umys³ gim-
nastykowany to umys³ sprawny na lata!

„Fabryka Uœmiechów” prowadzi naukê jêzy-
ków obcych nie
tylko dla seniorów,
lecz i dla dzieci
w wieku 4-12 lat,
nowoczesnymi me-
todami po³¹czony-
mi z zabaw¹ i roz-
wijaniem wszech-
stronnych umiejêt-
noœci dziecka. Pio-
senki, historyjki,
³amig³ówki i tea-
trzyki sprawiaj¹, ¿e
wiedza sama wcho-
dzi do g³owy zaœ
postêpy ma³ych
uczniów s¹ zdu-
miewaj¹co szyb-
kie! 

W „Fabryce
Uœmiechów” czeka
na Was jeszcze wie-
le innych propozy-

cji dla dzieciaków i nie tylko, w³¹cznie z obcojê-
zyczn¹ literatur¹ w kameralnej ksiêgarni. Czter-
dziestolatku, piêædziesiêciolatku i Pañstwo eme-
ryci – nie szkoda czasu na siedzenie w domu, gdy
mo¿na niewielkim nak³adem zrobiæ coœ dla sie-
bie? Zaskocz rodzinê i przyjació³ – do zobaczenia
przy kawie na lekcji angielskiego! AS 2008

Uwaga! Z tym egzemplarzem „Mieszkañca”
dla uczestników zajêæ kawa, herbata i podrêcz-
niki, ka¿dy wartoœci oko³o 50 z³, gratis!

Fabryka Uœmiechów
– Centrum Edukacji Dzieciêcej; 

ul. Ch³opickiego 17/19; 
czynne: poniedzia³ek – pi¹tek 1000–1800; 

Tel. 0-22 405-41-99. 

Po 50−tce i przed 12−tką

W czwartek 27 marca w siedzibie redakcji odby³o siê losowanie kuponów
przys³anych przez naszych Czytelników w konkursie „Superwitryna 2007”,
z których wylosowano tych, którzy otrzymaj¹ nagrody-upominki.
1. Ewa Jancewicz z ul. Brac³awskiej,  2. Krystyna Lachowska z ul. Krasnobrodzkiej, 3. Mariusz
Pykacz z al. St. Zjednoczonych, 4. Maria Pelczar-Nowakowska z ul. Kobielskiej, 5. Wac³awa
Gryczka z ul. Tykociñskiej, 6. Anna Mêdrycka z ul. Koœciuszkowców, 7. Barbara Krysiñska z ul.
Belwederskiej, 8. Andrzej Piotrowski z ul. Nobla, 9. Bogumi³a Bogus³awska z ul. Kickiego, 
10. Tamara Ziental z ul. Tapicerskiej, 11. Agnieszka Krupa z ul. Bluszczañskiej, 12. Ryszard Szy-
miczek z ul. Bora-Komorowskiego, 13. Regina Getka z ul. Pr¹dzyñskiego, Wo³omin,14. Wies³a-
wa G³owacka z ul. Rogalskiego, 15. Gra¿yna Rosiñska z ul. Komorskiej, 16. Agnieszka Deptu³a-
Skarczewska z ul. £ukowskiej, 17. Maria Kowalczyk z ul. Osowskiej, 18. Jakub Maciak z ul.
M³odej, 19. Beata Karynta z ¯arnowa.  

Dziêkujemy fundatorom nagród, którymi s¹: Zarz¹d „Spo³em” WSS Praga Po³udnie, PTH „Pre-
dom” i M.K. „Szuster”. Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji (z dow. osobistym) do 25 kwiet-
nia w godz. 10.00-16.00. (ab)

Irlandzkie œwiêto na Goc³a-
wiu obchodzone jest po raz
czwarty. Tym razem, 29 marca,
impreza zorganizowana zosta³a
pod has³em „Zielony dzieñ
w Klubie Kultury Goc³aw”. 

– Pierwsze obchody Dnia
Œwiêtego Patryka organizowali-
œmy w parafii, potem w Gimna-
zjum Nr 28, w którym uczê, a od
dwóch lat impreza odbywa siê
w filii Centrum Promocji Kultury
przy ul. Abrahama 10 – wspomi-
na Krzysztof Wysocki nauczy-
ciel i radny Pragi Po³udnie. 

W tegorocznych obchodach
œwiêta znalaz³y siê m.in. animacje
twórcze i plastyczne zwi¹zane
z Irlandi¹, konkursy i zabawy dla
dzieci. Przedstawiane by³y legen-
dy i baœnie o œw. Patryku, zinsce-
nizowana zosta³a œredniowieczna
historia mi³oœci Tristiana i Izoldy. 

Ci, którzy przyszli do Klubu
Kultury Goc³aw kilkakrotnie
mogli podziwiaæ efektowne
tradycyjne irlandzkie tañce
prezentowane przez œliczne
dziewczêta ze szko³y tañca
„Ua Niall”. W godzinach wie-

czornych w klubie koncerto-
wa³ kultowy zespó³ muzyki ir-
landzkiej i celtyckiej „Cotton
Cat” i wyst¹pili tancerze z ze-
spo³u „Realtai”. Organizatora-
mi imprezy byli: Parafia p.w.

œw. Patryka, Centrum Eduka-
cji Kruk i oczywiœcie Klub
Kultury Goc³aw, którego szef,
Tadeusz Lempkowski (na
zdjêciu), dodatkowo obdaro-
wa³ najm³odszych artystów
s³odkoœciami.  ar

Zielona Wyspa na Gocławiu
Tradycj¹ staje siê, ¿e w okolicach narodowe-
go œwiêta Irlandii – Dnia Œwiêtego Patryka
(17 marca) – na Goc³awiu organizowane s¹
uroczystoœci i imprezy. W koñcu tam w³aœnie
znajduje siê parafia p.w. œw. Patryka.

Koncert muzyki greckiej rozpo-
cz¹³ w Rembertowie cykl imprez
pt. „Muzyczny dialog narodów”.
27 marca gwiazd¹ wieczoru by³a
Eleni ze swoim zespo³em „Pro-
meteusz". 

Sala Akademii Obrony Narodowej, gdzie
odbywa³ siê koncert, by³a pe³na na d³ugo przed
rozpoczêciem. Przychodzi³y samotne osoby
i ca³e rodziny. Pani Barbara, mieszkanka Rem-
bertowa mówi³a: - Przy tej muzyce bawi³am siê
ca³¹ m³odoœæ, to dla mnie du¿e prze¿ycie zoba-
czyæ Eleni jeszcze raz. 

Grecka gwiazda, która koncertuje ju¿ trzydzie-
œci lat bynajmniej nie wysz³a z formy. Eleni przez
blisko trzy godziny zagrzewa³a publicznoœæ do
wspólnego œpiewania. Zabawa by³a przednia.
Gdy zespó³ gra³ Greka Zorbê wiele osób wsta³o
i zaczê³o tañczyæ, w tym ambasador Grecji, który
dopingowa³ Eleni z pierwszego rzêdu. 

- Ju¿ drugi raz gram w Rembertowie i bardzo
dobrze wspominam tê publicznoœæ, tê atmosferê.
Tym razem te¿ nie zawiedli. Ten koncert to podsu-
mowanie mojej pracy artystycznej, graliœmy naj-

wiêksze przeboje polskie i greckie, a tak¿e piosen-
ki z p³yty, która wyjdzie w tym roku - powiedzia³a
nam Eleni w przerwie koncertu. 

W tym roku w Rembertowie planowane s¹ je-
szcze imprezy promuj¹ce kulturê Czech, Austrii
i Hiszpanii. Do zobaczenia! NB

GRECKI DIALOG
– ELENI w Rembertowie

Dzieci z Osiedla Gro-
chów Kinowa wybie-
ra³y nazwê dla rewi-
talizowanego skwe-
ru po³o¿onego po-
miêdzy ul. Turbino-
w¹, Roz³uck¹ i Sy-
gietyñskiego. Tego
skweru, w którym
przed laty by³ basen
i sta³ samolot Bies.

Przeprowadzenia g³osowa-
nia wœród przedszkolaków
i uczniów osiedla podj¹³ siê Ma-
ciej Paw³owski z Samorz¹du
Grochów Kinowa. Zadanie ³a-
twe z pozoru, ale w praktyce... 

„Mieszkaniec”, w roli obser-
watora, uczestniczy³ w g³osowa-
niu w Przedszkolu Nr 250
„Akwarelka”. Niczym obserwa-
torzy z ONZ przy wyborach czu-
waliœmy nad prawid³owym prze-
biegiem g³osowania. I mo¿emy
powiedzieæ jedno – to przedszko-
le to istna kuŸnia przysz³ych po-
lityków i samorz¹dowców. 

Ka¿de dziecko, choæ mog³o
g³osowaæ tylko na jedn¹ propo-
zycjê nazwy skweru g³osowa³o
praktycznie na wszystkie na-
zwy. I to wielokrotnie. Z pe³n¹

determinacj¹. No có¿, z takim
zaciêciem przedszkolaki musz¹
wyrosn¹æ albo na pos³ów, albo
na sto³ecznych radnych. Maciej
Paw³owski ³apa³ siê za g³owê,
ale w koñcu uda³o mu siê uczci-
wie podsumowaæ g³osowanie.
W tym przedszkolu wygra³
„Skwerek Berek”. W s¹siednim

„Têczowym Przedszkolu” zwy-
ciê¿y³a nazwa „Zaczarowany
Œwiat”. Remisowy wynik uzy-
ska³y w Szkole Podstawowej
Nr 120 nazwy „Têczowe
Podwórko” i „Skwerek im. Ty-
gryska”. 

W podsumowaniu wszyst-
kich g³osowañ pad³ zwyciêski
remis pomiêdzy „Skwerkiem

Berkiem” i „Zaczarowanym
Œwiatem”. Wprawi³o to w kon-
sternacjê samorz¹dowców,
którzy zastanawiali siê co zro-
biæ w tej sytuacji. Ostatecznie
pomogli grochowscy internau-
ci, którzy wskazali nazwê
„Skwerek Berek”. – Pod propo-
zycj¹ tej nazwy zbierzemy teraz

podpisy doros³ych mieszkañ-
ców – mówi Iwona Bielawska
przewodnicz¹ca Samorz¹du
Grochów Kinowa - i skierujemy
sprawê do Rady Pragi Po³udnie
i Rady Warszawy. Zwyciêsk¹
nazwê „Skwerek Berek” wy-
myœli³ Kuba Chojnacki z III
grupy przedszkola „Akwarel-
ka”. Ada M. 

„Skwerek Berek” na Grochowie?

SUPERWITRYNA 2007

Nagrodzeni Czytelnicy
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REKLAMA REKLAMA

- Czym jest skolioza?
- Tradycyjnie skoliozê okreœla siê jako boczne

skrzywienie krêgos³upa, które zniekszta³ca go
czo³owo, zaœ krzywizna przekracza 10 stopni.
Mierzy siê tê krzywiznê metod¹ Cobba, posi³ku-
j¹c siê zdjêciem rentgenowskim. Nowa definicja
skoliozy okreœla j¹ jako trójp³aszczyznow¹ defor-
macjê krêgos³upa. Nie bêdê wchodzi³ w skompli-
kowany podzia³ skolioz. Najkrócej rzecz ujmuj¹c
dziel¹ siê na te, które dotycz¹ p³aszczyzny czo³o-
wej - tu przewa¿a prawostronne skrzywienie pier-
siowe. Skolioza dotycz¹ca p³aszczyzny strza³ko-
wej przejawia siê nieprawid³owoœciami w³aœci-
wych krêgos³upowi krzywizn - kyfozy piersiowej
i lordozy lêdŸwiowej. Skolioza w p³aszczyŸnie
horyzontalnej przejawia siê skrêceniem ca³ego
krêgos³upa tzw. rotacj¹ i zniekszta³ceniem w obrê-
bie krêgu tzw. torsj¹, która to deformacja manife-
stuje siê w postaci garbu ¿ebrowego - w przypad-
ku skrzywieñ piersiowych i wa³u lêdŸwiowego -
w przypadku skrzywieñ lêdŸwiowych. 

- Kiedy powstaje skolioza i czy mo¿na j¹ roz-
poznaæ we wczesnym stadium?

- Na ogó³ w dzieciñstwie i w wieku m³odzieñ-
czym. Wi¹¿e siê to po czêœci z przyspieszonym
wzrostem. Jeœli do³¹czyæ do tego wady postawy
i zaniechanie leczenia i rehabilitacji – recepta na
powstanie skoliozy gotowa. Bardzo dok³adne ba-
danie jest podstaw¹ diagnostyki skolioz. Wed³ug
mnie rolê nie do przecenienia we wczesnym wy-
krywaniu deformacji krêgos³upa odgrywa lekarz
pediatra czy te¿ lekarz pierwszego kontaktu,
szczególnie podczas badañ bilansowych dziecka
czy te¿ badania okresowego m³odego cz³owieka.
Badanie powinno siê odbywaæ wed³ug okreœlo-
nych kryteriów. Jestem pewien, ¿e ka¿dy lekarz
zna te kryteria. 

- Czy skoliozê mo¿na wyleczyæ?
- Leczenie polega na zatrzymaniu progresji

skrzywienia - dlatego w³aœnie tak wa¿ne jest
wczesne wykrycie deformacji. Moich pacjentów
diagnozujê wy³¹cznie na podstawie aktualnego
zdjêcia rentgenowskiego. Indywidualnie dobie-
ram zestawy æwiczeñ, ustalam stopieñ ich trudno-
œci i intensywnoœæ, wykonujê masa¿ wzmacniaj¹-
cy. To, o czym mówiê dotyczy jedynie pacjentów,
u których wartoœæ skrzywienia nie przekracza 25

stopni. Tym mogê pomóc. Wartoœæ powy¿ej 25
stopni kwalifikuje siê do leczenia gorsetem, zaœ
wartoœci skrzywienia u pacjentów rosn¹cych -
powy¿ej 40 stopni i u pacjentów, którzy osi¹gnê-
li dojrza³oœæ szkieletow¹ - 50 stopni, kwalifikuje
siê do zabiegu operacyjnego. Nieodpowiednio le-
czone skoliozy prowadz¹ do ograniczenia spraw-
noœci fizycznej pacjentów, mog¹ powodowaæ za-
burzenia neurologiczne i trwa³e kalectwo.

Pos³uchajmy opinii pacjentów Jacka Twarow-
skiego. – U mojego syna zdiagnozowano skolio-
zê, kiedy mia³ piêæ lat. Wartoœæ skrzywienia jego
krêgos³upa wynosi³a 15 stopni. Od trzech lat
odwiedzamy gabinet Jacka Twarowskiego. Syn
ma dobrany specjalny zestaw æwiczeñ i co tydzieñ
jesteœmy na masa¿u. Odetchnê³am z ulg¹, kiedy
po wykonaniu zdjêcia rentgenowskiego okaza³o
siê, ¿e skolioza nie postêpuje. Mogê ze spokojem
poleciæ wszystkim rodzicom – mówi Anna Wój-
cicka, mama oœmioletniego Maæka. – Nigdy nie
zauwa¿y³am u siebie ¿adnego skrzywienia krêgo-
s³upa, ale podczas badania kontrolnego lekarz
pierwszego kontaktu zauwa¿y³, ¿e jedno z moich
ramion jest wy¿ej ni¿ drugie. By³am przera¿ona,
kiedy okaza³o siê, ¿e moja skolioza ma a¿ 20 stop-
ni odchylenia. Lekarz poleci³ mi zabiegi u pana
Jacka Twarowskiego. Na masa¿ chodzê od roku,
mam te¿ specjalnie dobrane æwiczenia. Niedawno
znów zrobi³am zdjêcie krêgos³upa i na szczêœcie
odchylenie nie postêpuje. Bardzo siê z tego cieszê
– mówi siedemnastoletnia Kinga Kowalczyk.
AS 2008 Rozmawiała E.G.

Warto poddaæ siê dobroczynnemu wp³ywowi r¹k Jacka Twarowskiego. 
To znakomita, niezawodna profilaktyka chorób – m.in. skoliozy.

Ze szczegó³ami terapii mo¿na siê zapoznaæ na stronie:
www.gabinet.strona.pl

Zapisy do gabinetu „Zdrowie” Jacka Twarowskiego 
przy ul. Garwolińskiej 7 lok. 79 pod numerem telefonu 022 610 06 73.

WYGRAĆ ZE SKOLIOZĄ
We wczesnym stadium mo¿na powstrzymaæ postêp choroby, która –
nie leczona – prowadzi do trwa³ego kalectwa. O skoliozie rozmawiamy
z Jackiem Twarowskim, dyplomowanym rehabilitantem i masa¿yst¹.

„Spo³em” WSS
Praga Po³udnie

Sieæ VIA – zap³ata za domowe rachunki oraz do³adowania telefonów!

organizuje i zaprasza na
MIESI¥C PROMOCJI PRODUKTÓW
w sklepie „LUX” przy ul. ¯egañskiej 10
Codziennie degustacje i niskie ceny produktów uznanych firm.

Jakoœæ produktów gwarantowana!
� I tydzieñ 1.04–6.04.2008 r. – Wyroby garma¿eryjne

– wybrane wyroby firmy Delikates tj. koptyka, sa³atka jarzynowa,
³azanki z grzybami, go³¹bki

� II tydzieñ 7–13.04.2008 r. – Produkty w³oskie –
firmy North Coast

� III tydzieñ 14–20.04.2008 r. – Konserwy

� IV tydzieñ 21–27.04.2008 r. – Soki
oraz w dniach 24.04-30.04.2008 r. – Miêso i wêdliny do
grillowania wraz z dodatkami tj. ketchupy, musztardy, przyprawy
i opakowania jednorazowe.

Wszystkich naszych Klientów ZAPRASZAMY!

Sklep czynny: pon.-pt. 6.00-20.00; sobota 7.00-17.00

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

D A C H Y
sprzedaż – wykonawstwo

Warszawa-Rembertów
al. gen. A.Chruœciela 8

(przy dworcu PKP)

tel./fax 673−44−24
kom. 0601−215−778
www.dachbud.waw.pl
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ANTYKI

�� Monety, banknoty, papiery
wartoœciowe. Wycena, kupno,
aukcje. Dom Aukcyjny. 
Tel. 022 407-02-20; 0506-025-125

KUPIĘ

�� AAA Antyki, meble, obra-
zy, zegary, platery, srebra
oraz inne przedmioty. 
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948
�� Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, obrazy, meble, zega-
ry oraz inne przedmioty. 
Tel. 022 610-33-84; 0601-235-118
�Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa
18. Tel. 022 831-36-48
�� Znaczki, pocztówki, mone-
ty, medale, banknoty, akcje.
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948

SPRZEDAM

� Odkurzacze Rainbow – no-
we, u¿ywane – serwis, konser-
wacja, akcesoria. 

Tel. 0606-742-822 
www.odkurzaczerainbow.pl

� Piecyk k¹pielowy, gazowy.
Tel. 022 813-38-18; 022 810-33-77

MEDYCZNE

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

Tel. 0698-788-966

MEDYCYNA NATURALNA

� Refleksoterapia. 
Tel. 694-935-213

NAUKA

� Angielski – dzieci. Tanio
i skutecznie. 

Tel. 022 617-33-69
� Fizyka/Matematyka. Matury.
Doje¿d¿am. Dr. 

Tel. 0606-154-798
� Francuski, rosyjski – t³uma-
czenia umów, faktur, kontrak-
tów, instrukcji i warunków tech-
nicznych, aktów cywilnych,
œlubów. Poœrednictwo biur wy-
kluczone. Tel. 022 815-44-91; 

0601-35-18-64
� J. polski. Tel. 691-923-889
� Kursy przygotowawcze do
matury. Tel. 022 879-87-66; 

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

Tel. 022 498-65-95
�Niemiecki. 

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

� Poœrednictwo i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami – studia po-
dyplomowe. 

Tel. 022 879-87-66

� Szkolenia BHP. 
Tel. 022 879-87-66

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

NIERUCHOMOŚCI/kupię

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

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Pawilon w budowie, ponad
100 m kw., w centrum Warsza-
wy, akt notarialny, zakoñczenie
lipiec 2008 r. Tel. 0695-455-232

DAM PRACĘ

� AVON – korzystne warunki
wspó³pracy. Tel. 0602-623-916
� Agencja ochrony zatrudni
pracowników. Zg³oszenia
w godz. 9.00-13.00, ul. Sosnow-
skiego 1. Tel. 022 643-80-99 

�� Agencja ochrony poszuku-
je od zaraz do pracy mê¿-
czyzn w wieku 40-60 lat. Bar-
dzo dogodne warunki pracy
i p³acy. Tel. 0696-518-491; 

0605-730-180
� Agencja ochrony na korzyst-
nych warunkach zatrudni do
ochrony na terenie Pragi, Bród-
na, Miêdzylesia i Targówka. 

Tel. 0691-737-741
� Biuro zatrudni samodzieln¹
ksiêgow¹. Tel. 022 616-55-11; 

e-mail:biuro@pol-tax.pl
� Dr Nona – produkty uzdra-
wiaj¹ce z Morza Martwego.
Kosmetyka + zdrowie. 

Tel. 0602-654-917
� Firma z bran¿y us³ug komu-
nalnych zatrudni kierowców
z kat. C+E. Tel. 022 750-93-13
� Firma Instal-Bud zatrudni hy-
draulika (konserwacja). Okolice
Rembertowa. Tel. 602-777-508 
�� 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
WTRYSKARKACH – FALE-
NICA. Tel. 0501-295-814
�� UNIWERSUM zatrudni
pracowników na parkingach
strze¿onych. Tel. 0600-930-327

PRAWNE

�Kancelaria Prawna, przystêp-
ne ceny, szeroki zakres us³ug.
Czynna codziennie. ul.Gro-
chowska 207 (Universam nad
bankiem). Tel. 0509-959-444, 

(022) 810-00-61 w. 252 

�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe. Wawer -
Anin ul. Ukoœna. 

Tel. 022 613-04-30; 
0603-807-481

�� KANCELARIA ADWO-
KACKA – prawo cywilne,
karne, spadkowe, rodzinne –
obs³uga. Porady. Miêdzylesie
ul. Dziêcieliny 3 m 11, wtorek
i czwartek 15.00-18.00. 

Tel. 022 815-31-80; 
0501-025-692

RÓŻNE

�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO
I SOLIDNIE. 

Tel. 0500-336-607
RAMKA
Skup z³omu metali koloro-
wych. Stary punkt – nowe ce-
ny! Ul. Kawcza 40. Tel. 0600-
236-046

SPORT

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

Tel. 022 870-52-72

USŁUGI

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577
� Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami. 

Tel. 022 380-32-03; 
0607-838-608

�� ALKO PRZEPROWADZ-
KI i meblowozy. 1 z³/km. 

Tel. 0512-139-430
�� AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 

Tel. 022 612-95-23, 
0609 105 940

�Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Pol-
sat, N-ka, Promocja dekoder
Polsatu za 99 z³, 1 m-c gratis
i 37,90 z³/m-c, satelity bez op³at
700 programów w tym 17 pol-
skich (Polonia, TRWAM), ante-
ny TV – naziemne. Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja!  

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, skutecz-
nie. Tel. 022 642-96-16
� Domofony – naprawa, mon-
ta¿, instalacje elektryczne, pral-
ki. Tel. 0601-93-68-05; 

022 612-92-70
�� Elektryczne. 

Tel. 022 428-35-53; 
0504-61-88-88

� Elektryczne (uprawnienia). 
Tel. 022 870-27-39; 

0502-208-813
� FOCUS SERVICE - naprawa
telewizorów w domu klienta. 

Tel. 0603-40-90-20
�� GAZ, HYDRAULIKA – 24
h, naprawa pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. Tel. 022 610-18-53; 

0662-065-292
�� Gaz, hydraulika 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, przeróbki, naprawy. 

Tel. 022 610-88-27; 
0604-798-744

�� Glazura, malowanie, tape-
towanie, hydraulika, elektry-
ka, panele, gwarancja – Fir-
ma G³owacki. 

Tel. 022 428-35-53, 
0504 61 88 88

� Glazura - remonty. 
Tel. 0694-809-402

� Glazura, hydraulika, remon-
ty. Tel. 022 671-05-82
� Glazura, p³yta gipsowa, ma-
lowanie. Tel. 02 789-58-72; 

512-154-413
�� Hydrauliczne. 

Tel. 022 428-35-53; 
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

� Lodówki, pralki. 
Tel. 022 671-80-49; 

604-910-643; 601-361-830
�� Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 022 615-76-97; 

0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. 

Tel. 022 428-35-53; 
0504-61-88-88

��Malowanie, g³adŸ gipsowa. 
Tel. 022 612-01-95; 

510-711-163
� Malowanie, gipsowanie, pa-
nele. Tel. 0606-46-44-53
� Meble na wymiar – w dobrej
cenie. Tel. 0888-785-778
�� Nadruki na odzie¿y i ga-
d¿etach. Ul. Patriotów 237. 

Tel. 022 615-34-28; 
515-68-58-68

��Naprawa i przestrajanie tele-
wizorów krajowych i zagra-
nicznych, magnetowidów,
urz¹dzeñ elektronicznych. Gwa-
rancja. Tel. 022 612-52-23; 

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

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

� Naprawa – pralki, lodówki –
tanio! Tel. 022 644-23-12; 

0697-120-312 
� Naprawa telewizorów
u klienta. Dojazd gratis. 

Tel. 671-94-53; 0692-420-605
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD (bez lodówek),
z³om w ka¿dej postaci, maku-
laturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piwnic.
Tel. 022 499-20-62 

� Odzie¿ skórzana i motocy-
klowa, futra, ko¿uchy – prze-
róbki oraz wszelkie naprawy.
Ul. Zamieniecka 63. 

Tel. 022 610-23-05
� Pranie chemiczne, renowa-

cja odzie¿y skórzanej, pranie
dywanów, magiel. Zak³ad Pral-
niczy ul. Igañska 22. 

Tel. 022 870-09-54
� Pranie dywanów, wyk³adzin
i tapicerki meblowej. 

Tel. 0510-126-840
� Przyjmê prasowanie - soli-
dnie, dok³adnie. 

Tel. 517-289-316
� Przy³¹cza wod.-kan. 

Tel. 0606-743-873 
�� 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; 
515-68-58-68

� Remonty, wykoñczenia, gla-
zura, terakota. 

Tel. 0660-537-625
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne. 

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

�� Stolarstwo, lakiernictwo.
Meble na wymiar, kuchenne,
biurowe, szafy wnêkowe, gar-
deroby itp. Ciêcie p³yt. 

Tel. 0694-94-99-49; 
022 619-52-76

� Skup surowców wtórnych,
z³om stalowy, kolor, makulatura,
w³asnym transportem. Ul. Ko-
morska 48. Tel. 0697-104-304
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88
� Tipsy – akryl, ¿el, zdobnic-
two – 50 z³. Tel. 0509-812-980
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771 
� Uk³adanie parkietów, prze-
k³adanie, cyklinowanie, lakie-
rowanie – osobiœcie. 

Tel. 022 810-70-88; 
0609-542-545

� Wywóz gruzu, wykopy, wy-
burzanie, piach, ¿wir, ziemia. 

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

� Verticale, kraty, zabudowy
balkonów. 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 STOMA-
TOLOGIA: LECZENIE
I PROTEZY NFZ. 

Tel. 022 870-55-00

Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD (bez lodówek)
z³om w ka¿dej postaci, ma-
kulaturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piw-
nic. Tel. 022 499-20-62 

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

Tel. 0600-236-046
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NIERUCHOMOŚCI

REKLAMA REKLAMA

* 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 SM „Marysin Wawerski” w Warszawie ul. Begonii 9
og³asza przetarg nieograniczony

na lokal mieszkalny o statusie:
wyodrêbniona w³asnoœæ przy ul. Makowskiej 35.

Metra¿ – 36,10 m kw. parter, 2 pokoje (do remontu),
cena 228.549 z³.

Oferty nale¿y sk³adaæ od 1 do 16 kwietnia do godz. 15.00
w siedzibie Spó³dzielni przy ul. Begonii 9. 

Informacje mo¿na uzyskaæ pod nr (022) 812-02-78 wew.12



REKLAMA REKLAMA

W ponad 80% przypadków o wadze decyduj¹ czynniki œrodowi-
skowe, zwi¹zane ze stylem ¿ycia, genetyczne to tylko 10%. G³ówni
oskar¿eni to z³e nawyki ¿ywieniowe, np. moda na fast-food czyli szyb-
kie ale byle jakie jedzenie, które na dok³adkê jest bardzo kaloryczne,
czêsto zapominamy o œniadaniu, a obfity obiad staje siê póŸn¹ kolacj¹,
do tego siedz¹cy tryb ¿ycia - siedzisz w pracy, w domu przed telewizo-
rem czy komputerem, na ³awce, gdy wychodzisz na spacer z psem.
Tkanka t³uszczowa to uwielbia. 

OTY£OŒÆ I NIE TYLKO
Wœród sk³adników stylu ¿ycia, ¿ywienie i ruch, jako czynniki decy-

duj¹ce o zachowaniu zdrowia, znajduj¹ siê na pierwszym miejscu.
Brak ruch i nieodpowiednie od¿ywianie mo¿e byæ przyczyn¹ wielu
chorób. Przede wszystkim zwi¹zanych z uk³adem kr¹¿enia. Przez ca³e
lata kojarzy³y siê one ze staroœci¹, dziœ wiemy, ¿e mia¿d¿yca mo¿e siê
rozwijaæ ju¿ w m³odym wieku. A jej konsekwencje to choroba wieñco-
wa serca, zawa³, nadciœnienie, udar mózgu. 

Choroba bezpoœrednio zwi¹zana ze z³ym od¿ywianiem to oty³oœæ.
Definicja oty³oœci jest bardzo prosta: wynik przekarmienia w stosunku
do wydatkowanej energii. Aby stwierdziæ czy masz tylko nadwagê czy
ju¿ oty³oœæ, policz swój wspó³czynnik BMI czyli Body Mass Index
(WskaŸnik Masy Cia³a). Wykonaj proste równanie:

BMI = MASA CIA£A (kg)/ WZROST (m2)
Jeœli BMI wynosi:
= 19,0 – 24,9   masz prawid³ow¹ masê cia³a  ☺
= 25,0 – 29,9   to ju¿ nadwaga �
> 30,0   niestety oty³oœæ �

KRÓLESTWO ZA KROMKÊ 
Genialnych sposobów na odchudzanie jest wiele. Ka¿dy przepis na

zrzucenie dodatkowych kilogramów kusi rewelacyjnymi efektami w re-
kordowo krótkim czasie. Zanim zdecydujesz siê na któryœ z nich, pomyœl,
czy w ogóle maj¹ sens. Oto g³odówka - pierwszego dnia boli ciê g³owa;

drugiego z zazdroœci¹ patrzysz na ka¿dego, kto je;
trzeciego nadrabiasz trzydniowe braki i jeszcze coœ do
tego dorzucasz. Teraz wariant hollywoodzki - gdy ju¿
przyrz¹dzisz sobie trzy egzotyczne sa³atki dziennie,
stwierdzisz, ¿e odda³abyœ je wszystkie za kromkê
chleba. Zreszt¹ i tak na tym siê skoñczy, bo diety
gwiazd twój bud¿et nie wytrzyma. Pamiêtaj te¿, ¿e
przy ka¿dej super diecie za drzwiami lodówki czai siê
efekt jojo - straty powsta³e w wyniku gwa³townego
odchudzania, organizm szybko odbudowuje. Wracasz
do z³ych nawyków, rzucasz siê na rzeczy, których so-
bie odmawia³aœ. W efekcie zaczynasz wa¿yæ wiêcej
ni¿ przed odchudzaniem. Do tego wszystkiego masz
poczucie winy, ¿e nie da³aœ rady. 

ODCHUDZANIE 
TO NIE WYŒCIG

Musisz pogodziæ siê z faktem, ¿e nie ma odchu-
dzania z poniedzia³ku na wtorek. Decyzja o odchu-
dzaniu to decyzja na wiele tygodni. Zadzia³a tylko stopniowa zmiana
nawyków ¿ywieniowych. Odchudzanie to nie wyœcig z czasem, trzeba
pozwoliæ swojemu cia³u powoli oswajaæ siê z nowym. Równowaga,
w³aœciwy dobór diety do twoich potrzeb i gustu - to podstawa. Najle-
piej, jeœli pomo¿e w tym dietetyk we wspó³pracy z lekarzem i trene-
rem, wtedy bez uszczerbku na zdrowiu i bezboleœnie, osi¹gniesz za-
mierzony cel. Skuteczne odchudzanie to dopasowana do twoich po-
trzeb dieta, stopniowe zwiêkszenie aktywnoœci fizycznej i zmiana
z³ych przyzwyczajeñ, które doprowadzi³y do powstania oty³oœci. 

GMLK – KOLOROWE HOBBY
Takie w³aœnie przemyœlane i skuteczne odchudzanie proponuje Cen-

trum Przeciwdzia³ania Oty³oœci i Promocji Zdrowia - Vita Sana. W pro-
gramie „Schudnij Zdrowo”, który proponuje Centrum, odchudzanie
opiera siê na nowym, opracowanym przez specjalistów ds. ¿ywienia,
programie graficznym. Graficzna Metoda Liczenia Kalorii opracowana
zosta³a na podstawie norm i piramidy ¿ywienia. GMLK to nie tylko
dieta, ale równie¿ narzêdzie do pracy nad sob¹. 

Wiadomo, ¿e odchudzanie to nie jest prosta sprawa równie¿ dlatego,
¿e 99 procent ludzi lubi jeœæ i czerpie z jedzenia przyjemnoœæ. Dobrze
dobrana dieta powinna zatem uwzglêdniaæ upodobania pacjenta, bo
trudno bêdzie zaakceptowaæ mu nielubiane potrawy. Dlatego GMLK ni-
czego nie zabrania, mo¿esz wybieraæ dowolne preferowane przez siebie
produkty, a program ma na celu jedynie okreœlenie ich iloœci. Podstawa
to abyœ sama „odkry³a”, co jest dla ciebie najlepsze. Prowadzona krok
po kroku po ró¿norodnoœci produktów spo¿ywczych przez dietetyka,
sama nauczysz siê, jak zdrowo jeœæ i zdrowo ¿yæ. Taka dieta nie powin-
na byæ dla ciebie uci¹¿liwa, dlatego ³atwo bêdzie ci j¹ kontynuowaæ
przez d³u¿szy czas i dziêki temu nie wrócisz ju¿ do starych nawyków,
a wiêc i do znienawidzonej wagi. To najwa¿niejszy cel GMLK, utrzy-
maæ uzyskane efekty. A bêdzie to mo¿liwe, bo po zakoñczeniu progra-

mu sama zostaniesz swoim dietetykiem. Dotychczasowi nasi pacjenci
twierdz¹, ¿e dieta sta³a siê po prostu ich nowym hobby, a nie uci¹¿li-
wym obowi¹zkiem zwi¹zanym z przeliczaniem kalorii. Zeszyt ¿ywie-
niowy i... zestaw kolorowych kredek to podstawowe narzêdzia które
otrzymuj¹ pacjenci uczestnicz¹cy w programie „Schudnij zdrowo”.
Dziêki nim bez k³opotliwego przeliczania mo¿esz komponowaæ swoj¹
dietê zmniejszaj¹c iloœæ dostarczanej z po¿ywieniem energii tak, aby
organizm zacz¹³ wykorzystywaæ nagromadzone zapasy t³uszczowe. 

Piramida od¿ywiania mówi jak powinniœmy prawid³owo siê od¿ywiaæ,
ale nie zapominajmy, ¿e jej podstaw¹ jest aktywnoœæ fizyczna. Tymczasem
na co dzieñ u¿ywamy windy, jeŸdzimy samochodami, nawet wiadomoœæ
kole¿ance z drugiego pokoju wysy³amy e-mailem. Tylko z powodu u¿y-
wania pilota telewizyjnego, rocznie przybieramy na wadze 3 kilogramy.

W Centrum ruch jest obowi¹zkowym elementem programu „Schudnij
zdrowo”. Jest specjalnie przygotowany dla osób realizuj¹cych dietê odchu-
dzaj¹c¹ i uwzglêdnia kondycjê oraz mo¿liwoœci naszych pacjentów. Pro-
ponujemy sesje jogi i pilates nie tylko w celu spalania kalorii, ale równie¿
(szczególnie joga) jako sposób na relaks i odstresowanie. Nieoceniona po-
moc przy codziennych stresach, które do tej pory nierzadko zajadaliœmy.  

¯EGNAJCIE KILOGRAMY
Podstawowy program zdrowego i skutecznego odchudzania jest rea-

lizowany w ci¹gu pó³ roku. 1 etap 12 tygodniowy przeznaczony jest dla
osób z nadwag¹, a 24 tygodniowy dla osób z oty³oœci¹. W tym czasie
schudniesz i nauczysz siê jak postêpowaæ, aby kilogramy ju¿ wiêcej nie
wróci³y. Osi¹gniesz to na cotygodniowych zajêciach praktycznych
z dietetykiem oraz na sali æwiczeñ do jogi i pilatesu.  Decyzjê o ucze-
stnictwie w programie podejmujesz dopiero po spotkaniu informacyj-
nym (na które trzeba wczeœniej siê umówiæ). Zaczynamy od fili¿anki
aromatycznej herbaty owocowej, przedstawienia zasad metody graficz-
nej i rozmowy z lekarzem, dietetykiem i trenerem o twoich dotychcza-
sowych problemach z odchudzaniem. 

Jeœli zdecydujesz siê na program, zaczniemy od wywiadu, podstawo-
wych pomiarów, badania sk³adu cia³a (okreœlaj¹cego % zawartoœæ
tkanki t³uszczowej) i umówienia na wizytê lekarsk¹ oraz badania labo-
ratoryjne. Sprawdzimy czy nie grozi ci cukrzyca, hiperlipidemia lub in-
ne schorzenia wystêpuj¹ce przy oty³oœci. To bardzo wa¿ne, bo jeœli
oka¿e siê, ¿e masz dodatkowe k³opoty ze zdrowiem, nad twoim odchu-
dzaniem przez ca³y czas bêdzie czuwa³ lekarz.

Tym, co naprawdê ró¿ni program „Schudnij Zdrowo”, proponowany
przez CPOiPZ „Vita Sana”, od innych diet odchudzaj¹cych, jest pew-
noœæ, ¿e w zamian za twe zaanga¿owanie, gwarantujemy fachow¹ wie-
dzê i wsparcie w drodze do zdrowia i szczup³ej sylwetki utrzymanych
ju¿ do koñca ¿ycia. A zatem ¿yj zdrowo – czyli vita sana!

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

SCHUDNIJ ZDROWO 
I ŻYJ ZDROWO

Spódnica z ubieg³ej wiosny trzeszczy w szwach, waga pokazuje jakieœ dziwne cyfry, z da-
leka omijasz lustro. Jesteœ przera¿ona. Jak i kiedy to siê sta³o? Wygodnie by³oby ca³¹ wi-
nê zrzuciæ np. na geny. Ale to nie geny, a ty decydujesz czy bêdziesz gruba czy szczup³a. 

ZAPRASZAMY NA OTWARCIE
Centrum Przeciwdzia³ania Oty³oœci i Promocji Zdrowia „Vita Sana”
które odbêdzie siê 12 kwietnia o godz.10.00 w Centrum Medycznym „Ostrobramska” NZOZ „Magodent”

W PROGRAMIE OTWARCIA:
Zagro¿enia zwi¹zane z oty³oœci¹? Kiedy nale¿y siê odchudzaæ? Jak schudn¹æ zdrowo i skutecznie?
Rozmowa z lekarzem, dietetykiem i trenerem. Konsultacje kardiologiczne i diabetologiczne (zapisy), poczêstunek.

Bli¿sze informacje i zapisy:
tel. (22) 610 25 94, (22) 663 18 69, 

kom. 0 501 138 424


