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Francuska mia³a byæ rewitalizowa-
na w tym roku. Tak przynajmniej obie-
ca³a pó³tora roku temu prezydent Hanna
Gronkiewicz-Waltz w czasie ods³oniêcia
rzeŸby Agnieszki Osieckiej. Od tamtego

czasu zmieni³o siê niewiele. Œladów re-
witalizacji nie widaæ. Przechodzimy da-
lej na ul. Parysk¹ (na zdjêciu). Przed bu-
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Niepokoj¹ce sygna³y Naszych Czytelników sprowokowa³y nas
do niedzielnego spaceru uliczkami Saskiej Kêpy. Zaczêliœmy
od nie mog¹cej siê doczekaæ rewitalizacji ulicy Francuskiej.

Spacerkiem po Kępie

Ale to g³upie
W pewnej naszej renomowa-

nej miejscowoœci nadmorskiej
jest bulwar, wzd³u¿ niego stoj¹
wille. Równy rz¹d œlicznych,
stylowych, baaardzo luksuso-
wych budynków. I nagle prze-
rwa na obrzydliwy, wy³o¿ony
pot³uczonymi betonowymi p³y-
tami plac, zamieniony na par-
king. Parcela nale¿y do miasta.
Dlaczego zosta³a taka enklawa
paskudztwa?

- Bo nikt siê nie odwa¿y
sprzedaæ tej dzia³ki - mówi mi
jeden z radnych. Nie ma takiej
ceny, której by nie mo¿na by³o
skierowaæ do prokuratury, ¿e
naruszony zosta³ interes mia-
sta. I nie ma takiego kupca,
którego reputacji nie mo¿naby
podwa¿yæ i oskar¿yæ o zwi¹zki
ze sprzedaj¹cym. Dzia³ki nie ta-
niej¹, niech wiêc bêdzie jak jest.

W miêdzypartyjnych wojnach
na rzekom¹ obronê interesów
miasta i mieszkañców zabrnêli-
œmy w œlepy zau³ek. Bezpiecz-
niej jest nic nie zrobiæ, ni¿ sprze-
daæ z g³ow¹, a zainwestowanymi
pieniêdzmi obróciæ trzy razy, lub
wybudowaæ 10 kilometrów ulic. 

Za grzeczne siedzenie nikt
posady nie straci³, za sprzeda¿
zgodn¹ ze wszystkimi wymoga-
mi przetargów, wielu spêdzi³o
po kilkanaœcie godzin w proku-
raturze, a byli i tacy, których nie-
biescy wieŸli na sygnale i w kaj-
dankach.

W³adza - pañstwowa i samo-
rz¹dowa - boi siê wielkich, kon-
trowersyjnych decyzji.

Czeka na moment, kiedy
wszyscy ju¿ bêd¹ mieli doœæ
niedogodnoœci i kiedy zacznie
byæ popychana, by wreszcie
coœ zrobi³a. Wtedy rzeczywiœcie
sprzedaje grunt byle komu i za
byle pieni¹dze, ale przecie¿ ro-
bi to w interesie spo³ecznym...
G³upie to wszystko. Sami to jed-
nak wymyœliliœmy...

Tomasz Szymański

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

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

koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

czynne 9−20, sobota 9−14
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�� ELEGANCKIE LEKKIE OKULARY
�� SOCZEWKI KONTAKTOWE
��LEKARZ OKULISTA, BADANIE WZROKU
��DU¯Y WYBÓR OPRAW

� 667722−−7777−−7777

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!

„OKAZJA”, ul Targowa 1, 
wejœcie od Zamoyskiego

Czynne: pon.-pt. 1000-1800, 
sob. 930-1330

SKLEPSKLEP
✔✔ TKANINYTKANINY
odod 2 2 złzł zaza mbmb

✔✔ ODZIEŻODZIEŻ firmyfirmy VILAVILA
– – 99 zł zł za szt.za szt.

ABUD
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

Krewcy sprzedawcy butów
z Afryki

Policjanci z patrolówki za-
trzymali trzech obywateli Nige-
rii, którzy dokonali rozboju. Za-
atakowali kobietê, która chcia³a
kupiæ buty na Stadionie. Tam
podszed³ do niej mê¿czyzna,
który zaproponowa³, ¿e mo¿e
jej sprzedaæ ³adne i tanie buty,
ale musi pójœæ z nim na parking.
Kiedy kobieta razem z mê¿em
by³a na parkingu, pojawi³o siê
jeszcze dwóch innych mê¿-
czyzn. W trakcie ustalania ceny
butów, jeden z handlarzy wy-
rwa³ mê¿owi kobiety banknot
100 z³ i uciek³. Po chwili dwóch
pozosta³ych zaatakowa³o kobie-
tê. Jeden chwyci³ j¹ za szyjê,
a drugi wyrwa³ torebkê, prze-
szuka³ i ukrad³ portfel, w któ-
rym znajdowa³a siê gotówka,
oko³o 1900 z³otych. Po tym
wszyscy uciekli. 

Pokrzywdzona wskaza³a mun-
durowym dwóch z trzech rozbój-
ników. Nied³ugo póŸniej druga
za³oga patrolowców zatrzyma³a
trzeciego sprawcê. 26-letni John
C., 39-letni Kingsley N. i 24-let-
ni Leonard A. zostali zatrzymani
i trafili do policyjnego aresztu.
Jeden z nich posiada³ poszukiwa-
ny telefon komórkowy.

Nieudana proœba zerwania
³añcuszka

Policjanci patroluj¹cy rejon
Goc³awia spostrzegli ekspedient-
kê ze sklepu spo¿ywczego, która
macha³a do nich rêk¹ i wo³a³a po-
mocy. Przed momentem m³ody
mê¿czyzna wszed³ do sklepu i ze-
rwa³ kobiecie z szyi z³oty ³añcu-
szek. Nie zdo³a³ jednak go zabraæ
ze sob¹, bowiem bi¿uteria zsunê-
³a siê za ubranie pokrzywdzonej.
Ekspedientka opisa³a wygl¹d
sprawcy. Po up³ywie kilku minut
dostrzegli stoj¹cego miêdzy blo-
kami mê¿czyznê, który odpowia-
da³ podanemu rysopisowi. 31-let-
ni Rafa³ M. zosta³ zatrzymany.
W komendzie wysz³o na jaw, ¿e
zatrzymany jest tak¿e sprawc¹
rozboju. Zdarzenie mia³o miejsce
miesi¹c temu. Wówczas Rafa³ M.
napad³ na starsz¹ pani¹, prze-
wróci³ j¹ i kilkakrotnie uderzy³,
po czym ukrad³ jej torebkê.

Zdradzi³a ich krew 
na butach

Policjanci patroluj¹cy rejon
Grochowa, przeje¿d¿aj¹c Placem
Szembeka spostrzegli nagle
dwóch m³odych mê¿czyzn,
którzy wybiegli z jednej z klatek
schodowych. Rozgl¹dali siê ner-
wowo wokó³ siebie, a buty jedne-

go z nich by³y wyraŸnie zakrwa-
wione. Funkcjonariusze zatrzy-
mali 23-letniego Marcina S.i 22-
letniego Dawida D. Po kilku mi-
nutach wysz³o na jaw, ¿e dokona-
li oni rozboju. Napadli na klatce
schodowej na 36-letniego mê¿-
czyznê. Zakrwawionego po-
krzywdzonego znaleŸli munduro-
wi, którzy zatrzymali sprawców. 

Bombowo na Grenadierów
Na ponad trzy godziny zosta³a

zablokowana 9 wrzeœnia ul. Gre-
nadierów miêdzy Majdañsk¹

a Ostrobramsk¹. Policjanci otrzy-
mali informacjê o pod³o¿onej
w tym rejonie bombie, która mia-
³a eksplodowaæ o 15.40. Na miej-
sce przyby³a policja, stra¿ po¿ar-
na, pogotowie ratunkowe i s³u¿by
techniczne Miasta. Na szczêœcie
alarm okaza³ siê fa³szywy.

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

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

CCUUKKIIEERRNNIIAA−−KKAAWWIIAARRNNIIAA  NNOONNDDEENNBBUURRGG
Warszawa Międzylesie 
ul. PATRIOTÓW 309

vis−a−vis stacji PKP
poleca:

WWYYRROOBBYY  WWŁŁAASSNNEE  
NNAA  NNAATTUURRAALLNNYYCCHH  SSKKŁŁAADDNNIIKKAACCHH

�� TTOORRTTYY  �� CCIIAASSTTAA    
�� CCIIAASSTTKKAA  �� CCIIAASSTTEECCZZKKAA
Realizujemy zamówienia na przyjêcia okolicznoœciowe

tel. 022 615-25-50
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Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu
Fundacji Paramedycznej w Pasay na Filipinach. Pocho-
dzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania
przechodzi z pokolenia na pokolenie, i jest uznawany
za jednego z najlepszych healerów na Filipinach.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na
wszystkich poziomach energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³
godziny, ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne
manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane
bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci
m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz
tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi: nowotworowych, chorobach organów we-
wnêtrznych, prostacie, problemach hormonalnych, zapaleniu stawów, problemach i zmianach reumatycznych, cho-
robach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie, chorobie Parkinsona, parali¿u, problemach z kr¹¿eniem, cho-
robach kobiecych, bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg.

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach: 19, 23, 25, 26, 28 i 30 IX.
Zapisy i informacje w godz. 14.00-22.00 pod numerami telefonu: 

(022) 679-22-47, 0605 324 865, 0605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Złota pani sierżant
7 wrzeœnia br. w Pile odby³y siê kolejne Mistrzostwa Polski Policjan-

tów. Blisko tysi¹c policjantów spróbowa³o swoich si³ w pó³maratonie.
Na najwy¿szym stopniu podium stanê³a sto³eczna policjantka Aleksandra
Saraceñ z VII Komendy Rejonowej Policji w Warszawie, która przebieg³a
21 kilometrów w czasie jednej godziny i 39 minut! Aleksandra Saraceñ
w Policji pracuje od prawie 4 lat. Zajmuje siê prac¹ dochodzeniowo-œled-
cz¹, prowadz¹c czêsto trudne do rozwik³ania postêpowania. Mimo wielu
obowi¹zków zawodowych, pani sier¿ant znajduje jeszcze czas na realiza-
cjê w³asnych zainteresowañ. Ka¿d¹ woln¹ chwilê spêdza biegaj¹c, p³ywa-
j¹c, strzelaj¹c lub je¿d¿¹c na rowerze. Sier¿ant Aleksandra Saraceñ to ko-
lejny sto³eczny policjant – pasjonat pracy i sportu.                                      (ab)

Na imprezê, a w³aœciwie przedsiêwziêcie pt.
II Ogólnopolska Parada Historyczno-Militarna,
sk³ada siê nie tylko parada w potocznym znacze-
niu. Duszpasterstwo Œrodowisk Twórczych
i Sportu Diecezji Warszawsko-Praskiej, które jest
organizatorem Parady przygotowa³o atrakcyjny
program na ca³¹ niedzielê. Impreza rozpocznie
siê Piknikiem Historyczno-Militarnym na lewo-
brze¿nym Podzamczu. Tutaj, ju¿ od godz.10.00,
bêdzie mo¿na przeœle-
dziæ rozwój polskiej
wojskowoœci. Zapre-
zentowany zostanie
sprzêt bojowy, uzbroje-
nie i stroje militarne.
Mo¿na bêdzie poznaæ
obozowe ¿ycie i zwy-
czaje. Piknik uatrakcyj-
ni¹ pokazy walk rycer-
skich, szermierczych
i musztry.

– Tegoroczna Para-
da wi¹¿e siê z trzema
wa¿nymi rocznicami –
wyjaœnia kieruj¹cy
przedsiêwziêciem ks.
Andrzej Chibowski 
– 90. rocznic¹ Odzyska-
nia Niepodleg³oœci, 600-leciem lokacji warszaw-
skiego Nowego Miasta oraz 360. rocznic¹ nada-
nia Pradze praw miejskich. Dlatego swoim dzia-
³aniem Parada obejmie i Pragê i Podzamcze.
Organizatorzy szacuj¹, ¿e elementy Parady mo¿e
obejrzeæ nawet 100 tysiêcy widzów. 

O randze wydarzenia œwiadczy równie¿ iloœæ
honorowych patronatów udzielonych imprezie. 
– Patronatem imprezê objêli m.in. Prezydent RP
na UchodŸstwie, Marsza³ek Sejmu, Marsza³ek
Mazowsza, ministrowie kultury i edukacji, woje-
woda mazowiecki... – wylicza ks. Chibowski i do-
daje – A najwa¿niejszym celem Parady, która ma
charakter edukacyjny, jest animacja ducha pa-
triotyzmu, tak bardzo zagro¿onego wœród m³ode-
go pokolenia...

Po pikniku Parada przeniesie siê na Pragê, gdzie
o godz. 12.30, w katedrze œw. Floriana ksi¹dz Pry-

mas Józef Glemp odprawi uroczyst¹ mszê œwiêt¹,
w której udzia³ wezm¹ tak¿e arcybiskupi Henryk
Hoser i Kazimierz Nycz oraz biskup polowy Ta-
deusz P³oski. A bêdzie to msza inna ni¿ zazwy-
czaj, gdy¿ w znacznej czêœci katedra wype³ni siê
wiernymi w strojach historycznych. Po mszy, ok.
godz. 14.00, na ulicach Pragi odbêdzie siê Naro-
dowo-Historyczny Przemarsz Paradny. – Oddzia-
³y militarne, rekonstrukcyjne grupy historyczne

i wszyscy uczestnicy Pa-
rady wyrusz¹ sprzed po-
mnika ks. Skorupki – in-
formuje Duszpaster-
stwo Œrodowisk Twór-
czych i Sportu. - Dotr¹
do ul. Targowej, a na-
stêpnie ulicami K³o-
potowskiego i Sie-
rakowskiego skieruj¹
siê w stronê Mostu Œl¹-
sko-D¹browskiego, by
przejœæ na drug¹ stronê
Wis³y, na Podzamcze.
Tam te¿, ok. godz.
16.00, odbêd¹ siê pre-
zentacje oddzia³ów mi-
litarnych i sprzêtu woj-
skowego w przekroju

historycznym. Zostanie równie¿ rozstrzygniêty
konkurs na najciekawsze i najlepsze stroje histo-
ryczne, przeprowadzany wœród dzieci i m³odzie¿y
szkolnej placówek diecezji Warszawskiej i War-
szawsko-Praskiej. 

O godzinie 19.00 rozpocznie siê na Podzam-
czu Koncert Galowy „Polonia Semper Invicta”,
którego g³ównym tematem bêdzie wolnoœæ uka-
zana w ró¿nych kontekstach historycznych i fi-
lozoficznych. Bohaterami oratorium bêd¹ wiel-
cy Polacy w chwilach najwiêkszego triumfu,
najdostojniejszej chwa³y i najwspanialszych
osi¹gniêæ (m.in. Boles³aw Chrobry, Kazimierz
Wielki, W³adys³aw Jagie³³o, Jan III Sobieski,
Józef Pi³sudski i Jan Pawe³ II). „Mieszkaniec”
obj¹³ Paradê patronatem medialnym. Serdecznie
zapraszamy!

Ada M.

Wielka parada ruszy z Pragi!
W najbli¿sz¹ niedzielê, 21 wrzeœnia, mieszkañców Warszawy i okolic
czeka nie lada gratka dla oka, ducha i serca. Bêdzie ni¹ wielka parada
historyczno-militarna, która wyruszy z Pragi na lew¹ stronê Wis³y.
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NARZĘDZIA, art. METALOWE
ul. Miñska 38
tel. 813 99 55
www.metal-market.pl

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

Wszystkie informacje w kasie oraz pod numerem:
tel. 0 22 619-27-59; 0 22 818-83-81

WOW „Wis³a” Oœrodek Namys³owska
Warszawa ul. Namys³owska 8 

ZAPRASZA na:
baseny kryte, si³owniê, fitness, saunê

oraz naukê p³ywania dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych
Rozpoczêcie sezonu 2008/2009 – 8 wrzeœnia 2008 r.

Sprzeda¿ karnetów od 1 wrzeœnia 2008 r.
Gie³da „Namys³owska” w ka¿d¹ sobotê i niedzielê 800-1500

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

W niedzielê 14 wrzeœnia na
pocz¹tku rembertowskiej im-
prezy wyst¹pi³ tutejszy m³o-
dzie¿owy zespó³ „Jazz Combo
Volta”. Po big-bandzie przy-
szed³ czas na tradycyjne ju¿
w Rembertowie sceniczne kon-
kursy dla dzieci. Prowadz¹cy

imprezê Iwo Or³owski zgroma-
dzi³ na scenie uczniów i zada-
wa³ im pytania o Rembertowie
i Warszawie. – Ten konkurs ma
charakter edukacyjny – podkre-
œla³ w rozmowie z „Mieszkañ-
cem” wiceprzewodnicz¹cy rady
Rembertowa Leszek Korneluk.
Dzieci musia³y odpowiedzieæ
m.in. na pytania, ile w dzielnicy
jest podstawówek, basenów, ilu
Rembertów liczy mieszkañców.
Na to ostatnie pytanie rezolut-
nej odpowiedzi udzieli³ ch³o-
piec, który popatrzy³ ze sceny
na publicznoœæ i odrzek³, ¿e tak

„na oko”, to w Rembertowie
mieszka oko³o trzech tysiêcy
ludzi... Poprawne odpowiedzi
nagradza³a Agnieszka Niemyj-
ska dyrektor DK „Wygoda”.
Pytania mogli te¿ zadawaæ wi-
dzowie. Przy okazji wysz³o na
jaw, ¿e rembertowska m³odzie¿

marzy o aqua-parku. Z samo-
rz¹dowych œrodków na razie re-
alizacja takiej inwestycji nie
jest mo¿liwa. – Mo¿e, gdyby
znalaz³ siê jakiœ prywatny inwe-
stor, a my byœmy stworzyli do-
godne warunki, to taki nowo-
czesny kompleks basenowy
móg³by u nas powstaæ... – spra-
wê skomentowa³ nam burmistrz
Mieczys³aw Golónka. 

Na scenie odby³o siê te¿ roz-
strzygniêcie konkursu plastycz-
nego, którego tematem by³a
dzieciêca wizja placu zabaw.
Konkursy urozmaicono wystê-

pami dziewczêcej formacji ta-
necznej „Justis” z DK Wygoda.
Kiedy dzieci bawi³y siê przed
scen¹ lub na niej, to rembertow-
skie mamy i babcie mog³y sko-
rzystaæ z darmowych badañ cy-
tologicznych i mammograficz-
nych. Organizatorzy imprezy
œci¹gnêli na parking przy ratu-
szu najbardziej nowoczesny
w Polsce cytomammnobus –
specjalistyczny autokar, w któ-
rym mo¿na przeprowadziæ
wa¿ne, kobiece badania. – To
dopiero nasz czwarty wyjazd –
przyzna³ Micha³ Skiba specjali-
sta z Centrum Onkologii przy
ul. Roentgena – Przez kilka go-
dzin wykonaliœmy przesz³o 40
badañ. Koszt badañ przeprowa-
dzanych w ufundowanym przez
samorz¹d Mazowsza cytomam-
mobusie pokrywa NFZ. 

Musicalowe przedstawienie
dla dzieci „Kolorowy Balonik”
poprzedzi³o wystêp gwiazdy
wieczoru – dziewczêcej grupy
„QUEENS”. – Fajne m³ódki –
oceni³ dance-rockowy zespó³
jeden z widzów w wieku doj-
rza³ym – mi³o ich s³uchaæ, a je-
szcze milej patrzeæ, jak siê wy-
ginaj¹... Imprezê zakoñczy³
wystêp zespo³u „Kwiaty”. 
– „Rembertowskie Po¿egnanie
Lata”, obok „Dni Remberto-
wa”, ju¿ na sta³e wesz³o do ka-
lendarza naszych imprez – po-
wiedzia³ nam burmistrz Mie-
czys³aw Golónka. – Imprezy te
robimy wspólnie z naszymi do-
mami kultury. Dodaæ trzeba, ¿e
ku uciesze mieszkañców,
którzy tak¿e tej niedzieli wraca-
li zadowoleni do swych do-
mów. ar

Rembertów – młodzieżowe 
pożegnanie lata

Tegoroczne „Rembertowskie Po¿egnanie Lata”
wyraŸnie by³o skierowane do m³odzie¿y. Ale
mo¿e i s³usznie, gdy¿ wiadomo, ¿e z dzieæmi
i m³odzie¿¹ na imprezê przyjd¹ tak¿e doroœli.

Warszawa prawobrze¿na ma
wreszcie pomnik prezydenta
Stefana Starzyñskiego! RzeŸba
stanê³a przed Szko³¹ Podstawo-
w¹ Nr 143 od strony ul. Saskiej.

W miniony poniedzia³ek prezydent Warsza-
wy Hanna Gronkiewicz-Waltz ods³oni³a rzeŸbê
jednego z najbardziej zas³u¿onych dla stolicy pre-
zydentów – Stefana Starzyñskiego. RzeŸba autor-

stwa Ludwiki Nitschowej (twórczyni m.in. war-
szawskiej „Syrenki”) przez dziesi¹tki lat sta³a
w Ogrodzie Saskim. Staraniem sasko-kêpskiego
oddzia³u Towarzystwa Przyjació³ Warszawy oraz
dyrekcji SP Nr 143, której patronem jest prezy-
dent Starzyñski, pomnik zosta³ przeniesiony na
Pragê Po³udnie. Teraz i lewobrze¿na i prawo-
brze¿na czêœæ stolicy ma równo – po jednym po-
mniku Stefana Starzyñskiego. I s³usznie, bo prze-
cie¿ prezydent by³ orêdownikiem zrównowa¿o-
nego rozwoju miasta. ar

8 wrzeœnia 1968 r., w czasie
uroczystych Do¿ynek na Stadio-
nie Dziesiêciolecia, Ryszard Si-
wiec dokona³ samospalenia prote-
stuj¹c przeciw inwazji wojsk
Uk³adu Warszawskiego na Cze-
chos³owacjê. Niewygodny poli-
tycznie fakt samospalenia Ryszar-

da Siwca przez dziesi¹tki lat by³
zatajany. Dopiero w ostatniej de-
kadzie XX wieku, z inicjatywy
„Tygodnika Solidarnoœæ”, w ele-
wacjê honorowego wejœcia na
Stadion Dziesiêciolecia zosta³a
wmurowana p³yta upamiêtniaj¹ca
tragiczny protest Siwca. A w listo-
padzie ubieg³ego roku rodzina Ry-
szarda Siwca odebra³a z r¹k pre-

zydenta RP Lecha Kaczyñskiego
Krzy¿ Komandorski Orderu Polo-
nia Restituta. W rocznice samo-
spalenia przed pami¹tkow¹ tablic¹
organizowane by³y skromne uro-
czystoœci z udzia³em polskich po-
lityków oraz przedstawicieli am-
basady czeskiej i s³owackiej. 

W tym roku, w roku okr¹g³ej 40
rocznicy inwazji, w zwi¹zku z bu-
dow¹ Stadionu Narodowego, ta-
blica zosta³a zdjêta i zdeponowana
w magazynie Centralnego Oœrod-
ka Sportu. I tradycyjne uroczysto-
œci nie odby³y siê. Ani w³adze sa-
morz¹dowe, ani rz¹dowe nie stara-
³y siê zorganizowaæ nawet bardzo
skromnych, symbolicznych ob-

chodów tragicznego aktu solidar-
noœci z okupowanymi narodami.

11 wrzeœnia 2001 r. w amery-
kañski symbol, wie¿e World Trade
Center uderzy³y dwa samoloty is-
lamskich terrorystów. W bólu, ale
i zaskoczeniu ze Stanami Zjedno-
czonymi solidaryzowa³y siê naro-
dy i pañstwa. Przy wejœciu do Par-
ku Skaryszewskiego stan¹³ po-
mnik upamiêtniaj¹cy ofiary zama-
chu. Tutaj w³aœnie, w ka¿d¹ rocz-
nicê tragedii odbywaj¹ siê skrom-
ne uroczystoœci organizowane
przez w³adze i Wydzia³ Kultury
urzêdu Pragi Po³udnie. 

W tym roku, wœród sk³adaj¹-
cych wieñce przed pomnikiem po
raz pierwszy zabrak³o przedstawi-
ciela ambasady USA i w³adz wo-
jewódzkich. Byli za to mieszkañ-
cy Pragi Po³udnie i dzielnicowe
w³adze. Z³o¿one zosta³y wieñce
od prezydent Warszawy, Stra¿y
Miejskiej, policji, stra¿y po¿arnej.
O uroczystoœci pamiêta³ Sojusz
Lewicy Demokratycznej z wice-
przewodnicz¹c¹ Katarzyn¹ Pie-
karsk¹. Modlitwê w intencji ofiar
zamachu poprowadzili ksiê¿a Ja-
cek Smyk i Krzysztof Jackowski
(kapelan stra¿aków). Tradycyjnie,
w czasie uroczystoœci, zawy³y sy-
reny wozów stra¿ackich i odegra-
no na tr¹bce dwa typowe dla
Ameryki motywy muzyczne. ar

Prezydent na Pradze

Pamięć o upamiętnieniu
Pielêgnowanie pamiêci o tragicznych wyda-
rzeniach jest bardzo wa¿ne. Ale z tym pielê-
gnowaniem ró¿nie bywa...
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Rezerwacje: tel. (018) 471−20−76, 471−56−35

Zdrowie i si³y odzyskasz tylko w Krynicy-Zdroju!

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

www.zgoda−krynica.pl

na 14-dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne (dofinansowane z PFRON) w terminach: 
�� 24.10.2008–06.11.2008 – 980 zł �� 08.11.2008–21.11.2008 – 980 zł
�� 23.11.2008–06.12.2008 – 980 zł �� 07.12.2008–20.12.2008 – 1050 zł

�� 22.12.2008–04.01.2009 – 1372 zł
W cenie turnusu: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie, 2 zabiegi
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

� 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
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

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJAI 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

SALON OPTYCZNY
Okulary tylko

49,−*

oprawa + szk³a + robocizna
(sfera –6 do +6)

ul. Bora−Komorowskiego 5f
pawilon 24 tel. 022 617−14−95
szeroki wybór oprawek – od 29,-

akcesoria do okularów
pracujemy pon.–pt. 11-19
*szczegó³y promocji w salonie

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 sezon
zimowy pod balonem!

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

www.krasphone.pl
�� CH Szembeka

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

Montaż TV SAT POLSAT CYFROWY

� 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

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

w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00

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

„Ma³y Bazarek”)

REKLAMA REKLAMA

dynkami przy Paryskiej 28 i 30 znajduj¹ siê studzienki odpro-
wadzaj¹ce deszczówkê, które, jak pisze do redakcji Hanna Po-
ncyleusz „zapadaj¹ siê, tworz¹c dziury i s¹ zagro¿eniem dla
mieszkañców”. Id¹c chodnikiem prowadz¹cym do wejœæ do bu-
dynków czujemy siê jakbyœmy byli uczestnikami jakiejœ gry
science-fiction. Odnosimy wra¿enie, ¿e p³yty chodnikowe ¿yj¹
i uciekaj¹ przed naszymi stopami. Praktycznie ca³y chodnik
siê... rusza. Czytelniczka wspomina, ¿e o remont chodnika mie-
szkañcy od kilku lat prosz¹ ZGN i burmistrza, ale bez rezulta-
tu. W lutym bie¿¹cego roku mieszkañcy otrzymali z administra-
cji przy ul. Niek³añskiej optymistyczne pismo, ¿e remont cho-
dnika jest ujêty w planie na 2008 rok. „Natomiast pismo z sierp-
nia br. z ZGN przy ul. Walewskiej informuje, ¿e s¹ wa¿niejsze
potrzeby i remontu nie bêdzie. I znowu mieszkañcy zostali oszu-
kani” – smutno koñczy korespondencjê imienniczka pani prezy-
dent.

„Mieszkañcy s¹ oburzeni marnotrawstwem pieniêdzy na pro-
wizoryczne roboty” – czytamy w piœmie, które do burmistrza
Pragi Po³udnie skierowali cz³onkowie Wspólnoty Mieszkanio-
wej Plac Przymierza 8. „Chodniki wzd³u¿ ul. Meksykañskiej od
Placu Przymierza do ul. Wandy s¹ od 40 lat nie wymieniane
i nie remontowane. Przed aptek¹ w naszym budynku mo¿na po-
³amaæ sobie nogi o dziurawe i popêkane p³yty chodnikowe. Po
naszych interwencjach w Zarz¹dzie Dróg Miejskich zosta³ prze-
prowadzony remont polegaj¹cy na wymianie i uzupe³nieniu czê-
œci starych i dziurawych p³yt na... stare mniej popêkane...”- da-
lej pisz¹ Czytelnicy. Takie za³atwienie postulatów mieszkañców
mo¿e wywo³ywaæ oburzenie. Sprawdzamy wiêc opisywane
w liœcie okolice dawnego Kina „Sawa”. Na betonowym murku
w pobli¿u rozebranej przez ZGN piaskownicy starsza pani kar-
mi go³êbie. Rozgl¹damy siê uwa¿nie, ale rzeczywiœcie, trudno
powiedzieæ, ¿eby chodniki tutaj by³y wyremontowane.

Na koniec sprawdzamy wrzeœniowy mail od innej naszej Czy-
telniczki: „Szanowna Redakcjo! Pragnê, abyœcie zobaczyli, jak
wygl¹da chodnik w al. Stanów Zjednoczonych miêdzy ul. Sask¹,
a Urugwajsk¹...” Z relacji Czytelniczki wynika, ¿e na tym odcin-
ku ulicy wiosn¹ SPEC prowadzi³ prace podziemne i trzeba by³o
zdj¹æ p³yty chodnikowe. Potem p³yty wróci³y na swoje miejsce,
ale „obecnie to s¹ góry i doliny”. Fakt, chodnik jest strasznie po-
falowany. A jest to ci¹g, którym nie tylko poruszaj¹ siê piesi, ale
równie¿ rowerzyœci. 

Zdaje siê, ¿e u¿ytkownicy dwóch kó³ek winni jeŸdziæ tym
chodnikiem tylko... rowerami górskimi. Czytelniczka wyra¿a
nadziejê, ¿e dziêki naœwietleniu przez nas sprawy „odpowie-
dnie osoby zareaguj¹ odpowiednio i chodnik w al. Stanów
Zjednoczonych zostanie przywrócony do stanu odpowiednie-
go”. Te¿ mamy tak¹ nadziejê. rosa
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Spacerkiem po Kępie

Zwariowaæ mo¿na - stwierdzi³ odpo-
wiedzialny za sto³eczne inwestycje wice-
prezydent Jacek Wojciechowicz wycho-
dz¹c z posiedzenia klubu Platformy
Obywatelskiej. Irytacjê prawej rêki Pani
Prezydent wywo³a³o niezdecydowanie
politycznego zaplecza w sprawie do³o-
¿enia Legii, (a w³aœciwie spó³ce ITI) ko-
lejnych stu milionów do nie rozpoczêtej
jeszcze budowy nowego stadionu. 

Najpierw radni PO byli za, ale pod
warunkiem, i¿ uda siê zmieniæ skrajnie
niekorzystne dla miasta, pozostawione
przez ekipê PiS zapisy umowy miêdzy
Stolic¹ a Legi¹. Gdy urzêdnicy warunki
renegocjowali, radni PO nabrali kolej-
nych w¹tpliwoœci, co do s³usznoœci ca³ego
przedsiêwziêcia. I trudno im siê dziwiæ. 

Gdy Kazimierz Marcinkiewicz (PiS)
jako p.o. Prezydent Warszawy podpisy-
wa³ umowê na budowê stadionu, mia³a
ona kosztowaæ nieca³e 200 milionów.
Czyli mniej wiêcej tyle, co lokalny most
(np. Krasiñskiego). Potem wartoœæ inwe-
stycji wzros³a do ponad 300 milionów.
Po otwarciu ofert przetargowych okaza-

³o siê, i¿ najni¿sza jest od kwoty przewi-
dzianej w (poprawionym) bud¿ecie
o kolejne 100 milionów wy¿sza. Nota
bene, co ca³ej sprawie dodaje smaczku,
kwotê tê wiceprezydent Jaros³aw Ko-
chaniak (nie maj¹cy formalnie z ow¹ in-
westycj¹ nic wspólnego) zna³ ju¿ kilka-
naœcie dni przed formalnym z³o¿eniem
ofert. Sk¹d? Tego nie wiemy. 

Niezale¿nie od jasnowidzenia Kocha-
niaka, problemem jest, co z tym ca³ym
Meksykiem zrobiæ. 400 milionów z³o-
tych to ju¿ równowartoœæ mostu aglome-
racyjnego (np. Pó³nocny). Z drugiej jed-
nak strony nie daæ kasy Legii, to nie daæ
jej ITI, czyli TVNowi. A to, w kraju ci¹-
g³ych wyborów spore ryzyko. 

Czwartkowa sesja Rady Miasta (dziê-
kujemy Pani Przewodnicz¹cej za korektê
terminów i powrót z sesjami na czwartki,
w które ukazuje siê „Mieszkaniec”) up³y-
nie wiêc pod znakiem awantury o kasê
na Legiê. Zw³aszcza, i¿ w obu koalicyj-
nych klubach nie ma w tej sprawie jedno-
myœlnoœci i do ostatniej chwili nie bêdzie
wiadomo, co siê wydarzy. 

Od tygodnia grupa niepokornych
radnych z PO poddawana jest obróbce
przez liderów partii, którym na dobrych
stosunkach z ITI szczególnie zale¿y. Ra-
dni SLD do sprawy maj¹ stosunek ambi-
walentny. Z jednej strony poparliby
wniosek Pani Prezydent o dodatkow¹
kasê, z drugiej zdaj¹ sobie sprawê, i¿
inwestycja staje siê dwuznaczna i coraz
jawniej pytaj¹ - po co mamy jeœæ tê ¿a-
bê? Pytañ jest tym wiêcej, im bardziej
do inwestycji zachêca dyrektor biura
sportu Wies³aw Wilczyñski, którego
odwo³ania kierownictwo SLD domaga
siê ju¿ prawie otwarcie. 

Wilczyñski uwa¿any w Ratuszu za
cz³owieka lewicy, ma w istocie z SLD ty-
le wspólnego, co konserwa turystyczna
z szynk¹ parmeñsk¹. W biurze pojawi³
siê jako jeden z wielu fachowców koja-
rzonych ze stajni¹ Marka Borowskiego. 

O wszystkim tym warto pamiêtaæ,
gdy w bie¿¹cym sezonie politycznym
patrzyæ siê bêdzie na sto³eczny samo-
rz¹d. Mamy pó³metek kadencji. Radni
ju¿ okrzepli na swoich fotelach i zaczy-
naj¹ odwa¿niej patrzyæ w przysz³oœæ.
A ta? Wiele na to wskazuje, w Warsza-
wie  ³¹czy siê z Hann¹ Gronkiewicz-
Waltz. O ile bowiem nie ma Pani Prezy-
dent specjalnych szans na udzia³ w wy-
œcigu do Pa³acu Namiestnikowskiego
(nawet gdyby, co dziœ wydaje siê ma³o
prawdopodobne, nie wystartowa³ Do-
nald Tusk, to przed ni¹ w kolejce jest
choæby Bronis³aw Komorowski), o tyle,
jeœli tylko zechce, kolejn¹ kadencjê
w Ratuszu ma gwarantowan¹. Zw³a-
szcza, i¿ ani PiS, ani tym bardziej SLD

mog¹cego jej zagroziæ kandydata nie
maj¹. Nic wiêc dziwnego, i¿ zaczyna siê
sezon transferów. Jako pierwsza, do
bloku pani Prezydent do³¹czy³a wybra-
na z listy LiD Agnieszka Kuncewicz. To
zreszt¹ jedyny widoczny efekt zdobycia
przez ni¹ mandatu. Nie jest wprawdzie
formalnie cz³onkiem PO, ale ju¿ z rad-
nymi tego klubu siedzi na sesjach
i wspólnie z nimi g³osuje. 

Formalnie do klubu PO do³¹czy³a na-
tomiast Ma³gorzata Za³êcka, wybrana
z listy PiS. To wyj¹tkowo spektakularna
zmiana, gdy weŸmie siê pod uwagê, i¿
do tej pory klub PiS sprawia³ wra¿enie
wyj¹tkowo zintegrowanego. Wiele
wskazuje na to, i¿ w kierunku prezy-
denckim ewoluuje inny by³y radny PiS
Wojciech Starzyñski. Ten aktywny je-
szcze rok temu dzia³acz partii Kaczyñ-
skich, znany jest z tego, i¿ potrafi bez-
b³êdnie wyczuæ, gdzie stoj¹ konfitury. 

Ka¿dy kolejny transfer w rejony
Platformy zmniejsza znaczenie sto-
³ecznego SLD. G³osy radnych lewicy
wci¹¿ jeszcze s¹ potrzebne, miêdzy in-
nymi do utrzymania quorum, ale lada
chwila oka¿e siê, i¿ najwa¿niejsze
(i najbardziej kontrowersyjne) projek-
ty uchwa³ PO jest w stanie przeg³oso-
wywaæ sama. O ile, oczywiœcie, bêdzie
w danej sprawie zgodna w ramach
swojego klubu. A o to coraz trudniej,
czego brak poparcia dla pomys³ów
przekszta³cania przez Jaros³awa Ko-
chaniaka samodzielnych szpitali
w zjednoczon¹ spó³kê jest najlepszym
dowodem. I szans¹ dla Warszawy!

PODPATRYWACZ

Uczniowski Klub Sportowy „PCSW” zaprasza
dziewczêta i ch³opców w wieku 8-12 lat 

na treningi do naszych sekcji JUDO.
Zapisy codziennie od pocz¹tku wrzeœnia 

w godzinach 17.00-20.00 w Klubie 
(Zespó³ Szkó³ – dolna sala gimnastyczna) ul. Miñska 1/5.

Telefony kontaktowe z dodatkowymi informacjami 
0−509 506 552 – judo    www.uks−pcsw.yoyo.pl

Uczniowski Klub Judo „AON Warszawa” zaprasza
dziewczêta i ch³opców w wieku 8-12 lat 

na TRENINGI JUDO!
Klub dzia³a od 1995 r. i w tym czasie wychowa³ 47 medalistów Mistrzostw

Polski i Mistrzostw Europy.
Zapisy codziennie 16.00-19.00 przy sali treningowej sportów walki 

w obiektach sportowych Akademii Obrony Narodowej ul. Chruœciela 103. 
Telefon kontaktowy 0−501 314 710. 

Zapraszamy na nasz¹ stronê www.judo-aon.waw.pl

LEGIA I SEZON TRANSFEROWY

Puchary na „Drukarzu”
Pi³karska dru¿yna „Drukarza” wywalczy³a
trzecie miejsce w organizowanym w miniony
weekend miêdzynarodowym turnieju.
Na sportowym obiekcie w Parku Skaryszewskim rozegrano

trzeci¹ edycjê turnieju „Drukarz Cup”. Wczeœniej zawody organi-
zowane by³y na warszawskiej „Agrykoli”. W turnieju bra³y udzia³
dru¿yny pi³karskie rocznika 1994. Zwyciê¿y³ „Stadion Œl¹ski Cho-
rzów”, a drugie miejsce zaj¹³ „Lech Poznañ”. W pierwszej po³owie
meczu o trzeci¹ lokatê dziêki bramce Kacpra Pietrzaka nasz „KS

Drukarz” obj¹³ prowadzenie, ale po przerwie dru¿yna sto³ecznej
„Agrykoli” wyrówna³a z karnego. Emocje siêga³y zenitu, a wynik
remisowy spowodowa³, ¿e trzeba by³o rozegraæ dodatkowe rzuty
karne. 

Z tego boju zwyciêsko wyszed³ „Drukarz”, którego bramkarz
Bart³omiej Matuszewski zosta³ uznany najlepszym golkiperem
turnieju. Najlepszym strzelcem zawodów zosta³ Konrad Perzyna
z „Agrykoli”. Udzia³ w turnieju by³ bezp³atny dziêki sponsorom
prywatnym i Urzêdowi m.st. Warszawa. – O randze i poziomie
zawodów niech œwiadczy fakt, ¿e turniej ogl¹da³ Marcin Dorna
trener reprezentacji Polski m³odzie¿y roczników 94 i 95 – powie-
dzia³ nam po imprezie Janusz Minchberg z „Drukarza”, który
by³ organizatorem turnieju. ar
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dostawa³ od niego skromny
napiwek. Ale przed wakacja-
mi, gdy zagadawszy siê z uro-
cz¹ kole¿ank¹, „zapomnia³
siê" i ciachn¹³ niemal tu¿ przy
skórze (z frontu, nic nie da³o
siê zamaskowaæ chyba, ¿eby
m¹¿ zechcia³ mieæ fryzurê na
rekruta), a w dodatku nawet
nie przeprosi³, bo „no wie
pan, nic siê nie sta³o…”, na-
piwku nie dosta³, bo niby za

co?! Zdumia³ siê wielce, a na-
wet obrazi³, zaœ spotkany na
ulicy ledwo raczy odburkn¹æ
na mê¿owskie „dzieñ dobry”.

Pewna domoros³a poetessa,
na co dzieñ wykonuj¹ca doœæ
przygnêbiaj¹cy zawód wyu-
czony, zosta³a przez kogoœ
kiedyœ wraz z fragmentami
swojej twórczoœci, zaproszona
na prawdziw¹ scenê: brawa,
kwiaty itp. Ale có¿, i tej kurze

ma³o! Niebawem zaczê³a do-
pominaæ siê o dalsze ho³dy
i zaszczyty, ba! z czasem po-
wziê³a przekonanie, ¿e nale¿¹
siê jej one, jak psu koœæ! By³y
spazmy, szlochy, ¿¹dania. Nie
ma to, jak uwierzyæ we w³asn¹
boskoœæ…

Nieletni kuzynek, kiedyœ –
urocze maleñstwo, by³ przez
wszystkich rozpieszczany za-
baweczkami, s³odyczami. Go-
œcie zawsze mieli jakiœ mi³y
drobiazg dla malucha. Dzisiaj
– ju¿ siedmiolatek - patrzy
spode ³ba na ka¿dego, kto
oœmiela siê nic mu nie przy-
nieœæ! Nawet rodzona babcia,
jeœli wpadnie z pustymi rêka-
mi, pospiesznie wciska mu,
choæ kilka z³otych na lody.
W przeciwnym wypadku – d¹-
sy, fochy, awantura!

M¹drzy rodzice ucz¹ dzieci
dzielenia siê, dawania. A bar-
dzo m¹drzy ucz¹ je tak¿e
umiejêtnoœci przyjmowania,
a nade wszystko - umiaru.
W³aœnie siê zastanawiam, jak
wielu mamy tych bardzo m¹-
drych?... żu

Kuro, tylko
bez jaj!

Kobiecym okiem

F
ot

. J
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Rêce trzês³y mu siê jakby w „dniu po”. 
- Znów da³eœ pan w palnik, panie Eustachy. Pan Kazimierz

G³ówka nie mia³ w¹tpliwoœci, co do przyczyny tego po¿a³owania
godnego stanu kolegi.

Eustachy Mordziak w³aœnie próbowa³ odpaliæ papierosa od pa-
pierosa. - To ju¿ druga paczka dzisiaj…

- Daj pan spokój, to¿ to dopiero wczesne popo³udnie. Ile¿ mo¿-
na siê truæ? Nie lepiej zjeœæ kanapkê i popiæ czymœ. Byle nie piw-
kiem, bo znowu pan zassiesz. 

- Panie Kaziu, jak pana lubie - trzeŸwy jestem jak gwizdek. Nic
nie pi³em. Ani kropli. 

- No to sk¹d ten dygot? 
- Powiem, jak na œwiêtej spowiedzi: w urzêdzie ¿em siê tego na-

bawi³. Panie, niech one na królikach takie doœwiadczenia robi¹,
na szczurach. Ale nie na ludziach! Nikt przy zdrowych zmys³ach
tego nie wytrzyma, za du¿y szok, a powiedzia³bym nawet przeskok
cywilizacyjny, do którego inni latamy dorastali. 

- Usi¹dŸ pan jak cz³owiek i opowiedz po kolei. Poszed³eœ pan
do urzêdu?

- Tak?
- Naszego, dzielnicowego?
- Tak.
- Po jakie cholere?
- Krysia opchnê³a t¹ star¹ skodzinê i kupi³a w promocji opelka

corsê, paluszki lizaæ. U tego tu, Nivette, na Ostrobramskiej, czyli
po s¹siedzku. No i wys³a³a mnie, ¿ebym to cudo zarejestrowa³. -
PójdŸ se sama, twoje auto. A ona: z byka chyba spad³eœ! Czy ja
mam czas ca³y dzieñ traciæ? Ty idŸ! Da³a mnie kanapki na ca³y

dzieñ, termos z herbat¹, œwie¿ego „Mieszkañca”, ¿eby mi siê
w kolejce nie nudzi³o, a i tak szed³em jak na œciêcie. Wiadomo jak
jest w naszem wydziale komunikacji: kolejki, k³ótnie, baby siê
chandrycz¹, ch³opy kln¹, urzêdniczki wariuj¹. Wchodze… i zaraz
wyszed³em, ¿eby sprawdziæ, czy dobrze wszed³em. No bo panie
Kaziu, trafi³em na jakiœ korytarz-nie korytarz, takie coœ okr¹g³e-
go, bez ludzi. No to podszed³em do tego od informacji: panie wy-
dzia³u komunikacji szukam, zawsze tu by³, a teraz nie widze. – O,
to te okienka, cztery. I pokazuje palcem. – Ale tam nikogo nie ma,
ja na to. - No to siadaj pan, na co pan czekasz? – Jak to „siadaj?
- Na krzeœle. - Zawsze by³y dwie koœlawe ³awki, a nie krzes³a, za
przeproszeniem. – Panie, nie wydziwiaj pan. 

- No i co, no i co – ani siê pan Kazimierz obejrza³, jak opowia-
danie wci¹gnê³o go z uszami.

- Po prawdzie, to ja do tej pory nie wiem, co. Dlatego taki zde-
nerwowany jestem. Panie Kaziu, nie trwa³o dwadzieœcia minut,
jak wszystko za³atwi³em! I na dodatek nikt mnie nie opieprzy³, ¿e
coœ Ÿle wype³ni³em. Patrz pan – kanapki zostali, herbata nie ru-
szona, tylko fajek ju¿ mi zabrak³o. 

- A mo¿e to na pokaz by³o? Mo¿e ktoœ przyje¿d¿a³? Pani Gron-
kiewicz, pan prezydent, albo kto wa¿niejszy. Jaki radny, na ten
przyk³ad.

- Otó¿ nie! Ten z informacji powiedzia³, ¿e teraz tak tam jest.
¯e wtedy by³o nienormalnie, a teraz jest normalnie. Taka ró¿nica.
Kolosalna. 

- Skoro tak, to ja ju¿ wszystko rozumiem. To s³owo mnie wszy-
stko wyjaœnia. 

- Co mianowicie?
- S³uchaj pan. Pewien bogobojny rabin strasznie siê zdenerwo-

wa³ na swoich wiernych, ¿e wchodz¹ do synagogi z go³¹ g³ow¹. –
To wielki grzech, wo³a³. To tak, jakby cudzo³o¿yæ!  Na co jeden
z wiernych odzywa siê: próbowa³em jednego i drugiego…
KOLOSALNA RÓ¯NICA! Szaser

Co tam panie na Pradze...

Szok
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

REKLAMA REKLAMA

Ju¿ samo zaproszenie by³o imponuj¹ce. G³osi³o ono: „Koncert jubileuszowy
z okazji 85 urodzin Szymona Szurmieja odbêdzie siê pod honorowym patrona-
tem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Bogdana Zdrojewskiego,
Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, Mar-
sza³ka Województwa Warszawskiego Pana Adama Struzika”. 

„Program I Telewizji Polskiej S.A; i Teatr ¯ydowski im. Estery Rachel i Idy Ka-
miñskich zapraszaj¹ na Jubileusz 85-lecia Szymona Szurmieja „Pó³ ¿artem pó³
serio pt. ‘PIERNIKALIA’”.

„Piernikalia”? Ej¿e! To, co siê dzia³o na scenie Teatru ¯ydowskiego w Warsza-
wie 8 wrzeœnia, mo¿na okreœliæ tylko jako permanentn¹ eksplozjê talentu, bar-
wy, rytmu, tempa, dowcipu, twórczego szaleñstwa i WIECZNEJ M£ODOŒCI. A to,
co siê tego wieczoru dzia³o na widowni „upchanej a¿ do granic niemo¿liwoœci”,
by³o koncentracj¹ podziwu i entuzjazmu dla bohatera tej Wielkiej Fety, czyli Je-
dynego i Niepowtarzalnego Mistrza Szymona Szurmieja. Aktora i Dyrektora Ge-
neralnego i Artystycznego „Teatru ¯ydowskiego”, który wyst¹pi³ ze sw¹ ma³-
¿onk¹, Go³d¹ Tencer, te¿ Aktork¹ i Pani¹ Prezes Fundacji Shalom, oraz z ich ca-
³¹ rodzin¹, g³ównie aktorsk¹ i re¿ysersk¹. Prezydent Lech Kaczyñski przys³a³ list
gratulacyjny utrzymany w tonie niemal lirycznym, a Bogdan Zdrojewski przy-
by³ na uroczystoœæ osobiœcie i wyg³osi³ krótkie, ale b³yskotliwe przemówienie. 

A na scenie? Kto by³ na scenie? Ano wszystkie i wszyscy, którzy siê licz¹
w rozrywce polskiej. Ale takiej, która ho³duje piosence z melodi¹, tañcowi
z werw¹, dowcipowi z rafinad¹. By³a wiêc Joanna Rawik, która brawurowo
zaœpiewa³a piosenkê „Kocham œwiat”, bo go istotnie kocha. By³a Maryla Ro-
dowicz ze swym zespo³em,  której nie mo¿na komplementowaæ, ¿e siê nie
starzeje, poniewa¿ s³owo to nie pasuje do niej nawet jako zaprzeczenie. A co
powiedzieæ o Irenie Kwiatkowskiej,  której recytacji satyrycznego wiersza,
K. I. Ga³czyñskiego „Sierotka, idiotka” ze s³owami „...Tata nie wraca, mat-
ka w Kopenhadze, a có¿ ja na to poradzê?” towarzyszy³o takie tremolo, jak
by by³a nastolatk¹? A co z panami? Daniel Olbrychski opowiada³, jak
z Szurmiejem lecia³ do Aten i zapobieg³ porwaniu samolotu. Pointa by³a ta-
ka, ¿e kiedy obcy ochroniarz œciska³ Danielowi z uznaniem d³oñ tak mocno,
i¿ ten a¿ siê skrzywi³ z bólu, pan Szymon powiedzia³: „Nie przejmuj siê. On
nie wie, kim ty jesteœ”. Bohdan £azuka zaprezentowa³ swe s³ynne „Bo to siê
zwykle tak zaczyna”. Zaœ Vadim Brodsky, wykonywa³ takie artystyczne bre-
werie na skrzypcach, ¿e chcia³o siê krzykn¹æ: „Panie Vadimie, to jakieœ pre-
stidigitatorstwo. Cz³owiek a¿ TAKIM wirtuozem byæ nie mo¿e”.

I wreszcie sam Jubilat. Opowiada³ ¿ydowskie „witze”. Na przyk³ad. W mia-
steczku, kolejka kobiet do mykwy w ³aŸni ¿ydowskiej. Na przedzie ¿ona rabi-
na. Nagle wpada miejscowa ladacznica i bezczelnie staje przed rabinow¹. Ta siê
skar¿y mê¿owi: „Co za hucpa! Pchaæ siê przed ¿onê rabina”. Rabin: „Nie dener-
wuj siê. Na ni¹ czeka pó³ miasta, a na resztê tylko ich  mê¿owie” Albo. Wcho-
dzi facet do baru i prosi o dwie setki wódki. Wypija. Pyta barmana: ”Jak wygl¹-
dam?”. Barman:„Super”. Facer prosi o jedn¹ setkê. Wypija. Pyta: „A teraz  - jak
wygl¹dam?”. Barman: „Dobrze”. Facet prosi o piêædziesi¹tkê. Wypija. „No,
a teraz? – pyta. Barman: „Du¿o gorzej”. „To daj pan dwudziestkê pi¹tkê”. Wy-
pija. „A tteraz – j¹ka siê pijacko - jjak wwyggl¹dam?” „Fatalnie”.  Facet: „Cho-
lera. Im mmniej ppijê, ttym ggorzej wyggl¹dam”.  

Panie Szymonie – sto lat! Ale po pewnej refleksji trzeba dodaæ: „Ile? Tylko
sto? Jubilatowi, który zatañczy³ rock-and-rolla?” A TAK BY£O!          

Zygmunt Broniarek

Daj kurze grzêdê, a ona:
„Wy¿ej siêdê!”. Nie da siê
ukryæ, ¿e czasami ¿yjemy, jak
w kurniku…

S¹siadka wysz³a za m¹¿ i do
jej mi³ego mieszkanka wpro-
wadzi³ siê ma³¿onek. Teœciowa,
pocz¹tkowo ogranicza³a siê do
uwag typu: „Ta sukienka ciê
pogrubia! Musisz koniecznie
zmieniæ fryzjera!”, dodam –
uwag kwitowanych przez moj¹
s¹siadkê uprzejmym pó³uœmie-
chem, zamiast twardej riposty.
Dzisiaj teœciowa idzie ju¿ na
ca³oœæ. Wpadaj¹c do nich z wi-
zyt¹ od progu wo³a³a: „To nie
mo¿e tak byæ! Tê szafkê posta-
wimy tu, a fotele na tej œcianie!
Dywan bardziej w rogu, ¿wa-
wo, a teraz poproszê o herbat-
kê, jak siê macie?!”

Fryzjer mê¿a, ten sam od
d³u¿szego czasu, zazwyczaj

KLIMATYZOWANA SALA BIZNESOWO – SZKOLENIOWA
120 m2 plus zaplecze 64 m2 w nowoczesnym budynku 

u zbiegu ul. Łukowskiej i Tarnowieckiej
�� 15 minut od centrum �� bezp³atne parkowanie 
�� dobra komunikacja autobusowa �� klimatyzacja

Sala jest przygotowana do organizacji szkoleñ, konferencji, seminariów 
i widowisk mieœci 70-100 osób w uk³adzie konferencyjnym; 

posiada 2 niezale¿ne wejœcia.
Wyposa¿enie: kameralny bar (lodówka), taras, dwie toalety, szatnia; 

du¿e sto³y i komplet krzese³.
Nowy obiekt w odpowiednich standardach, znakomity dojazd, 

komfortowe warunki, ceny konkurencyjne. Warto!

Informacje szczegółowe:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”, 04−174 Warszawa ul. Tarnowiecka 7

Dz. Administracyjny: tel. 022 612 56 66; Klub tel. 022 879 98 43
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K L E J EK L E J E
„DARCHEM” 

Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86

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

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

TRANSPORT – GRATIS
R a b a t y

Upusty dla wykonawców
HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika

11110000 %%%%
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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

4 wrzeœnia w auli Centralnej
Biblioteki Wojskowej przy ul.
Ostrobramskiej zgromadzili siê
dyplomowani nauczyciele z na-
szego województwa. Awans uro-
czyœcie wrêcza³ im Karol Semik
Mazowiecki Kurator Oœwiaty.

W organizacjê imprezy w³¹czy³a
siê m³odzie¿ ze znajduj¹cego siê
przy ul. Majdañskiej Zespo³u
Szkó³ Gastronomiczno-Hotelar-
skich, która dla pedagogów przy-
gotowa³a poczêstunek. Uroczy-
stoœæ uœwietni³ ma³ym koncer-
tem z³o¿ony z nastolatków big-
band „Jazz Combo Volta” dzia³a-
j¹cy przy rembertowskim Zespo-
le Szkó³ Nr 74 przy ul. Niepo³o-
mickiej. – Osi¹gnêliœcie pañstwo

najwy¿szy stopieñ awansu, ale
proszê nie spocz¹æ na laurach...
– gratuluj¹c pedagogom Mazo-
wiecki Kurator Oœwiaty podkre-
œla³ wagê wydarzenia i potrzebê
ci¹g³ego samokszta³cenia w nau-
czycielskim fachu. 

Przez ostatnie miesi¹ce nau-
czyciele ¿yli w du¿ym stresie
przygotowuj¹c siê do egzaminu
przed oceniaj¹c¹ ich w wakacje
Komisj¹ Kwalifikacyjn¹. – Ni-
czym uczniowie przed klasówka-
mi zarywaliœmy noce, ¿eby przy-
gotowaæ tzw. teczkê, czyli zebraæ
i opracowaæ nasz nauczycielski
dorobek i przedstawiæ go pod
ocenê kuratorium – mówi³a
mieszkaj¹ca na Pradze Po³udnie

pedagog Aleksandra Rosiñska
(ta sama, która dok³adnie cztery
lata wczeœniej wyst¹pi³a z ogól-
nopolskim apelem o uczczenie
we wszystkich szko³ach ofiar
terrorystycznego zamachu na
szko³ê w Bies³anie). – Ale stres
zwi¹zany z przygotowaniem siê
do egzaminu i samym egzami-
nem na pewno nam siê przyda³.
Przypomnieliœmy sobie co co-
dziennie odczuwaj¹ nasi ucznio-
wie... Sta¿ potrzebny do ubiega-
nia siê o przyznanie stopnia nau-
czyciela dyplomowanego trwa
trzy lata. Wczeœniej trzeba osi¹-
gn¹æ stopieñ nauczyciela miano-
wanego. 

Uroczystoœæ w CBW by³a
powa¿na, ale i radosna. – Je-
szcze nigdy nie uœcisn¹³em tak
wielu d³oni tak olbrzymiej iloœci
piêknych kobiet... – kurator Ka-
rol Semik podzieli³ siê ¿artobli-
w¹ refleksj¹. I na przyk³adzie
Iwony Kulczyk (na zdjêciu) na-
uczycielki z Zespo³u Szkó³ przy
ul. Szczawnickiej widaæ, ¿e
mówi³ szczerze. Nominacje
trzeba by³o „oblaæ”. Dyplomo-
wana ju¿ Iwona Kulczyk awans
uczci³a... „ma³¹ czarn¹”. Dobry
i pedagogiczny to przyk³ad dla
m³odzie¿y.

Magda K.

Nauczyciele na dyplom
A¿ siedmiuset warszawskich i mazowieckich pedagogów uzyska³o
w tym roku stopieñ nauczyciela dyplomowanego. Uroczyste wrê-
czanie zawodowego awansu odby³o siê na Pradze Po³udnie. 

W ostatnim czasie zbudowano
lub wyremontowano na Pradze
Po³udnie kilka ulic. Ale tylko
otwarcie jednej z nich uczczono...
degustacj¹ czerwonego wina.
Jakubowska, Hetmañska, Brazylijska, Baka-

liowa, Karczewska i Kiprów to ulice, po których
od tej jesieni mo¿na bêdzie normalnie jeŸdziæ sa-
mochodem. Poprzednio ich stan by³ tragiczny.
Niektóre wygl¹da³y, jakby zosta³y ¿ywcem prze-
niesione z XIX-wiecznej wsi, a nie znajdowa³y
siê w œrodku stolicy europejskiego pañstwa. Tak
by³o np. z b³otnist¹ i garbat¹ grochowsk¹ ulic¹
Kiprów, o której pisaliœmy w listopadzie 2006 ro-
ku. – Do dzisiaj trzymam ten interwencyjny arty-

ku³! – mówi³ jeden z mieszkañców ul. Kiprów
Stanis³aw Zimoch pokazuj¹c prasowy wycinek
„Mieszkañca” (na zdjêciu). 

Opisywaliœmy wtedy wieloletni¹ bataliê o bu-
dowê prawdziwej ulicy w tym miejscu i doma-
galiœmy siê tej inwestycji. Szczerze dzisiaj
przyznajemy, ¿e zagraliœmy trochê na ambicji
œwie¿ych wówczas samorz¹dowców Moniki
Suskiej i Tomasza Kucharskiego, którzy w ulot-
kach wyborczych deklarowali budowê ul. Ki-
prów. No i uda³o siê. We wrzeœniu ulica zosta³a
otwarta, poœwiêcona przez tutejszego probo-
szcza ks. Krzysztofa Uklejê i oddana do u¿ytku.
– Bardzo jesteœmy zadowoleni – mówili oko-

liczni mieszkañcy w czasie uroczystego otwar-
cia ulicy – Szkoda tylko, ¿e Kiprów bêdzie jed-
nokierunkowa. Burmistrz Kucharski wyjaœni³,
¿e miejski in¿ynier ruchu nie zezwoli³ na dwu-
kierunkowy ruch na tej ulicy. – Ale przyznacie
pañstwo, ¿e zmienia siê i piêknieje Grochów
i Goc³awek – powiedzia³ burmistrz po przeciê-
ciu symbolicznej wstêgi. Ró¿nicê w wygl¹dzie
tego fragmentu dzielnicy mo¿na by³o oceniæ sa-
modzielnie, gdy¿ Stanis³aw Zimoch prócz arty-
ku³u w „Mieszkañcu” przyniós³ i rozdawa³
zdjêcia ul. Kiprów sprzed kilku lat. – Teraz ju¿
siê nie wstydzê, gdy przyje¿d¿aj¹ do mnie zna-
jomi z zagranicy – wyzna³ „Mieszkañcowi”
i zdradzi³, ¿e z przyjemnoœci¹, na kilka dni
przed otwarciem ulicy, przeprowadzi³ ni¹ zna-

jome z Berlina i Szwecji.
Choæ pan Stanis³aw by³
najbardziej aktywnym orê-
downikiem budowy ulicy,
to nie by³oby sukcesu, gdy-
by dzia³a³ w pojedynkê.
Uda³o mu siê zgrupowaæ
wokó³ sprawy spor¹ iloœæ
s¹siadów i wspólnie dopro-
wadziæ do wybudowania
przez urz¹d ulicy Kiprów. 

A czemu¿ to otwarciu uli-
cy towarzyszy³a wspomnia-
na we wstêpie lampka czer-
wonego wina? Tê sprawê
¿artobliwie wyjaœni³ zebra-
nym lokalny dzia³acz To-

masz Suski, m¹¿ radnej lobbuj¹cej za t¹ inwesty-
cj¹: - Butelki dobrego wina domaga³ siê „Mie-
szkaniec”, który pisa³, ¿e nazwa zobowi¹zuje...
Rzeczywiœcie, poniewa¿ kiper to degustator oce-
niaj¹cy m.in. wina, to interwencyjny artyku³ za-
koñczyliœmy wtedy s³owami: „I liczymy, ¿e naj-
póŸniej za trzy lata wspólnie uczcimy otwarcie ul.
Kiprów degustacj¹ buteleczki markowego wina.
W koñcu nazwa zobowi¹zuje.” Dzisiejszy artyku³
te¿ zakoñczymy fraz¹ o zobowi¹zaniach. Bo
przecie¿ w kampanii wyborczej 2006 r., kandyda-
ci Suska i Kucharski zobowi¹zali siê do budowy
tej ulicy. 

Ada M.

Degustacja na Kiprów

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 17.IX i 8, 22.X
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

Wsi¹œæ do poci¹gu…
Nowoczesne wagony piêtrowe od 1 wrzeœnia

wo¿¹ pasa¿erów z Radomia i Siedlec do
Warszawy. W poci¹gu s¹ dwa poziomy i pa-
sa¿erowie nie musz¹ siê t³oczyæ. Nowoczesne
poci¹gi bêd¹ jednak mog³y jeŸdziæ tunelem œred-
nicowym pod warunkiem, ¿e Ministerstwo
Infrastruktury zgodzi siê na przebudowê
trakcji. 

Piêtrusy zatrzymuj¹ siê tylko na dworcach
Wschodnim, Centralnym i Zachodnim. 

Kupione za æwieræ miliarda z³otych Bombardiery
mia³y roz³adowaæ t³ok w centrum stolicy - ale za
niski okaza³ siê wyremontowany za 50 mln z³ tunel
na linii œrednicowej. Sytuacjê mo¿e uratowaæ tylko
kolejny remont. Na razie nie wiadomo, kiedy
móg³by siê on zacz¹æ. 

Odby³y siê równie¿ próbne przejazdy poci¹gów
na stacji M³ociny. W poniedzia³ek 15 wrzeœnia pier-
wszy sk³ad wjecha³ na perony ostatniej stacji - na
Bielanach. Próby trwa³y 72 godziny. Na odbiór tech-
niczny czeka równie¿ ca³y wêze³ komunikacyjny
M³ociny. Wykonawca ma ostatecznie zakoñczyæ
prace 24 wrzeœnia. Od tej daty miasto zacznie na-
liczaæ karne odsetki. MKP 
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REKLAMA REKLAMA

Po otwarciu bram prak-
tycznie wszystkie krzes³a par-
kowego amfiteatru zape³ni³y siê
w okamgnieniu. A publiki
wci¹¿ przybywa³o i przybywa-
³o... W oczekiwaniu na koncert
niektórzy z widzów czytali
„Mieszkañca”, w którym, jako
patron medialny, szeroko zapo-
wiadaliœmy imprezê. Ale trzeba
przyznaæ uczciwie, ¿e organiza-

torzy przy³o¿yli siê równie¿ do
akcji plakatowej promuj¹cej
biesiadê. – Mnie skusi³ w³aœnie
czytelny plakat – zdradza Moni-
ka Wojtkowska z Saskiej Kêpy,
której artystyczna dusza nie po-
zwoli³a tego sobotniego wie-
czora spêdziæ w domu. Pani
Monika przysz³a na imprezê ze
swoim synkiem. Zreszt¹ spora
czêœæ widzów przyprowadzi³a
na biesiadê swoje dzieci. Du¿o
by³o osób starszych i niepe³no-
sprawnych. S³owem – Biesiada
dla wszystkich! - Tak du¿a fre-
kwencja potwierdza zapotrze-
bowanie na tego typu imprezy –

mówi³ zadowolony Miros³aw
Salach z dzielnicowego Wy-
dzia³u Kultury, który we wspó³-
pracy z Centrum Promocji Kul-
tury by³ g³ównym organizato-
rem Biesiady.

W sobotê, 6 wrzeœnia, w Mu-
szli Koncertowej wyst¹pili:
Piotr Ba³troczyk, Tadeusz Wo-
Ÿniak i zespó³ „Raz Dwa Trzy”.
Ba³troczyk, jak zwykle bawi³

publikê studenckimi opowie-
œciami z warszawskiego akade-
mika. Tadeusz WoŸniak wyst¹-
pi³ rodzinnie, z ¿on¹ Jolant¹
i synem Piotrkiem. Tworz¹cy
od ponad 40 lat artysta nadal
potrafi porywaæ publikê „Ze-
garmistrzem œwiat³a”, czy
„Smakiem i zapachem poma-
rañczy”. By³y te¿ nowsze dzie-
³a – choæby przewodni motyw
z serialu „Plebania”. Po fina³o-
wym „Zegarmistrzu œwiat³a”
prowokacyjnie zapytaliœmy,
czy twórcy nie nudzi tysiêczne
wykonywanie tego samego
utworu. – Publicznoœæ wrêcz siê

tego domaga – powiedzia³ nam
muzyk – Obowi¹zkiem artysty
jest spe³niaæ oczekiwania pu-
blicznoœci, a ja to robiê z przy-
jemnoœci¹.

Znakomity koncert da³ rów-
nie¿ zespó³ „Raz Dwa Trzy”
(tegoroczny zdobywca dwóch
„Fryderyków”), który umiejêt-
nie ³¹czy rockow¹ muzykê
z poetyckimi tekstami. Choæ
wakacje siê skoñczy³y, to nad
Parkiem Skaryszewskim roz-
brzmiewa³o s³ynne „Jesteœmy
na wczasach”. 

Wiele utworów grupy nagro-
dzono burzliwymi oklaskami
(m.in. „Trudno nie wierzyæ
w nic” i „Jutro mo¿emy byæ
szczêœliwi”). – Szkoda, ¿e nie
zagrali mojej ulubionej piosen-
ki „Czy te oczy mog¹ k³amaæ”,
ale trzeba przyznaæ, ¿e koncert
by³ super – rzuci³ „Mieszkañco-
wi” pan Maciek, który po im-
prezie „wy³apywa³” artystów,
aby zabraæ ich autografy na
œwie¿o kupionej p³ycie. – Moja
mama jest pana fank¹ – do lide-
ra „Raz Dwa Trzy” Adama No-
waka dotar³a m³oda dziewczy-
na z publicznoœci – Nie mog³a
dzisiaj przyjœæ, ale kaza³a mi
pana pozdrowiæ... Z iloœci cza-
su, jak¹ na rozmowie z dziew-
czyn¹ spêdzi³ Adam Nowak
mo¿na wnioskowaæ, ¿e nie tyl-
ko wspomniana mama jest w tej
rodzinie fank¹ zespo³u. Bo
„Raz Dwa Trzy” to grupa dla
kilku pokoleñ s³uchaczy i wi-
dzów. Podobnie, jak organizo-
wana cyklicznie „Skaryszew-
ska Biesiada Poetycka”. – Faj-
nie, ¿e impreza siê uda³a – po-
wiedzia³ nam kieruj¹cy po³u-
dniowopraskim Wydzia³em
Kultury Dariusz Brzóskiewicz
– Ju¿ myœlimy, jakich wykonaw-
ców œci¹gn¹æ w przysz³ym roku.

ar

Biesiada dla kilku pokoleń
„Druga Skaryszewska Biesiada Poetycka” przyci¹-
gnê³a t³umy. Ju¿ godzinê przed rozpoczêciem im-
prezy widzowie zbierali siê w Parku Skaryszewskim
przed ogrodzeniem terenu Muszli Koncertowej. 

W ramach obchodów Roku Pra-
gi w Wy¿szej Szkole Mened¿er-
skiej odby³a siê konferencja
z cyklu „Wykorzystane szanse
i dalsze wyzwania rozwoju dziel-
nic m.st. Warszawy.”

12 wrzeœnia w Wy¿szej Szkole Mened¿er-
skiej prelegenci prezentowali i omawiali lokalne
dzia³ania na rzecz rozwoju miast. Organizatorami
spotkania by³y urzêdy dzielnic Praga Pó³noc
i Praga Po³udnie oraz goszcz¹ca uczelnia.
W pierwszej czêœci konferencji przedstawiono
przyk³ady dzia³añ kulturalnych, spo³ecznych
i sportowych,
które samorz¹dy
wspólnie podej-
mowa³y z organi-
zacjami pozarz¹-
dowymi. Zapre-
zentowano takie
projekty, jak Te-
atr „Lubelska”
stanowi¹cy zal¹-
¿ek nowego, ar-
tystycznego i kul-
turalnego cen-
trum Pragi Po³u-
dnie oraz pó³noc-
nopraskie przed-
szkole Fundacji
SYNAPSIS –
pierwsze, niepu-
bliczne przedszkole terapeutyczne dla dzieci
z autyzmem. 

Swoimi doœwiadczeniami z zakresu rewitali-
zacji podzielili siê goœcie specjalni konferencji
– przedstawiciele Œl¹skiego Zwi¹zku Gmin
i Powiatów. – Bardzo ciekawa by³a prezenta-
cja „Jak budowaliœmy boisko na Brzeskiej”
przedstawiona przez wiceburmistrza Pragi
Pó³noc Artura Buczñskiego – oceni³ po³udnio-
wopraski radny Adam Jaworski i doda³ – Takie
projekty œmia³o mo¿na przenieœæ na nasz
grunt. Przypomnijmy, ¿e z inicjatywy pó³noc-
nopraskich dzieci z ul. Brzeskiej, w zesz³ym
roku powsta³o tam boisko sportowe. W budo-
wie uczestniczyli okoliczni mieszkañcy, dzieci

i m³odzie¿. Teraz wspólnie opiekuj¹ siê obiek-
tem, na którym zagrali ju¿ m.in. Ebi Smolarek
i Zinedine Zidane. Boisko jest tymczasowe,
gdy¿ dzia³ka, na której powsta³o ma nieuregu-
lowany stan prawny. – Jednak najwa¿niejsze,
¿e m³odzie¿ ma siê gdzie bawiæ – mówi wice-
burmistrz Buczyñski i podkreœla – Trzeba nie
baæ siê niestandardowych rozwi¹zañ. Rzeczy-
wiœcie, radny Jaworski ma racjê, ¿e takie pro-
jekty œmia³o mo¿na przenosiæ na Pragê Po³u-
dnie.

Drug¹ czêœæ konferencji otworzy³ gospodarz,
rektor WSM prof. dr hab. Stanis³aw Dawidziuk,
który w referacie „Wy¿sza Szko³a Mened¿erska –

pierwsza uczel-
nia wy¿sza na
Pradze” mówi³
o historii szko³y,
jej dzia³aniach
i planach na
przysz³oœæ. Dys-
kutowano rów-
nie¿ o projekcie
p r z e b u d o w y
Dworca Wscho-
dniego, o mo¿li-
woœciach i wa-
runkach inwesto-
wania w Warsza-
wie, a tak¿e
o dzia³aniach de-
weloperskich. 

W konferencji
wzi¹³ udzia³ prezes BBI Development Rafa³
Szczepañski oraz Waldemar Sobczyk z dyrekcji
Dom Development. – Niektórzy radni zapomina-
j¹ o tym, ¿e deweloper nie jest filantropem, do-
broczyñc¹ i musi dzia³aæ dla zysku. – mówi³
„Mieszkañcowi” Waldemar Sobczyk – Biznes
musi byæ prywatny i spo³eczny. Temu s³u¿y polity-
ka budowania „przyjaznego miasta”, która wy-
maga takiego wspó³dzia³ania dewelopera i w³adz
samorz¹dowych, aby efekt koñcowy by³ dobry dla
prywatnego inwestora, samorz¹du i mieszkañ-
ców. Po konferencji, w Fabryce „Koneser” odby³
siê wernisa¿ „Dekady Praskie Lata ‘60” oraz
zwiedzanie wystawy „Stadion X-lecia – Wyda-
rzenia/Ludzie/Emocje”. rosa

PRAGA SIĘ ZMIENIA
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 17

POZIOMO: 1-A œwiadectwo, argument. 1-J rodzaj aba¿uru.
2-E koñczyna górna. 3-A gad z zêbami jadowymi. 3-G sto-
lica Algierii. 4-E kara grzywny za drobne wykroczenie. 
4-L szewski sztyft. 5-G stopieñ mistrzowski w judo. 6-A ko-
bieta szpieg, tajniak. 6-K daw. rosyjska miara d³ugoœci. 
7-B prawy dop³yw Wo³gi. 7-G s³u¿¹cy, fagas. 8-D kawa³ek
czegoœ jadalnego. 8-J przywódca watahy. 9-F rêczna broñ
miotaj¹ca. 10-A rodzaj zabiegu leczniczego. 10-H prote-
stancka doktryna religijna.11-A podstawowa jednostka
œwiat³a.12-H pude³ko z proszkiem do kichania.13-A cz³onek
parlamentu.14-J raport, meldunek.15-E roœlina warzywna
z rodz. kapustowatych. 16-A miasto nad Morzem Arabskim
(Indie).16-J pañstwo w Afryce.
PIONOWO: A-1 lekki ubiór do spania.A-10 napastnik, za-
borca. B-6 gruczo³ p³ciowy wytwarzaj¹cy komórki rozrodcze.
C-1 propozycja, twierdzenie. C-10 zakonnica.D-6 liczba eg-

zemplarzy jakiegoœ tytu³u. E-1 utwór literacki. E-11 ucieczka
z niewoli, wiêzienia. F-8 daw. nazwa ³odzi wyœcigowej. G-1
porusza opiniê publiczn¹. H-2 aktor z serialu (MASH). H-7
miasto nad Irtyszem (Rosja). H-12 rodzaj wstêgi. I-3 przybu-
dówka przy wejœciu do budynku. I-9 miejsce klêski Hanniba-
la. J-1 aparat dentystyczny. J-7 porêczenie na wekslu. J-12
miasto nad jez. Szyrwena (Litwa). K-5 miêkka tkanina, grub-
sza od flaneli. L-1 ul w drzewie. L-8 trik, sztuczka. £-4 zarost
pod nosem. £-12 stan z Boise w USA. M-1 futera³ na okula-
ry. N-8 daw. gawêdziarz. O-1 najwiêkszy w¹¿ dusiciel. O-12
imiê ¿eñskie. opr. A. Kemski
Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Roz-
wi¹zanie krzy¿ówki Nr 15/2008: „Od œw. Klary s¹ ju¿
³adne dary”. Nagrodê ksi¹¿kow¹ wylosowa³ p. Jerzy
W. Ryll z ul. Lipskiej. Wa¿ne do 26.09.br.  
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 BARAN 21.03-21.04

Zastanów siê, czy warto zachowywaæ pozory wo-
bec najbli¿szych? Postaraj siê jednak zmieniæ
swoje ¿ycie. Od Ciebie zale¿y, czy nastêpne dni
bêdzie mo¿na zaliczyæ do udanych. W najbli¿szym
czasie mo¿e przekonasz siê, jakie zmiany szykuj¹
siê w Twoim ¿yciu. Nie podejmuj jednak zbyt po-
chopnie decyzji, du¿o bêdzie zale¿eæ od Twojej in-
tuicji. W sprawach zdrowotnych nie zaniedbuj
spraw zwi¹zanych z nadciœnieniem i sercem.

�� BYK 22.04-21.05
Czujesz zbli¿aj¹c¹ siê jesieñ, która nastraja Ciê
melancholijne do wielu spraw. Zastanawiaj¹c siê
nad swoim dotychczasowym postêpowaniem
dojdziesz do zaskakuj¹cych wniosków. W najbli¿-
szym czasie masz du¿e szanse na pomno¿enie
dochodów, ale nie szar¿uj z wydatkami. Tempe-
ramentowi i fantazji pozwól siê wyszaleæ na spo-
tkaniach towarzyskich, których zapewne w naj-
bli¿szych tygodniach nie zabraknie.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Lubisz czêste zmiany. I to nie tylko w sferze zawo-
dowej, ale i towarzyskiej. Mo¿esz siê przygotowaæ
na tygodnie pe³ne emocji. Zarówno w biznesie jak
i w domu. Nie wystawiaj jednak swojego partnera
na zbyt trudne próby, bo mo¿esz straciæ jego zau-
fanie. W pracy te¿ zachowaj umiar, bo nerwy Two-
ich kolegów nie s¹ ze stali. Wszystkie Twoje posu-
niêcia powinien cechowaæ rozs¹dek. 

 RAK 22.06-22.07
Sporo mówisz, ale nic nie robisz, wiêc nie dziw
siê, ¿e pewne sprawy przybra³y inny obrót. Powi-
nieneœ wykazaæ siê wiêksz¹ odwag¹ cywiln¹
i konsekwencj¹ w postêpowaniu. Je¿eli to zrobisz
- sukces finansowy murowany, nie mówi¹c o to-
warzyskim, gdzie Twój urok osobisty odegra nie-
ma³¹ rolê. Jednak nie daj siê sprowadziæ na ma-
nowce us³u¿nym doradcom i swoich spraw dogl¹-
daj osobiœcie. 

�� LEW 23.07-23.08
Mo¿e wreszcie wzi¹³byœ siê do pracy! Postaraj
siê wygoniæ z siebie lenia i wykorzystaæ sprzyja-
j¹ce chwile na poprawienie swojej sytuacji finan-
sowej. Masz wiêksze szanse na osi¹gniêcie am-
bitnych i trudnych celów. Niech Ciê jednak nie po-
niesie u³añska fantazja i dostosuj plany do swo-
ich realnych mo¿liwoœci.W mi³oœci nie b¹dŸ zbyt
pewnym siebie, bo zrazisz tym partnera. Umiar
jak najbardziej wskazany, chocia¿ w Twoim przy-
padku bêdzie to bardzo trudne...

�� PANNA 24.08-23.09
Druga po³owa wrzeœnia bêdzie bardzo udana.
Twój rozs¹dek, zmys³ praktyczny, systematycz-
noœæ i pracowitoœæ to cechy, które na pewno po-
zwol¹ Ci pchn¹æ do przodu sprawy zawodowe,
zw³aszcza, ¿e nie zabraknie Ci wyobraŸni i roz-

machu. W sprawach sercowych bez wiêkszych
zawirowañ, ale samotne Panny mog¹ liczyæ na
zawarcie ciekawej znajomoœci.

�� WAGA 24.09-23.10
Nie martw siê niepotrzebnie sprawami, które
w koñcu same znajd¹ rozwi¹zanie. Troszeczkê
powinieneœ odpocz¹æ od nawa³u codziennych
obowi¹zków. Koniecznie wybierz siê z najbli¿szy-
mi na ciekaw¹ wycieczkê za miasto... zachwycaæ
siê urokami nadchodz¹cej jesieni. Pod koniec mie-
si¹ca niespodziewany przyp³ywu gotówki sprawi,
¿e Twój nastrój ulegnie radykalnej poprawie. 

�� SKORPION 24.10-23.11
Nie zawsze bêdzie ³atwo, bo dokuczaæ Ci bêdzie
huœtawka nastrojów. Cokolwiek zaplanujesz,
b¹dŸ do tego odpowiednio przygotowany. Staraj
siê nie kierowaæ emocjami.Do napotkanych trud-
noœci podchodŸ z filozoficznym spokojem – wszy-
stko mija, one te¿ wkrótce min¹. Na razie skon-
centruj siê na czymœ realnym i zdecyduj, o co
warto walczyæ, a co mo¿na czasem odpuœciæ. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Staniesz siê teraz osob¹ rozrywan¹ towarzysko,
poza tym wiêcej czasu bêdziesz poœwiêcaæ swo-
im zainteresowaniom. Warto zaryzykowaæ i zapi-
saæ siê na naukê tañca towarzyskiego lub jakie-
goœ jêzyka obcego. Mo¿e poznasz kogoœ intere-
suj¹cego? Koniec miesi¹ca mo¿e obfitowaæ
w wiele pomyœlnych dla Ciebie spraw. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Na razie nie czeka Ciê wielka namiêtnoœæ lub mi-
³oœæ, która wywraca ¿ycie do góry nogami, ale sa-
motnoœæ nie powinna Ci groziæ. Bo jak mo¿e czuæ
siê samotnym ktoœ, kto ma przyjació³ i du¿o inte-
resuj¹cych spraw do zrobienia w ¿yciu? Im wiê-
cej sympatycznych osób masz w swoim otocze-
niu, tym wiêksze szanse na spotkanie kogoœ,
z kim dane Ci bêdzie w przysz³oœci prze¿yæ g³ê-
bokie uczucie. Pozwól, by czas zrobi³ swoje. 

�� WODNIK 21.01-19.02
Optymizm, który Ciê ogarn¹³ sprzyja dokonywa-
niu rzeczy niemo¿liwych. Twoja brawura i perfek-
cja sprawi¹, ¿e uda Ci siê za³atwiæ wiele spraw.
Jeœli planujesz podró¿ – nawet krótk¹ – uwa¿aj
na baga¿ i na portfel. Minuta nieuwagi mo¿e
przysporzyæ sporo k³opotów.

�� RYBY 20.02-20.03
W ci¹gu kilku najbli¿szych dni bêdzie Ciê spotkaæ
wiele niespodzianek. W pracy poczujesz siê do-
ceniony, na brak finansów nie bêdziesz narzekaæ
i ogólna aprobata otoczenia dope³ni ca³oœci. Ale,
uwa¿aj na to, co mówisz - pewne wnioski zacho-
waj tylko dla siebie. Bo mog¹ z tego wynikn¹æ
niepotrzebne komplikacje. W uczuciach dobre re-
lacje z partnerem. 

Merlin

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

Aby zminimalizować przykre
uczucie „suszy poalkoholowej”,
należy podczas spożywania
trunków pić dużo wody, nie
mniej, niż w proporcji 10 części
wody na jedną alkoholu. Tak
wysokie zużycie przez orga−
nizm wody w procesie trawie−
nia alkoholu powoduje przykre
skutki „nazajutrz” – można je
jednak zmniejszyć w opisany
sposób.

CChhcceesszz  mmiieećć  ggłłaaddkkąą  cceerręę??
Działaj na nią od wewnątrz!
Jedz codziennie pestki sło−
necznika i dyni. Zawierają bar−
dzo dużo cynku i innych, korzy−
stnych składników. 

LLeettnniiaa  ooppaalleenniizznnaa  przetrwa
znacznie dłużej, jeśli pomo−
żesz jej dostarczając organi−
zmowi naturalny beta karo−
ten, najlepiej – chrupiąc su−
rowe marchewki, pijąc świeżo
wyciskany sok lub jedząc co−
dziennie marchewkowe su−
rówki.

PPrrzzeessuusszzoonnee  lleettnniimm  ssłłoońń−−
cceemm włosy odzyskają blask
i sprężystość, jeśli wzmocnisz
je jadając codziennie młodą
rzeżuchę (siarka i bogactwo
witamin) oraz pijąc herbatkę
ze skrzypu (krzem!). Wyciąg ze
skrzypu można też stosować
w postaci tabletek. Krzem
przy okazji złagodzi stany za−
palne skóry.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
RReemmbbeerrttóóww powstał w 1888 r. – wówczas Rosjanie urządzili na

tych terenach poligon dla artylerii. Wokół niego po około 10 la−
tach powstała osada – w roku 1924 Rembertów zamieszkiwało
1373 mieszkańców, zaś prawa miejskie przyznano mu tuż przed
wojną – 1 kwietnia 1939 roku, z liczbą ludności 24.000 tys.

AAnniinn nazwę swoją zawdzięcza Annie Branickiej, żonie Ksawerego Branickiego, ów−
czesnego właściciela Wilanowa, należał bowiem do dóbr wilanowskich. Piękna okolica,
źródlana woda, a nade wszystko gęste bory sosnowe i dębowe tworzyły zdrowy, sprzy−
jający relaksowi klimat, zachęcający do letniego wypoczynku. Po latach z owych le−
śnych ostępów pozostał rezerwat przyrody im. Króla Jana Sobieskiego. Anin zmelioro−
wano, co znakomicie poprawiło tutejszy klimat, lecz do dziś jest dla wielu miejscem
szczególnym.

FFaalleenniiccaa – według legendy nazwa pochodzi od powodzi, podczas której wylewając,
wiślane „fale nic” okolicy nie zrobiły, jednak językoznawcy są zdania, że ziemie te
należały do Chwalona (staropolskie imię męskie), którego syn, Chwalenic, zbudował
tu osadę. Osada Chwalenica zamieniła się w wieś – 500 lat temu nadano jej odrębne
prawa, a w roku 1951 przyłączono do Warszawy. CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
DZISIAJ – CZAS NA SZARLOTKÊ. Przepisów na ni¹
jest mnóstwo, ulubionych smaków – równie¿. Mamy tu
trzy przepisy: dla leniuszków – sypana, dla odwa¿nych –
kaloryczna tortowa, przydatna na jesienne uroczystoœci,
a dla estetów – efektowna, z tartym ciastem.

✓✓ Sypana: wymieszaj szklankê m¹ki, szklankê cukru,
szklankê kaszy mannej i ³y¿eczkê proszku do pieczenia. 1/3
wysyp na dno œredniej tortownicy, dobrze posmarowanej mas³em i wysypanej tar-
t¹ bu³k¹. Na to oko³o 70 dkg startych na grubej tarce jab³ek kwaskowatych, najle-
piej – renet albo antonówek. Szczypta cynamonu, znowu warstwa mieszanki, po-
tem druga warstwa jab³ek z cynamonem i na koniec ostatnia czêœæ mieszanki. Na
wierzchu u³o¿yæ cienkie plasterki mas³a tak, by nie przeœwitywa³a spod nich mie-
szanka. Piec, a¿ siê zarumieni, w oko³o 200°C.

✓✓ Tortowa: upiec biszkopt lub przygotowaæ 3 gotowe blaty tortowe. 1,5 kg ja-
b³ek zetrzeæ na grubej tarce, sma¿yæ 10-15 minut, pod koniec wsypuj¹c 2 opako-
wania galaretki, np. bananowej i agrestowej czy cytrynowej; energicznie wymie-
szaæ. Z 1,5 szklanki mleka, 1 ³y¿ki m¹ki ziemniaczanej i 1 zwyk³ej oraz 1/2 szklan-
ki cukru ugotowaæ budyñ; gdy ch³odny, zmiksowaæ go lub utrzeæ z 3/4 kostki ma-
s³a o temperaturze pokojowej. Na biszkopcie uk³adaæ warstwy jab³ek i kremu bu-
dyniowego. Wierzch posmarowaæ kremem lub bit¹ œmietan¹ i koniecznie posypaæ
tart¹, gorzk¹ czekolad¹.

✓✓ Tarta: kilo jab³ek kwaskowych, soczystych, pokrojonych w niewielkie kawa³ki
udusiæ, dodaj¹c ewentualnie cynamon, kilka goŸdzików i cukier do smaku. Przy-
gotowaæ ciasto: 3 szklanki m¹ki wymieszaæ z 1 ³y¿eczk¹ proszku do pieczenia,
szczypt¹ soli i cukrem waniliowym, a nastêpnie wbiæ 4 ¿ó³tka i wyrobiæ szybko
wraz z kostk¹ margaryny, podzieliæ na 2 czêœci. Sch³odziæ przez oko³o godzinê
w zamra¿alniku lub nieco d³u¿ej w lodówce, koniecznie owiniête w foliê, by nie
wch³onê³o zapachów. Ciasto ch³odzi siê szybciej, jeœli w³o¿ysz je nie w formie ku-
li, lecz p³askiego blatu. Po³ow¹ ciasta wylepiæ dno przygotowanej brytfanny, na to
jab³ka, a na wierzch zetrzeæ szybko na tarce o grubych oczkach drug¹ po³owê
ciasta. Piecze siê oko³o 35-45 minut w 180°C. Przed podaniem, jeszcze gor¹ce
oprószyæ cukrem pudrem. Cukier puder mo¿na zast¹piæ przesianym przez gêste
sitko dobrym kakao. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy
ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
− Czy wiecie, jaka jest różnica między pesy−

mistą a optymistą na cmentarzu? 
− Otóż pesymista widzi krzyże, zaś optymi−

sta… same plusy! 
☺ ☺ ☺

Pewien poeta marzył, by zaprezentować osobiście swe
wiersze samej królowej. Urzeczona jego niezwykłym talentem
monarchini wysłała mu zaproszenie na przejażdżkę karetą,
zaprzężoną w sześć jej ulubionych koni. Niestety, jeden
z nich cierpiał na katar kiszek. 

Pogoda była piękna, okolica nader malownicza, ptaszki
śpiewały, pachniały fiołki; poeta czytał wiersze, królowa ma−
rzyła, gdy nagle… zagłuszył go brutalnie koński katar kiszek:
„prrryt"!

Królowa, zawstydzona, że jej konie tak brzydko zachowa−
ły się przy wybitnym artyście, szepnęła: − Przepraszam!

Na to poeta:
− Najjaśniejsza pani, nic nie szkodzi! Myślałem, że to koń…

WWeessoołłyy  RRoommeekk
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Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

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. 9588;

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 

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

KUPIĘ

�� AAA Antyki, meble, obrazy, ze-
gary, platery, srebra oraz inne
przedmioty. 
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948
�� Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, meble
i inne przedmioty. 
Tel. 022 610-33-84; 0601-235-118
� Monety, banknoty, odznaczenia.
Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 022 831-36-48
� Monety – Banknoty – Papiery
Wartoœciowe. Wycena i Kupno. 

Tel. 022 407-02-20; 0506-025-125
�� Znaczki, pocztówki, monety,
medale, banknoty, akcje. 
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948
� Klocki LEGO u¿ywane. 

Tel. 022 717-95-57; 516-550-097

SPRZEDAM

� Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja, ak-
cesoria. Tel. 0606-742-822 

www.odkurzaczerainbow.pl

BIZNES

� LOKATA 8% NA TRZY MIE-
SI¥CE. Tel. 0603-34-85-62

FINANSOWE

�� JESTEŒ W BIK-U? BANK
ODMÓWI£ CI KREDYTU? MY
TOBIE PO¯YCZYMY. KONTAKT
0664-741-760 PROFI CREDIT PO-
LAND. POSZUKUJEMY CHÊT-
NYCH DO PRACY OD ZARAZ.
�� Szybka po¿yczka dla osób w bi-
ku. Na nas mo¿esz liczyæ. Profi
Credit Poland. Tel. 511-473-127

MEDYCZNE

�� Alkoholowe odtrucia, narkoty-
kowe, Esperal. Tanio. Gabinet, do-
jazdy. Tel. 022 671-15-79, 

022 613-98-37
��Masa¿ z dojazdem do klienta. 

Tel. 0502-444-916
��Masa¿ leczniczy, odchudzaj¹cy. 

Tel. 0516-64-56-68

NAUKA

� AAA Angielski, niemiecki, nau-
czyciel. Tel. 0601-20-93-41
� Francuski, rosyjski – t³umaczenia
umów, faktur, kontraktów, instrukcji
i warunków technicznych, aktów cy-
wilnych, œlubów. Poœrednictwo biur
wykluczone. Tel. 022 815-44-91; 

0601-35-18-64
� Fizyka, matematyka, matury, do-
je¿d¿am, Dr. Tel. 0606-154-798 
� J. polski. Tel. 0691-92-38-89
� Kurs przygotowawczy do matury.

Tel. (022)  879-87-66
� Liceum dla doros³ych. 

Tel. 022 498-65-95
�Matematyka, fizyka, chemia – do-
jazd. Tel. 500-865-729

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

� Opiekunka dzieciêca – szko³a po-
licealna, kursy. 

Tel. 022 879-87-66
�� Polonistka – przygotowanie do
egzaminów;  www.polonista.com.pl 

Tel. 022 815-32-02
� Poœrednictwo i zarz¹dzanie nieru-
chomoœciami – studia podyplomo-
we. 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 Gro-
chowie zabudowany lub niezabudo-
wany – pod budownictwo wieloro-
dzinne. Pilne! Tel. 022 610-77-94; 

0501-103-792

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia
� Miejsce postojowe w gara¿u
podziemnym ul. Komorska 35. 

Tel. 0603-276-660
� Powierzchniê magazynow¹ 170
m kw. Port Praski ul. Zamoyskiego
2. Media. Tel. 0694-94-99-49
� Pokój 14 m kw., okolice Saskiej
Kêpy. Tel. 0516-164-835

NIERUCHOMOŚCI/poszukuję do wynajęcia
� Mieszkanie 2-pokojowe na Gro-
chowie. Tel. 0608-499-174

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam
� Dzia³kê ok. 6 tys. m kw. – 4 z³/za
metr, woda, las, okolice Maciejowic
(Oblin). Tel. 0663-195-571
� Dzia³kê budowlano-us³ugow¹
w Rembertowie, 720 m kw. 

Tel. 0500-752-236

DAM PRACĘ
�Atena Security na korzystnych wa-
runkach zatrudni do ochrony obiek-
tów na terenie Targówka i Pragi. 
Tel. 0691-737-741 lub 022 853-05-05
� Atena Security na korzystnych wa-
runkach zatrudni kobiety i mê¿czyzn
na stanowisko kierowników ochrony.
Wymagamy: licencja II lub I, samo-
chód, doœwiadczenie w kierowaniu
zespo³em pracowników. W-wa ul.
Dominikañska 9. Tel. 022 853-05-05
lub e-mail: biuro@atenasecurity.pl
Praca w Warszawie.
�Agencja Ochrony zatrudni do dzia-
³u finansowo-rozliczeniowego osoby
ze znajomoœci¹ rozliczeñ ZUS, p³ac.
CV prosimy na adres:  ochrona@ate-
nasecurity.pl lub dostarczyæ osobiœcie
Warszawa ul. Dominikañska 9 bud.
5b. Tel. 022 853-05-05
� Biuro nieruchomoœci dzia³aj¹ce na
Pradze Po³udnie poszukuje do pracy
osób w wieku 40- 60 lat z ¿y³k¹ han-
dlowca. Oferty proszê kierowaæ na
adres e-mailowy: praca_ag.nieru-
chomosci@wp.pl lub telefonicznie
603-925-937
� Dam pracê w ochronie – bez licen-
cji na terenie Warszawy, Wólki Ko-
sowskiej, Walendowa k/Nadarzyna.
Tel. 798-226-111 lub 022 678-22-22
� Firma z bran¿y us³ug komunal-
nych zatrudni osobê na stanowisko:
kierowca kat. C lub C + E. 

Tel. 0602-232-070
�� Firma zatrudni kobiety i mê¿-
czyzn do sprz¹tania obiektów na
terenie Pragi i Miêdzylesia. 
Tel. 022 853-05-05 lub 691-737-741
�� MANICURZYSTKÊ PILNIE!
MO¯E BYÆ PO KURSIE.
KLIENTKI CZEKAJ¥! 

Tel. 022 810-18-65
�� Opiekunki do chorych, siostry
PCK, pielêgniarki zatrudniê. 

Tel. 022 815-30-62

� Poszukujemy Pani po 40. do pra-
sowania i sprz¹tania dwa razy w ty-
godniu oraz do opieki nad 2 przed-
szkolakami w czasie ich choroby
i wieczorami. Tel. 0603-925-937
�� Praca w charakterze doradcy fi-
nansowego. Udzielanie kredytów.
Wysokie zarobki, mo¿liwoœæ
awansu, programy motywacyjne
Profi Credit Poland. 

Kontakt 511-473-127
� Stolarnia w Miêdzylesiu zatrudni;
elastyczne godziny, mo¿e byæ renci-
sta. Tel. 022 615-21-11
�� Wspólnota Mieszkaniowa poszu-
kuje firmy lub osoby z dzia³alnoœci¹
gospodarcz¹ do sprz¹tania budynku
na 80 lokali w Aninie.

Tel. kontaktowy 0607-333-893
�� Zatrudniê preserów i osoby do
przyuczenia (chêtnie rencistów). 

Tel. 022 613-32-79; 613-32-83
� Zatrudniê w ochronie dyspozycyj-
nego inspektora z terenu Warszawy
z licencj¹, równie¿ I-stopnia. 
Tel. 504-205-460 lub 022 678-22-22

SZUKAM PRACY
� Mycie okien, gotowanie. 

Tel. 0781-650-490
� Wykszta³cenie œrednie ekono-
miczne, komputer, podstawy j. an-
gielskiego. Tel. 0509-349-053
� Zaopiekujê siê dzieckiem kilka
godzin dziennie – Grochów. 

Tel. 0609-762-685

ODDAM BEZPŁATNIE
� Beczkê ok. 40 kg smo³y krysta-
licznej. Tel. 022 815-21-32

PRAWNE
� Kancelaria Prawna, przystêpne
ceny, szeroki zakres us³ug. Czynna
codziennie oprócz czwartków,
ul.Grochowska 207 (Universam nad
bankiem). Tel. 0509-959-444, 

(022) 810-00-61 w. 252 
�� Kancelaria Adwokacka adw.
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cywil-
ne, karne, rodzinne, spadkowe.
Wawer - Anin ul. Ukoœna. 
Tel. 022 613-04-30; 0603-807-481
�� KANCELARIA ADWOKAC-
KA – prawo cywilne, karne, spad-
kowe, rodzinne – obs³uga. Porady.
Miêdzylesie ul. Dziêcieliny 3 m 11,
wtorek i czwartek 15.00-18.00. 

Tel. 022 815-31-80; 0501-025-692
RAMKA
� Doradztwo Prawne – pe³ny za-
kres. Kancelaria Prawna Pietruk s.c.
Konkurencyjne ceny ul. Grochow-
ska 306/308 lok. 29. Tel. 022 879-
92-29; 0502-27-51-94; www.pie-
truk.eu 

RÓŻNE
��Actum Biuro Rachunkowe. Pe³en
zakres us³ug ksiêgowych. Solidnie,
tanio, z dojazdem. Tel. 509-124-451
�� Dzienna opieka z j.angielskim.
Dzieci 3-5 lat. Warszawa-Marysin
ul. Cedrowa 9. 

Tel. 0609-133-492; 0503-167-499
� Ksiêgowoœæ ma³ych i œrednich
firm, osobiœcie poprowadzê, ¿yczli-
wie pomogê, cierpliwie wyjaœniê. 

Tel. 022 810-83-60; 0606-763-006
�Mini Przedszkole Domowe – War-
szawa Falenica. Tel. 0511-923-091
�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO I SO-
LIDNIE. Tel. 0500-336-607
� Pomogê do¿ywotnio finansowo
starszej osobie w zamian za po-
œmiertne zapisanie nieruchomoœci. 

Tel. 022 610-45-07
� TUTOR - profesjonalne opiekun-
ki do dzieci i dla seniorów.
www.opiekunka-mila.pl 

Tel. 022 393-55-40; 0725-224-171

SPORT
�Si³ownia, sauna – ul. Podskarbiñska
7 B – najtaniej! Tel. 022 870-52-72

USŁUGI

� Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 0692 614 577
�� AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 022 612-95-23, 

0609 105 940
� Anteny SAT TV, kamery – 24 h. 

Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Polsat, N-
ka, Promocja dekoder Polsatu za 99
z³, 1 m-c gratis i 37,90 z³/m-c, sateli-
ty bez op³at 700 programów w tym
17 polskich (Polonia, TRWAM), an-
teny TV – naziemne. Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja!
www.lemag-tvsat.waw.pl 

Tel. 022 815-47-25; 0501-123-566 
�� AWARIA ZAMKI – otworzê, auto
sejf – zamek, monta¿. 

Tel. 022 671-00-57; 601-202-907 
Stefaniak

�� Automatyczne pralki – napra-
wa, tanio. Tel. 022 810-67-92; 

0605-404-132
� Cyklinowanie, lakierowanie -
Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
� Cyklina, lakier. Tel. 0501-952-567
� DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

Tel. 022 642-96-16
�� Elektryczne. 
Tel. 022 428-35-53; 0504-61-88-88
� Elektryczne (uprawnienia). 

Tel. 022 870-27-39; 0502-208-813
� FOCUS SERVICE - naprawa tele-
wizorów w domu klienta. 

Tel. 0603-40-90-20
�� Futra, ko¿uchy, odzie¿ skórzana
– us³ugi miarowe, przeróbki, wszel-
kie naprawy ul. Zamieniecka 63. 

Tel. 022 610-23-05
�� GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, uprawnienia gazowe. 

Tel. 022 610-18-53; 0662-065-292
��Gaz, hydraulika 24 h, awarie pie-
ca, termy, kuchni, pod³¹czenia, prze-
róbki, naprawy. Tel. 022 610-88-27; 

0604-798-744
�� Glazura, malowanie, tapetowa-
nie, hydraulika, elektryka, panele,
gwarancja – Firma G³owacki. 
Tel. 022 428-35-53, 0504 61 88 88
� Glazura, hydraulika, remonty. 

Tel. 022 671-05-82
� Glazura, remonty, doradztwo.

Tel. 0692-881-945; 022 42-43-204
�Glazura, remonty, fachowe porady. 

Tel. 0505-543-594; 022 424-32-07
� G£AD�, MALOWANIE. 

Tel. 606-181-588
�� Hydrauliczne. 
Tel. 022 428-35-53; 0504-61-88-88
� Hydrauliczne, gazowe – solidnie. 

Tel. 022 610-81-21; 0607-773-106
� Hydrauliczne, Wod.-Kan. Gaz.,
CO, piece, filtry. 

Tel. 022 613-82-96; 0696-321-228
��Malowanie, tapetowanie, panele. 

Tel. 022 615-76-97; 0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. 
Tel. 022 428-35-53; 0504-61-88-88
��Malowanie, panele, wyk³adziny. 

Tel. 0505-589-540
� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 022 612-01-95; 510-711-163
�Malowanie, tapetowanie, remonty. 

Tel. 022 612-21-74; 0501-028-073
� Malowanie, tapety, g³adŸ – osobi-
œcie. Mistrz, 25 lat praktyki. 

Tel. 022 810-90-22
� Malowanie, g³adŸ, panele. 

Tel. 0692-881-945
� Malowanie. Tel. 022 673-16-46

�Meble na zamówienie – kuchenne,
szafy, zabudowy, drzwi przesuwane,
fronty MDF. Ul. Bia³ostocka 53. 

Tel. 0607-607-213
�� Naprawa i przestrajanie telewi-
zorów krajowych i zagranicznych,
magnetowidów, urz¹dzeñ elektro-
nicznych. Gwarancja. 

Tel. 022 612-52-23; 0607 145 196
�Naprawa – pralki, lodówki – tanio! 

Tel. 022 644-23-12; 0697-120-312 
� Naprawa pralek. Emeryci i renci-
œci 50% taniej. Tel. 022 672-95-50; 

0503-846-135
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om w ka¿dej posta-
ci, makulaturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piwnic. Tel.
022 499-20-62 
� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywanów,
magiel. Zak³ad Pralniczy ul. Igañska
22. Tel. 022 870-09-54
�� PRANIE dywanów, wyk³adzin,
tapicerki. Profesjonalnie. Suche
po 4 godz. Dojazd gratis. 
Tel. 022 619-40-13; 0502-928-147
�� PRANIE dywanów, wyk³adzin
i tapicerki. Tel. 022 215-31-89; 

0504-047-000
�� Przeprowadzki z pakowaniem,
tanio. Tel. 022 810-25-72; 

0501-190-127
� Przy³¹cza wod.-kan. 

Tel. 0606-743-873 
� Przy³¹cza kan. i wod. Pe³na doku-
mentacja techniczna i geodezyjna. 

Tel. 0506-534-844
� Remonty, malowanie, tapetowanie. 

Tel. 022 612-21-74; 0501-028-073
�� STOLARZ - wykona solidnie -
meble, zabudowy, kuchnie, szafy,
pawlacze i inne. Tel. 022 810-38-04; 

0602-126-214
�� Stolarstwo, lakiernictwo. Meble
na wymiar, kuchenne, biurowe, szafy
wnêkowe, garderoby itp. Ciêcie p³yt. 
Tel. 0694-94-99-49; 022 619-52-76
�� Tapicerskie. Tel. 022 612-53-88
� Transport, piasek, ¿wir, inne. Ko-
parko-³adowarka 4x4. 

Tel.602-440-484; 0509-313-311
� Uk³adanie, cyklinowanie, lakiero-
wanie, renowacja starych pod³óg. 

Tel. 0663-511-771
� Uk³adanie kostki brukowej, grani-
towej, dekoracje, palisady, odwodnie-
nia. Tel. 0608-412-178; 501-69-74-89
�Wpisy do dziennika budowy – roz-
biórki i kosztorysy do banku, eksper-
tyzy techniczne oraz obowi¹zkowe
kontrole obiektów. Tel. 0509-313-311
� ¯aluzje, verticale, rolety - naprawy,
pranie verticali. Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i napra-
wy. Tel. 022 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale, rolety
antyw³amaniowe – produkcja, na-
prawa. Tel. 022 610-23-83
��¯uk – wywóz gruzu, z³omu, œmie-
ci, drzewa, liœci i mebli. 

Tel. 022 610-88-27; 0888-651-163

ZDROWIE
RAMKA
Leczenie pijawkami lekarskimi.
Sprzeda¿ pijawek. ZDRO-MED ul.
Mozaikowa 18.
Tel. 509-758-108; 022 872-10-20
� Rzuæ Palenie! Metoda BRT, jeden
zabieg skutecznie! Tel. 022 401-73-22

ZIELARSTWO
� ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-Me-
dyczny C.H. Szembeka róg Gdeckiej
i Komorskiej, paw. 53 D obok Agen-
cji op³at – Zielarstwo – pe³ny asorty-
ment, profesjonalne porady. 

Tel. 0602-648-813

ZWIERZĘTA
� Sprzedam konie do rekreacji dla
dzieci. Tel. 0691-383-343

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om w ka¿dej po-
staci, makulaturê, st³uczkê. W³a-
sny transport. Sprz¹tanie piw-
nic. Tel. 022 499-20-62 

Leczenie pijawkami lekarskimi.
Sprzeda¿ pijawek. ZDRO-MED
ul. Mozaikowa 18.
Tel. 509-758-108; 022 872-10-20

Doradztwo Prawne – pe³ny zakres.
Kancelaria Prawna Pietruk s.c.

Konkurencyjne ceny 
ul. Grochowska 306/308 lok. 29 
Tel. 022 879-92-29; 0502-27-51-94;

www.pietruk.eu 
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NIERUCHOMOŚCI

ZAK£AD POGRZEBOWY
„TOTUS”

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621
P E Ł E N  Z A KR E S  U S Ł UG

(dope³niamy fromalnoœci w domu klienta)

ul. Grochowska 242

C A Ł O D O B O W O

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

REKLAMA REKLAMA
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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; 022 672-79-36

022 610-10-57; 022 671-63-13

SZYBKIE TERMINY BADAÑ! 

SEZON SZCZEPIEÑ PRZECIWKO GRYPIE
2008/2009

OCHROÑ SIEBIE I BLISKICH 
ZASZCZEP SIÊ, JU¯ CZAS!

SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE
BEZP£ATNIE!!!*

* Szczepienia finansowane przez Urz¹d Miasta St. Warszawy;
wy³¹cznie dla mieszkañców Warszawy pow. 65 roku ¿ycia, 

w ograniczonym okresie czasu.

Ponadto z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e wycho-
dz¹c naprzeciw Pañstwa oczekiwaniom urucho-
mione zosta³y dwie nowe poradnie dostêpne w ra-
mach kontraktu z NFZ:

�� Poradnia Endokrynologiczna
�� Poradnia Dermatologiczna
�� bezp³atne konsultacje (w ramach NFZ)
�� szybkie terminy wizyt 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Przychodnia Lekarska „MEDI-system” 

ul. Kijowska 11
(róg ul. Markowskiej)

Informacje i zapisy 
tel.: 022 618-65-57 lub 022 818-03-49

K U P O N !
UPOWA¯NIA DO 10% ZNI¯KI NA

SZCZEPIONKÊ PRZECIWKO GRYPIE*
(*liczba szczepionek w promocji ograniczona) 00003

� �

Potocznie zwany „szpita-
lem na Szaserów”, Wojskowy
Instytut Medyczny, jest potê¿n¹
instytucj¹. Instytucj¹, z któr¹
zwi¹zane s¹ du¿e pieni¹dze.
O tym, jak du¿e, niech œwiad-
czy jeden tylko przyk³ad dzia-
³alnoœci „oko³oszpitalnej”.

Niedawno media obieg³a sen-
sacyjna wiadomoœæ, ¿e ¿ona jed-
nego z mo¿nych RP, Gra¿yna
Kulczyk, zamierza kupiæ za 13
mln. z³. ca³¹ wieœ. Okazuje siê, ¿e
na realizacjê takiego pomys³u
równie spokojnie mo¿e byæ staæ
szpital na Szaserów. A sk¹d mia³-
by szpital wzi¹æ tak du¿e pieni¹-
dze, skoro ca³a s³u¿ba zdrowia le-
¿y? Oczywiœcie, ¿e od pacjentów.
Ale nie za us³ugi medyczne, tylko
za... parkowanie samochodów! 

Na terenie szpitala znajduje
siê parking. A na tym parkingu

1010 miejsc postojowych. Ka¿-
da rozpoczêta godzina parkowa-
nia kosztuje 4 z³. – To skandal! –
skar¿y³a siê „Mieszkañcowi”
jedna ze zmotoryzowanych pa-
cjentek. – W centrum Warszawy
godzina postoju kosztuje 2 z³.,
a tutaj, gdzie wiadomo, ¿e par-

kuj¹ tylko ci, którzy musz¹, a¿
dwa razy wiêcej! Po skardze
Czytelniczki szybko policzyli-
œmy, jak œwietnym biznesem jest
pobieranie bajoñskich op³at od
zmotoryzowanych pacjentów.
1010 miejsc pomno¿yliœmy
przez 4 z³. za godzinê, nastêpnie
przez iloœæ godzin w ci¹gu doby
i iloœæ dni w miesi¹cu i wysz³o,
¿e miesiêczny przychód ze szpi-
talnego parkingu mo¿e siêgn¹æ...
ponad 3 mln. z³.!  Z tak wyso-
kich parkingowych op³at mo¿na
w ci¹gu roku kupiæ prawie trzy

takie miejscowoœci, jakie zamie-
rza nabyæ pani Kulczyk!

Jednak szpitalnym parkingiem
nie administruje szpital, tylko
firma zewnêtrzna. Przed wja-
zdem na plac stoi tablica zarz¹-
dzaj¹cej parkingiem firmy „Par-
kingi Polska Sp. z o.o.” (na zdjê-
ciu). Prócz cennika i regulaminu
na tej tablicy widnieje has³o
spó³ki: Parking to nasz biznes.
Has³o, co prawda jest po angiel-
sku, ale za to bardzo trafne. Fir-

ma prowadzi parkingi jeszcze
w kilku sto³ecznych szpitalach.
Ich biznes, ich interes, ale gdzie
w tym jest interes pacjenta?
Czy¿by interes pacjenta pozosta³
za bram¹ szpitala? Tam, gdzie
parkuj¹ ci, których nie staæ na
tak wysokie op³aty. Znalezienie
miejsca parkingowego na tym
odcinku ulicy Szaserów jest nie-
zmiernie trudne. Nawet chodnik
na pobliskim autobusowym
przystanku zastawiony jest sa-
mochodami. – Ze wzglêdów spo-
³ecznych szpitalny parking powi-

nien byæ darmowy – mówi par-
kuj¹cy na autobusowym przy-
stanku pan Marek z Wo³omina. 

O komentarz poprosiliœmy
rzecznika szpitala na Szaserów
(czyt. w ramce). Zapytaliœmy
te¿, czy koniecznie parkingiem
musi zarz¹dzaæ firma zewnêtrz-
na, jaka czêœæ z pobieranych
op³at trafia do szpitala i na co te
finanse s¹ przeznaczane. Bo,
oczywiœcie, na pewno nie na
zakup wsi... borek

CHORZY – TO JEST BIZNES!
O tym, ¿e na chorych mo¿na zbiæ maj¹tek wie
ka¿dy. A ile mo¿na zarobiæ „przyklejaj¹c” siê do
publicznych szpitali? Sprawdziliœmy na przyk³a-
dzie wojskowego szpitala przy ul. Szaserów.

Komentarz:
P³k dr n. med. Wojciech
Lubiñski – rzecznik praso-
wy WIM:

Gdybyœmy my administro-
wali parkingiem, to musieli-
byœmy zatrudniæ dodatkowych
pracowników i ponosiæ koszty
sprz¹tania, które na przyk³ad
w zimie s¹ wysokie. Szpital
powinien siê koncentrowaæ na
leczeniu. Dlatego zarz¹dzanie
parkingiem woleliœmy oddaæ
firmie zewnêtrznej. Pewnie, ¿e
koszt op³aty parkingowej
móg³by byæ ni¿szy, ale z mojej
wiedzy podobnie siê on kszta³-
tuje w innych szpitalach.
W pilnych przypadkach jest
mo¿liwoœæ uzyskania zni¿ki,
a nawet zwolnienia z op³aty.
Wtedy bilet parkingowy musi
podstemplowaæ lekarz, u któ-
rego pacjent by³ na pilnej, ko-
niecznej konsultacji. Mo¿na
te¿ chorego podwieŸæ i wysa-
dziæ przed samym wejœciem
do szpitala. Z op³at parkingo-
wych wp³ywa do nas ok. 10 –
20 procent. Te pieni¹dze zasi-
laj¹ bud¿et szpitala i s¹ prze-
znaczane na nasz¹ podstawo-
w¹ dzia³alnoœæ. not. ar



Oddzia³ kardiologiczny: najnowszej generacji
sprzêt znakomitej, sprawdzonej firmy General Elec-
tric, przestronne sale, œwietnie zorganizowany Od-
dzia³ Intensywnej Opieki Medycznej a tak¿e sala,
w której odbywaj¹ siê nadzorowane komputerowo
skomplikowane zabiegi kardiologiczne, do tego do-
œwiadczony zespó³ kardiologów wywodz¹cych siê
z „Szaserów”… Jeœli dodam, ¿e na wizytê czy zabieg
czeka siê ledwie kilkanaœcie dni, a wszystko to dla
ubezpieczonych jest ca³kowicie za darmo (p³aci
NFZ), wiele osób pokrêci g³ow¹ z niedowierzaniem.

Ale to wszystko prawda. Wysokie standardy euro-
pejskie i œwiatowe, wyj¹tkowy sprzêt, luksusowe sale,
kompetencja i zaanga¿owanie wybitnych lekarzy – to
œwietna wizytówka specjalistycznej poradni i oddzia³u
szpitalnego w Centrum Medycznym Ostrobramska.
Od pierwszych dni sierpnia, dziêki kontraktowi z NFZ,
wykonuje siê tu refundowane przez NFZ zabiegi kar-
diologii inwazyjnej, m.in. koronarografiê, koronaro-
plastykê, wszczepianie stentów. Pacjenci mog¹ te¿ li-
czyæ na leczenie i diagnostykê zaburzeñ rytmu serca
czy nadciœnienia – nowoczesna aparatura pozwala do-
bremu lekarzowi w wielu przypadkach odkryæ i usu-
n¹æ przyczynê tej choroby. 

Co ró¿ni ten oddzia³ szpitalny od innych? Przede
wszystkim – zespó³ lekarzy kardiologów, którzy maj¹
do dyspozycji tu, w Centrum Medycznym Ostrobram-
ska, olbrzymie mo¿liwoœci, jakie daje wspó³czesna
technika. To ten w³aœnie zespó³, jeszcze w szpitalu na
Szaserów, jako pierwszy w Warszawie ju¿ w 1996 r.
wykona³ z sukcesem operacjê udro¿nienia têtnicy
wieñcowej u pacjenta w ostrym zawale serca. Kolejne

lata owocowa³y kolejnymi sukcesami, lecz dopiero tu,
w Centrum Medycznym Ostrobramska, znakomite
umiejêtnoœci lekarzy otrzyma³y najlepsze z mo¿liwych,
wsparcie ultranowoczesn¹ aparatur¹ i urz¹dzeniami. 

Komputeryzacja pozwala na natychmiastowe uzy-
skanie informacji o pacjencie, daje wgl¹d w wyniki
jego badañ, umo¿liwia lekarzowi, podczas zabiegu,
podgl¹d na kilku monitorach równolegle obrazów
z Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycz-
nego lub z USG i innych urz¹dzeñ. Koordynacja sy-
stemu komputerowej diagnostyki radiologicznej z ar-
chiwizacj¹ mo¿liwa jest dziêki systemowi PAX.
Wdro¿ono tu tak¿e miêdzy innymi system HIS (Ho-
spital Information System) i RIS (Radiology Infor-
mation System) z pe³nym wykorzystaniem mo¿liwo-
œci informatycznych. 

W trosce o pacjentów zainstalowano równie¿ specja-
listyczny system monitoruj¹cy, który pozwala pielê-
gniarce, siedz¹cej przy konsoli monitora, widzieæ, co
dzieje siê nie tylko z ka¿dym pacjentem le¿¹cym na
Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej, ale tak¿e
przebywaj¹cym na oddziale. Pacjenci s¹ wyposa¿ani
w niek³opotliwe urz¹dzenia wielkoœci telefonu komór-
kowego, z elektrodami, pomagaj¹cymi kontrolowaæ
pracê serca i wydolnoœæ uk³adu kr¹¿enia. Dziêki syste-
mowi, bez wzglêdu na to, w którym miejscu znajduje
siê pacjent (sala, korytarz, toaleta itp.), pielêgniarka
mo¿e stale obserwowaæ odczyty i reagowaæ natych-
miast, gdy tylko dzieje siê coœ niepokoj¹cego, czasem
nawet, zanim sam pacjent poczuje siê gorzej. System
dzia³a nawet wówczas, gdy pacjent œpi. To minimalizu-
je prawdopodobieñstwo wyst¹pienia komplikacji po
operacjach i zabiegach gwarantuj¹c, ¿e w razie potrze-
by pomoc zawsze nadejdzie na czas.

- Nasi lekarze to kardiolodzy legitymuj¹cy siê Certy-
fikatami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego –
mówi s³ynny kardiolog, prof. Jerzy Adamus, twórca tu-
tejszego Oddzia³u. – Je¿eli to tylko mo¿liwe, wykonuje-
my zabiegi z têtnicy promieniowej, tej w nadgarstku,
a nie – udowej, która wymaga wielogodzinnego unieru-
chomienia pacjenta po operacji i mo¿e powodowaæ
komplikacje. W przypadku nadgarstka komfort pacjen-
ta jest nieporównanie wiêkszy; od razu po zabiegu mo-
¿e wstaæ i czuæ siê swobodnie. Uda³o mi siê te¿ wdro¿yæ
Program Profilaktyki Wtórnej po rewaskularyzacji.
Chodzi o to, ¿e zwykle po balonikowaniu i podobnych
zabiegach pacjent idzie do domu i nikt siê nim dalej nie
interesuje. My rozci¹gamy nasz¹ opiekê na wiele mie-

siêcy, anga¿uj¹c w ni¹ tak¿e lekarzy pierwszego kon-
taktu, by systematycznie kontrolowaæ czynniki ryzyka.
Sam zabieg tylko uwalnia od dolegliwoœci, a nie od
choroby – ona pozostaje i mo¿e byæ nadal niebezpiecz-
na. Pamiêtamy o regularnych przegl¹dach naszych sa-
mochodów, by by³y sprawne i bezpieczne, ale znacznie
rzadziej - o przegl¹dach naszych w³asnych organizmów
- ¿artuje Profesor. - A to naprawdê wa¿ne, by w porê
wychwyciæ zagro¿enie.

- Co mo¿na zrobiæ, by profilaktyka naprawdê spe³-
nia³a swoje zadanie?

- O, bardzo wiele – odpowiada s³ynny kardiolog.
- Na przyk³ad ma³o kto wie, ¿e chorzy na cukrzycê ma-
j¹ obni¿ony, lub nawet zniesiony próg odczuwania bólu,
co sprawia, ¿e niejednokrotnie nie maj¹ pojêcia, ¿e ma-
j¹ zaawansowan¹ chorobê wieñcow¹ lub przeszli zawa³
serca. Jednym z naszych dzia³añ jest nawi¹zanie wspó³-
pracy z poradniami diabetologicznymi i przekonywanie
lekarzy, by w³¹czyli swoich pacjentów w nasz program
badañ, diagnozuj¹cych choroby uk³adu kr¹¿enia u cu-
krzyków. Statystyki dowodz¹, ¿e 30% osób z chorob¹
wieñcow¹ ma cukrzycê, a odsetek pacjentów z choroba-
mi uk³adu kr¹¿enia jest wœród cukrzyków jeszcze o wie-
le, wiele wy¿szy! Nie mo¿na ich zostawiæ bez pomocy.
Dlatego ciesz¹ mnie ogromnie wspania³e mo¿liwoœci,
jakie stwarza i nam, lekarzom, i pacjentom, kardiologia
w C.M. Ostrobramska.

Niebawem pacjentów zaprosi tak¿e Poradnia Cho-
rób Naczyniowych, co – zw³aszcza przy tak wysokim
poziomie us³ug i kompetencji lekarzy – z pewnoœci¹
ucieszy bardzo wielu zainteresowanych. 

Póki, co – dbajmy o siebie. Najwa¿niejsza jest
przecie¿ œwiadoma, rozwa¿na profilaktyka, lecz war-
to pamiêtaæ, ¿e gdy pojawi siê zdrowotny problem –
œmia³o trzeba siêgaæ po to, co medycyna mo¿e nam
zaoferowaæ najlepszego, zarówno, jeœli chodzi o apa-
raturê i urz¹dzenia, jak i o oddanych pacjentom, do-
œwiadczonych specjalistów. Krótko mówi¹c, kieru-
nek: Centrum Medyczne „Ostrobramska”! Kompe-
tentnie, mi³o i w wyj¹tkowo dobrych warunkach. Dla
ka¿dego!
AS 2008 eGo
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WARSZAWA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

REKLAMA REKLAMA

Zapraszamy doros³ych, m³odzie¿, dzieci!

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA
� N O W O Œ Æ wybielanie zêbów lamp¹ w 45 min.

PROTETYKA
� mosty, korony porcelanowe

� protezy elastyczne „Valplast”, szkieletowe, akrylowe
ORTODONCJA

� aparaty sta³e i ruchome
CHIRURGIA

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

IMPLANTY
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

� Realizacja zleceñ NFZ
� Akcesoria do aparatów
� Dobór i badanie s³uchu bezp³atne
� Wizyty domowe u osób niepe³nosprawnych
� Fachowa pomoc protetyków s³uchu

S P R Z E D A Ż  N A R A T Y
tel. 022 812−49−09

W-wa ul. Bielszowicka 15 (Miêdzylesie)
codziennie w godz. 10.00-18.00 

(bez sobót i ost. poniedzia³ku miesi¹ca)

AAPPAARRAATTYY  SS££UUCCHHOOWWEE
Elektronika Elektromech. Sprzêtu Med. i Lab.

Ma³gorzata Lech
Rok za³o¿enia 1986

AAUUDDIIOO  SSEERRVVIICCEE
SSIIEEMMEENNSS
OOTTIICCOONN

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

Czêsto powtarzane zdanie:
„S³yszê dobrze, po prostu nie ro-
zumiem co do mnie mówisz!” na-
le¿y potraktowaæ jako pierwsze
ostrze¿enie. Na szczêœcie szybki
rozwój nowych technologii przy-
czynia siê do powstawania coraz
doskonalszych rozwi¹zañ dla osób
niedos³ysz¹cych, dziêki czemu ci-
che i dawno zapomniane dŸwiêki
mo¿na us³yszeæ na nowo! A ko-
rzyœci jest wiele...

Ludzki uk³ad s³uchowy jest bar-
dzo z³o¿ony, a gdy zaczyna szwan-
kowaæ, nie wystarczy po prostu za-
³o¿yæ jakiœ tam aparat s³uchowy,
w³¹czyæ go i ustawiæ g³oœnoœæ. Aby

jak najlepiej wykorzystaæ s³uch, na-
le¿y zacz¹æ od wizyty u specjalisty.
Zbada on s³uch, wypyta o styl ¿ycia
i wspólnie z pacjentem znajdzie
najlepsze rozwi¹zanie.

Nowoczesne aparaty s³uchowe
potrafi¹ w gruncie rzeczy zdzia³aæ
cuda, dopasowuj¹c siê do niedos³u-
chu konkretnego pacjenta, jego je-
dynej w swoim rodzaju anatomii
ucha i stylu ¿ycia. Te najnowocze-
œniejsze wyposa¿one s¹ w uk³ady
sztucznej inteligencji, które nieu-
stannie monitoruj¹ to, co dzieje siê
w otoczeniu s³uchowym osoby nie-
dos³ysz¹cej i skutecznie reaguj¹ na
jego zmiany. Wspó³czesne aparaty

s³uchowe to zminiaturyzowane
komputery, o olbrzymich mo¿liwo-
œciach przetwarzania dŸwiêku, które
mog¹ wspó³pracowaæ z telefonami
komórkowymi i innymi urz¹dzenia-
mi elektronicznymi jak np. odtwa-
rzacze mp3. Wystêpuj¹ we wszyst-
kich kszta³tach i rozmiarach – od
ma³ych dyskretnych modeli we-
wn¹trzusznych do ró¿nobarwnych
modeli zausznych w odcieniach ko-
loru w³osów i karnacji skóry.

Kszta³t i dopasowanie aparatów
s³uchowych jest oczywiœcie wa¿n¹
spraw¹, ale nie mniej istotne jest to,
jak dana osoba zamierza z nich ko-
rzystaæ. Ka¿dy ma swój w³asny styl
¿ycia, zainteresowania i zdolnoœci,
a aparaty s³uchowe i programy do
ich ustawiania potrafi¹ wzi¹æ to
wszystko pod uwagê. „Niezbêd-
nym Ÿród³em sukcesu przy doborze
aparatu s³uchowego jest zrozumie-
nie potrzeb pacjenta i uwzglêdnie-

nie jego indywidualnego trybu ¿y-
cia. Staranna analiza oczekiwañ pa-
cjenta umo¿liwia zaproponowanie
konkretnego rozwi¹zania w postaci
nowoczesnego aparatu s³uchowe-
go” – mówi pani Ryta Turczyñska,
dyplomowany audioprotetyk z fir-
my FONIKON, która specjalizuje
siê w niesieniu pomocy osobom
niedos³ysz¹cym.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promo-
cj¹ pracownicy gabinetów audio-
protetycznych firmy Fonikon za-

praszaj¹ wszystkich zaintereso-
wanych na bezp³atne badanie
s³uchu oraz konsultacjê audio-
protetyczn¹. Istnieje mo¿liwoœæ
skorzystania z refundacji NFZ
i œrodków PFRON. Osobom nie-
pe³nosprawnym proponujemy
wizyty domowe. Z uwagi na du¿e
zainteresowanie naszymi us³uga-
mi prosimy o telefoniczne uma-
wianie wizyt (ul. Ostro³êcka 4, tel.
022 498 74 80; ul. Br. Czecha 39,
tel. 022 353 42 50) AS 2008

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

Z tym artyku³em badanie s³uchu GRATIS
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!!!

POKONAJ NIEDOSŁUCH!
Nasz s³uch jest jedyny w swoim rodzaju, tak jak
odciski palców. Jeœli go nam ubywa, tracimy czêœæ
siebie, czêœæ naszej to¿samoœci. Niedos³uch to
problem nie tylko osoby s³abo s³ysz¹cej, ale tak¿e
jej rodziny i przyjació³, którzy znajduj¹ siê po
drugiej stronie powsta³ej bariery komunikacyjnej. 

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

Centrum Medyczne Ostrobramska
www.cmostrobramska.pl

Kardiologia jak marzenie!

ul. Fieldorfa 40 (róg Fieldorfa i Ostrobramskiej wejście od Perkuna)   Przychodnia czynna pon.–pt. 700–2100

Przychodnia specjalistyczna: (022) 879 92 09, (022) 424 04 80, (022) 430 87 00
Pacjenci ze skierowaniem na oddział kardiologiczny: (022) 430 88 02

Znakomity kardiolog dr hab. n. med. Jerzy Adamus
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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

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

OKNA � ROLETY
PROFIL 6−PROFIL 6−ciocio KOMOROWY KOMOROWY 

W CENIE 5−W CENIE 5−ciocio KOMOROWEGOKOMOROWEGO
Szyba termoizolacyjna k=1,0

�� Maty bambusowe �� ¯aluzje �� Verticale

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

MIÊSA i WÊDLIN
oraz RYB

do sklepu przy ul. Korkowej 119/123
po modernizacji i wyposa¿eniu w nowoczesne urz¹dzenia ch³odnicze

Sklep objêty patronatem renomowanej firmy „Stó³ Polski”

Szeroki wybór miês, wêdlin i ryb w niskich cenach

LICZNE PROMOCJE CENOWE
Dodatkowo oferujemy w sklepie:

�� pieczywo �� konserwy
�� przetwory warzywno-miêsne
�� przyprawy �� dodatki do potraw
Godziny otwarcia sklepu:

poniedzia³ek – pi¹tek 800-1900; sobota 700-1400

Przyjmujemy i realizujemy: KARTY P£ATNICZE, 
KARTY KLIENTA SPO£EM, BONY SODEXHO i SUBIEKT

Zapraszamy po zakupy:

FFFFUUUUTTTTRRRRAAAA KKKKOOOO¯̄̄̄UUUUCCCCHHHHYYYY
OODDZZIIEE¯̄  SSKKÓÓRRZZAANNAA
Universam Grochów I piêtro

ul. Grochowska 207

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

REKLAMA REKLAMA

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

Abolicja podatkowa dla pracuj¹cych za granic¹
Naczelnik Urzêdu Skarbowego Warszawa Wawer informuje, ¿e z dniem
06.08.2008r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 25 lipca 2008r. o szczegól-
nych rozwi¹zaniach dla podatników uzyskuj¹cych niektóre przychody
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143, poz. 894). 
Informacje na ten temat mo¿na uzyskaæ na stronie MF:
www.mf.gov.pl/ulganapowrot lub w siedzibie tut. urzêdu pod nr tel. 
(0-22) 50-94-130, 50-94-230, 50-94-219. 
Jednoczeœnie Naczelnik Urzêdu informuje, i¿ w dniu 23.09.2008r.
o godz. 10:00 w sali konferencyjnej nr 407 (IV p) w siedzibie urzêdu
przy ul. Mycielskiego 21 odbêdzie siê szkolenie dla podatników zainte-
resowanych zagadnieniami abolicji podatkowej.

Ogromnym powodzeniem
cieszy³ siê mammobus, w któ-
rym badania mammograficzne
wykonywano wszystkim zainte-
resowanym paniom, bez wzglê-

du na ich wiek. Okazuje siê, ¿e
m³ode, dwudziesto-trzydziesto-
letnie kobiety umiej¹ m¹drze
dbaæ o swoje zdrowie, to wielki
sukces edukacji prozdrowotnej;

sukces, do którego bez w¹tpienia
przyczyniaj¹ siê akcje podobne
do wo³omiñskiej. 

W bia³ych namiotach przyj-
mowali i badali m.in. kardio-

log, stomatolog, chirurg pla-
styk, neurolog, dermatolog,
okulista, inni specjaliœci udzie-
lali porad, od terapii uzale¿nieñ
przez pierwsz¹ pomoc lekarsk¹

po porady dietetyczne i ¿ywie-
niowe.

Ale nie tylko o zdrowie i uro-
dê tu chodzi³o. Biznes powiatu
wo³omiñskiego prezentowa³

swoje najlepsze produkty. By³o
w czym wybieraæ! Od smako³y-
ków ciastkarskich i pysznego
pieczywa po znakomite wyroby
masarskie; od ofert dewelope-

rów po fundusze inwestycyjne i
produkty bankowe, nie zabrak³o
nawet oferty kosmetycznej!

Bogaty program urozmaica³y
miêdzy innymi pokazy walk ry-
cerskich, tañce, wystêpy wokalne.
Imprezê swoj¹ obecnoœci¹
uœwietni³ starosta wo³omiñski
Maciej Urmanowski. Organizato-
rzy przygotowali na zakoñczenie
galê, podczas której wrêczono sta-
tuetki najwybitniejszym firmom
a tak¿e wylosowano spoœród
zwiedzaj¹cych wystawê - szczê-
œliwców, którzy pojad¹ na egzo-
tyczn¹ wycieczkê a¿ do Tunezji!

Owacj¹ przyjêto specjalne na-
grody: za promowanie kultury na
arenie ogólnokrajowej „Or³a
Sukcesu” otrzyma³ Lech Ada-
mowski, wybitny konsultant fil-
mowy; uhonorowano za osi¹-
gniêcia artystyczne w twórczoœci
teatralnej równie¿ Ma³gorzatê
Potock¹, tancerkê, twórczyniê te-
atru Sabath, a znakomitego re¿y-
sera, Marka Piwowskiego, za ca-
³okszta³t twórczoœci – któ¿ z nas
nie zna s³ynnego filmu „Rejs”?!

III Wystawa Biznesu Powia-
tu Wo³omiñskiego zyska³a
œwietn¹ oprawê dziêki szczo-
droœci g³ównego sponsora,
Spó³dzielczego Banku Rzemio-
s³a i Rolnictwa z siedzib¹
w Wo³ominie, znanego na Ma-
zowszu z dynamicznie rozwija-
j¹cej siê sieci kilkudziesiêciu
placówek a tak¿e… z cennych
inicjatyw, zw³aszcza kultural-
nych. Katarzyna Jasiek

Obudźmy się!
W sobotê 13 wrzeœnia w ogrodzie Przedszkola In-
tegracyjnego nr 370 przy ul.Umiñskiego na Goc³a-
wiu odby³ siê III Dzielnicowy Festyn Integracyjny
ObudŸmy siê. Jakby na przekór warunkom – i po-
godowym: by³o ch³odno i szaro, i terminowym: 13,
ale nie pi¹tek, impreza uda³a siê znakomicie.

Rodzice ze swoimi uœmiechniêtymi od ucha do ucha pociechami
licznie zawitali do ogródka przedszkola, w którym czeka³o mnóst-
wo atrakcji. Wœród nich i takie dla najm³odszych, i dla nieco star-
szych. Maluchy mog³y pomalowaæ sobie buziê, pobawiæ siê w k¹-
ciku multimedialnym, wzi¹æ udzia³ w loterii fantowej, schowaæ siê
w specjalnym tunelu. Mo¿na by³o obejrzeæ wnêtrze karetki pogoto-
wia, porozmawiaæ z policjantami i pog³askaæ policyjnego pieska.
Z dzieæmi rozmawia³a autorka bajek – Barbara Ciemska. Starsi
chêtnie mierzyli ciœnienie i cukier we krwi przy specjalnym stoisku.
Na g³odnych czeka³ poczêstunek – ciasta i napoje.

„ObudŸmy siê„ to has³o fundacji Ewy B³aszczyk „A kogo?“ budu-
j¹cej klinikê „Budzik“. Podczas festynu odby³a siê zbiórka pieniêdzy
na ten szczytny cel. Wyniki zbiórki poznamy ju¿ wkrótce, ale jedno
wiemy na pewno – dziêki niej wiêcej dzieci bêdzie mia³o szansê na
prawdziwy uœmiech. A to jest przecie¿ najwa¿niejsze. (Aba)

Biznes to powa¿na sprawa! Prezes Jan Bajno; Wiceprezes El¿bieta Kubuj - SBRZR, wspó³w³aœci-
cielka Klubu Galop Bo¿ena £adno i bankowiec Tomasz Œwi¹ckiewicz

BIZNES DLA ZDROWIA
III Wystawa Biznesu Powiatu Wo³omiñskiego przyci¹gnê³a niemal dwa
tysi¹ce zainteresowanych! Mieszkañcy, dzia³kowicze, s³owem – kto
¿yw bieg³ do Klubu JeŸdzieckiego „Galop” w Zielonce zw³aszcza, ¿e te-
goroczna wystawa odbywa³a siê pod has³em „Biznes dla zdrowia”.
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W hali sportowej OSiR Praga
Po³udnie przy ul. Siennickiej
od 28 wrzeœnia rusza kolejna
X edycja Praskiej Ligi Pi³ki Ha-
lowej naszej dzielnicy. W roz-
grywkach mog¹ braæ udzia³
dru¿yny podwórkowe, osiedlo-
we, firmowe, harcerskie, szkol-
ne (od 16 roku ¿ycia za zgod¹
rodziców). Zg³oszenia s¹ przyj-
mowane do 20 wrzeœnia br.
Ka¿da dru¿yna ma zapewniony
udzia³ profesjonalnych sê-
dziów, wodê podczas imprezy,
serwis internetowy. Najlepsze
dru¿yny i zawodnicy otrzymaj¹
nagrody i wyró¿nienia. Organi-
zatorem rozgrywek jest Obwód
Praga Po³udnie Zwi¹zku Har-
cerstwa Rzeczypospolitej (ul.
Jakubowska 18 (wt. 18.00-
21.00), 03-902 Warszawa.
Zg³oszeñ mo¿na dokonaæ pod
tel. 0-602-379-324. lub na adres
e-mail: maz.praga@zhr.pl Wiê-
cej informacji na stronie
www.plph.waw.pl 

� � �
W niedzielê 14 wrzeœnia na

ul. Z¹bkowskiej bawi³a siê fe-
rajna i szafa gra³a, czyli odby-

wa³ siê Piknik Artystyczny
i V Praskie Spotkania z Kultu-
r¹. Koncerty, otwarte galerie

i biblioteka, pokazy mody, spa-
cery z przewodnikiem po Z¹b-
kowskiej i Targowej dostarczy-
³y wielu kulturalnych prze¿yæ. 

� � �
Towarzystwo Inicjatyw Spo-

³ecznych „Troska” wznawia ak-
cjê Niedziela pod Papugami.
W niedzielê 21 wrzeœnia,
w godz. 10.00-18.00 w siedzibie
stowarzyszenia przy ul. Sêko-
ciñskiej 5 i ul. Darwina 3a ka¿dy
bêdzie móg³ skorzystaæ z bez-
p³atnej pomocy prawnika. Pod-
czas akcji porady bêd¹ udziela-
ne bez zapisów! Akcja ta bêdzie
odbywa³a siê w ka¿d¹ trzeci¹
niedzielê miesi¹ca do koñca
roku.

� � �
W s³oneczne popo³udnie 31

sierpnia w Klubie Kultury „Za-
stów”odby³y siê „Do¿ynki na
weso³o”. Na kolorowej scenie

przystrojonej snopkami zbo¿a
i kwiatami, artyœci w ³owickich
strojach zabawiali zebranych
goœci. Przy stolikach zapisywa-
no do klubowych sekcji, by³o
stoisko z zeszytami i z miodem
pszczelim. Raczono siê raryta-
sami - chlebem ze swojskim
smalcem i ogórkiem kiszonym. 

� � �
W czwartek 18 wrzeœnia

w CH Promenada ods³oniêta
zostanie rzeŸba praskiej Syren-
ki. Pojawienie siê wizerunku
Syreny – symbolu miasta –
w dzielnicy Praga Po³udnie,

wpisuje siê w nies³abn¹c¹ od lat
„modê na Pragê”. Autorem
rzeŸby jest wybitny artysta
prof. Adam Myjak, wieloletni
rektor ASP. 

� � �
W niedzielê 21 wrzeœnia przy

ul. Kinowej 19 (obok pawilonu
handlowego przy Waszyngto-
na) o godz. 11.00 rozpocznie
siê plenerowa akcja MASKA.
Podczas akcji 12 artystów
ozdobi w wybranej przez siebie
technice 12 du¿ych (1,5
m.wys.) wykonanych ze
wzmocnionego papier-mâché
masek bêd¹cych surowym
odwzorowaniem twarzy cz³o-
wieka.  Tak powsta³a kolekcja
masek, bêdzie eksponowana
w ró¿nych obiektach o charak-
terze publicznym. Wstêp wol-

ny. Organizatorem akcji jest
Stowarzyszenie Creo. Wiêcej
na www.maski.blox.pl

� � �
W niedzielê 12 paŸdziernika

br. o godzinie 9.00 rano

w Oœrodku Edukacji Kultural-
nej S.B.M. „Grenadierów” Al.
Stanów Zjednoczonych 40 lub
tego samego dnia o godz. 16.15
w Domu Kultury „Rembertów”
przy ul. Komandosów 8 spotka

siê z osobami chorymi, cierpi¹-
cymi z powodu chorób nowo-
tworowych i innych najciê¿-
szych schorzeñ Clive Harris.
Wstêp bez biletu. 

(ab) 

��Centrum Lubelska, ul. Lubelska 30/32  (wej-
œcie z bramy najbli¿szej Dworca Wschodniego,
siedziba Komuny Otwock).Wieczór 25 z cyklu
Festiwal Literatura na Peryferiach – 25.09.
godz. 19.00 Spotkanie poœwiêcone obrazowi pe-
ryferiów Warszawy oraz po³udniowopraskim
w¹tkom w twórczoœci Marka H³aski. Dyskusja
o dokumentalnych walorach opowiadania
„Zbieg”, rozgrywaj¹cego siê na Grochowie w la-
tach 50. ubieg³ego stulecia. Prezentacja s³uchowi-
ska oraz filmu, bêd¹cych adaptacjami tego utwo-
ru. Scenariusz i prowadzenie Cezary Polak. Orga-
nizator: Stowarzyszenie Creo,  www.creo.org.pl 
�� Goc³aw ul. Fieldorfa 1 – 21.09. godz.12.00 -
22.00 - Odpust œw. o. Pio po³¹czony z festynem
integracyjnym „Po¿egnanie lata 2008 r.” W pro-
gramie m. in.: godz.12.00 - suma odpustowa,
któr¹ odprawi J. E Henryk Hoser SAC Ordyna-
riusz Diecezji Warszawsko- Praskiej; godz.
14.00 - Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Woj-
ska Polskiego; godz.15.00 - Klerycy na scenie -
Zespó³ The Smilers z Tarchomina; godz.17.00-
Koncert zespo³u gospel Soul Connection; godz.
19.00 - Recital Ireny Jarockiej; godz. 21.00 -
koncert i gra œwiate³ w wykonaniu SURREXIT;
��Koœció³ Mi³osierdzia Bo¿ego ul. Ateñska 12
– 28.09. (niedziela) godzina 19.30 (po mszy œw.
o 18.30) -  koncert z cyklu „Ubi caritas est vera”.
Wykonawcy: chór Epifania pod dyrekcj¹ Wie-
s³awa Jelenia.Wstêp wolny.
��Dom Kultury „Wygoda”ul. Koniecpolska 14
- 19.09. godz.17.00–19.00 Granie na du¿ym ekra-
nie – turniej gier komputerowych;
24.09.godz.17.30-18.30 Dy¿ur dzielnicowego dla
mieszkañców osiedla „Wygoda-Kawêczyn”;
26.09.godz.18.00– 18.00 Koncert patriotyczny
w wykonaniu: Ryszard Bacciarelli – aktor, Jerzy
Antepowicz – tenor, Robert Skiera – forte-
pian.Wstêp wolny; 27.09.godz. 12.00–13.00
Przedstawienie teatralne dla dzieci pt.”Pimpuœ sa-
de³ko w krainie witaminek”; godz.16.00-19.00
Piknik integracyjny dla osób niepe³nosprawnych; 
�� Koœció³ pw. Œw. O. Rafa³a Kalinowskiego,
al. gen. A. Chruœciela 103 – 27.09. godz. 18.00
– uroczysta Msza Œwiêta – 69. rocznica po-
wstania Polskiego Pañstwa Podziemnego; Ron-

do im. Gen. Fieldorfa godz. 19.00 – ceremonia
z³o¿enia wieñców; 
�� Klub Kultury „Zastów” ul. Lucerny 13 –
20.09. godz. 15.00 - spektakl „Nasz modny
œmietnik”nawi¹zuj¹cy do „Sprz¹tania Œwiata”
edukacyjny program ekologiczny. Dzieci,
w sposób weso³y, naucz¹ siê sortowaæ œmieci,
wrzucaæ je do odpowiednich, kolorowych ku-
b³ów. Wstêp wolny.
�� Dom Kultury „Rembertów” al. Komando-
sów 8 - do 30.09. w godz. 16.00-20.00 zapisy do
kó³ zainteresowañ DK „Rembertów”; 24.09.
godz. 17.00-20.00 Wieczorek taneczny dla do-
ros³ych; 
�� Hol Ratusza w Rembertowie, I piêtro, al.
gen. A. Chruœciela 28 – 22.09.-27.10 (pon.-
pt.w godz. 8.00-16.00) - wystawa fotografii –
85 lat Wojskowego Klubu Sportowego „Kadra”;
Sala Kolumnowa Ratusza, I piêtro do 24.10.
(pon.-pt. 8.00-16.00) - wystawa malarstwa Ro-
my Pejdy i Ireny Zdanowicz-Dobrowolskiej;
�� Dom Kultury „Praga” ul. D¹browszcza-
ków 2 – 24.09. godz. 12.00 Inauguracja Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku; Muszla Koncertowa
w Parku Praskim; 21.09. godz.16.00 - Polskie
Trio Barytonowe Kwartet Premiera; 28.09.
godz.15.00 Zespó³ CON SPASIONE & JUSTY-
NA RECZENIEDI, Zespó³ COTTON CAT;
�� Praskie Centrum Wystawowe w Domu
Kultury Praga ul. D¹browszczaków 2 - wysta-
wa fotograficzna Czes³awa Czapliñskiego –
New York. Wystawa potrwa do 10.10.br.
�� InfoGaleria ul. Z¹bkowska 36 - ALL SI-
ZE/live painting Marzena Turek Gaœ - gigan-
tobrazy z akcji malowane wrotkami. Wystawa
czynna od 17 wrzeœnia do 15 paŸdziernika br.
czw., pt. godz. 13.00-15.00, sob., niedz. godz.
15.00–18.00. W pozosta³e dni galeria jest otwie-
rana po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
+48 501 137 503. Wiêcej: www.turekgas.com,
www.infogaleria.pl
��Ogród Botaniczny PAN w Powsinie Galeria
„FANGORÓWKA” – 27.09.-26.10.  Wystawa
malarstwa i rzeŸby Oddzia³u Warszawskiego
Stowarzyszenia Marynistów Polskich pt. „Mo-
rze oknem na œwiat”.

WWAARRSSZZAAWWAA−−WWAAWWEERR (dawniej CH Szembeka)
ul. Trakt Lubelski 410 (od ul. Płowieckiej)
tel./fax (+48 22) 613 12 63; kom. 0 601 877 650

CC..HH..  MMAAXXIIMMUUSS  HALA A/79A
Nadarzyn k/Warszawy

CC..HH..HH..  SSTTAADDIIOONN  
––  wejście od RONDA WASZYNGTONA

NNOOWWEE  WWZZOORRYY  ––  HHUURRTTOOWWEE  CCEENNYY!!!!!!
UU  NNAASS  NNAAJJTTAANNIIEEJJ!!

�� ZASŁONY
żakardowe    stylowe

�� ORGANZY
od 15,00 PLN za mb.

�� FIRANY 
��OBRUSY �� SERWETKI
�� TAŚMY�� FRĘDZLE
�� CHWOSTY

PRACOWNIA SZYCIA FIRAN
POPRAWKI KRAWIECKIE
tel. kom. 605 032 248

KARNISZE, ROLETY, ŻALUZJE
Montaż i sprzedaż

WIELKA WYPRZEDAŻ DEKORACJI ZAPRASZAMY! 

REKLAMA REKLAMA

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

Warszawa ul. Grochowska 45D
Dzia³y, sklep tel. 022 871-30-30 Serwis tel. 022 740-01-60
Wrzesieñ – 10% na wszystko PROMOCJA!
Pn-pt. 800-1800 Sob. 800-1300 e-mail: info@motopartner.pl

RENAULT CITROENPEUGEOT

SPECJALISTYCZNY 
SKLEP I SERWIS

TŁUMACZENIATŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe –– wwsszzyyssttkkiiee  jjęęzzyykkii

www.att.waw.pl

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

Mi³y drobiazg z Grochowskiej 119
Promienne uœmiechy na twarzach mojej najlepszej przyjació³ki i jej

mê¿a po otwarciu wrêczonego prezentu – tego pragnê³am i sprawi³o mi
to ogromn¹ radoœæ i satysfakcjê. Zale¿a³o mi na kupieniu czegoœ wyj¹tko-
wego i odpowiedniego na ich 30 rocznicê œlubu. Na poszukiwaniach spêdzi-
³am wiêc wiele godzin. Pewnego dnia wracaj¹c z pracy, zupe³nie przypadkiem
odkry³am nowy sklep przy ul.Grochowskiej 119 tu¿ za Pl. Szembeka.

Muszê przyznaæ, ¿e nazwa „Mi³y drobiazg” doskonale oddaje jego charakter.
Z pewnoœci¹ ka¿demu z nas zdarzy³o siê poszukiwanie odpowiedniego pre-

zentu. Ja by³am ju¿ pewna, ¿e trafi³am w to w³aœciwe miejsce. Du¿y wybór gu-
stownych upominków i przedmiotów wystroju wnêtrz w ró¿nych stylach, kolo-
rystyce, a jednoczeœnie zró¿nicowanych cenowo.

A wszystko to wyeksponowane z du¿ym smakiem.
– „Mi³y drobiazg” na Grochowskiej funkcjonuje zaledwie od miesi¹ca - informu-

je mnie w³aœcicielka – na Mokotowie dzia³amy ju¿ prawie rok. – Przy doborze
przedmiotów uwzglêdniam nowe trendy w wyposa¿eniu wnêtrz, lecz przede
wszystkim kierujê siê
w³asnym doœwiadcze-
niem i poczuciem
piêkna – mówi archi-
tekt Danuta Kowal-
ska. D³u¿sz¹ chwilê
rozmawia³yœmy o cie-
kawych propozycjach
prezentów i ich aran-
¿acji we wnêtrzu. Po-
darowany przeze
mnie stylowy zegar od
razu znalaz³ miejsce
w salonie moich przy-
jació³. Niech odmierza
nastêpne szczêœliwe
rocznice.         AS 2008

ceramika �� zegary �� metaloplastyka �� œwiece 
sztuczne kwiaty �� lampy �� lustra �� narzuty

„Mi³y Drobiazg”
Warszawa ul. Grochowska 119 i Belwederska 19 (w lokalach VIDEO CLUB)
czynne pon.-nd. 1100-2200; www.milydrobiazg.pl  biuro@milydrobiazg.pl

tel. 022-870-38-87 i 022-841-48-62

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

* 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

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW



REKLAMA REKLAMA

CENTRUM MEDYCZNE 
OSTROBRAMSKA

www.cmostrobramska.pl

ul. Fieldorfa 40 (róg Fieldorfa i Ostrobramskiej wejœcie od Perkuna)     Przychodnia czynna pon.–pt. 700–2100

Nadchodzi jesieñ – sezon grypy i przeziêbieñ.
Zapisz siê do lekarza rodzinnego w Centrum Medycznym Ostrobramska!

Trafisz pod opiekê najlepiej wyposa¿onego Centrum Medycznego po prawej stronie Wis³y!
Bez abonamentu, bez p³acenia – wszystko w ramach NZF!

ODDZIAŁ KARDIOLOGII – pracownia kardiologii interwencyjnej –
koronarografia, angioplastyka naczyñ wieñcowych. Echo serca, echo
przezprze³ykowe, próby wysi³kowe, Holter. Diagnostyka i leczenie cho-
roby wieñcowej, nadciœnienia têtniczego, niewydolnoœci serca i zabu-
rzeñ rytmu. Oddzia³ rehabilitacji kardiologicznej.

ODDZIAŁ GINEKOLOGII – pe³en zakres badañ i operacji gineko-
logicznych. Ginekologia onkologiczna. Leczenie operacyjne raka pier-
si. Diagnostyka i leczenie niep³odnoœci. Opieka nad wczesn¹ ci¹¿¹ za-
gro¿on¹. (Przyjêcia na Oddzia³: 022 610 56 93, 022 430 87 50)

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ – rezonans magnetycz-
ny, tomografia komputerowa, urografia do¿ylna, mammografia, densy-
tometria, USG Duplex Doppler, RTG. Krótkie terminy!

PORADNIA ONKOLOGICZNA – konsultacje onkologa kliniczne-
go, chirurga onkologicznego, poradnia leczenia bólu. Mo¿liwoœæ szyb-
kiego wykonania wszystkich zleconych badañ na miejscu

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA – czternaœcie ró¿nych po-
radni specjalistycznych!

WSZYSTKO W JEDYNYM MIEJSCU! WSZYSTKO BEZPŁATNIE W RAMACH UMOWY Z NFZ!!!
ZAPISY:

Diagnostyka obrazowa: (022) 430 86 30, (022) 430 86 31, (022) 424 04 79, 0697 973 807
Przychodnia specjalistyczna i POZ: (022) 879 92 09, (022) 424 04 80, (022) 430 87 00

Rehabilitacja: (022) 610 25 94, Przychodnia Stomatologiczna: (022) 430 87 90, (022) 424 04 81




