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

� 667722−−7777−−7777

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!ABUD
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

Miasto 
chaotyczne

By³ czas, ¿e w Kazimierzu
nad Wis³¹ nie wolno by³o bu-
dowaæ innych domów, jak
z charakterystycznego kamie-
nia. Turyœci przyje¿d¿ali i zgo-
dnie mówili: jak tu piêknie...
Potem ograniczenia przesta³y
byæ stosowane, ka¿dy buduje
jak mu w duszy gra, pojawi³y
siê nawet wille z obrzydliwy-
mi, blaszanymi, niebieskimi
dachami, pasuj¹cymi tak do
tego miasteczka jak piec typu
koza do królewskiego aparta-
mentu.

Warszawa chyba nigdy nie
mia³a zbyt „ciasno” okreœlonych
wymagañ architektonicznych,
a teraz to ju¿ chyba jest hulaj
dusza. W jak¹ logiczn¹ ca³oœæ
uk³adaj¹ siê drapacze chmur
w centrum miasta? Sk¹d siê
bior¹ wysokoœciowce na dwu -
trzypiêtrowych uliczkach Gro-
chowa? Jak¹ wizjê architekto-
niczn¹ realizuj¹ tzw. plomby
z nowoczesnymi, ale komplet-
nie nie pasuj¹cymi do starej za-
budowy elewacjami? 

Miasto to nie jest ¿ywio³, nad
którym nikt nie powinien pano-
waæ. Ja wiem, ¿e nasza przed-
siêbiorczoœæ ma tak du¿o pona-
k³adanych kajdan, ¿e upomina-
nie siê o kolejne ograniczenia -
estetyczne, mo¿e nie zdobyæ
poklasku. Ale urbanistyczne
koncepcje okreœlaj¹ charakter
aglomeracji na lata, ba, wrêcz
na wieki. Czy mo¿na jakoœ na-
zwaæ obecny styl naszego mia-
sta? Mo¿na. Miasto chaotycz-
ne. I na pewno nie piêkne.

Tomasz Szymański
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Rajcowanie 
w Naszej Klasie

REKLAMA REKLAMA

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

� � � � �

����	


 �������	��������

��� �����	�
���
��
���� �������������
������������
������ ����� ����

��	� ����

Roznegli¿owany polityk PiS œciska delfina. Lewicowy przywód-
ca dwoi siê w oczach. Radna PO zmienia komików w terrory-
stów. A to wszystko gdzie? Oczywiœcie w naszej-klasie.pl

cccczzzzyyyyttttaaaajjjj     nnnnaaaa    ssssttttrrrr....     2222

D A C H Y
sprzedaż – wykonawstwo

Warszawa-Rembertów
al. gen. A.Chruœciela 8

(przy dworcu PKP)

tel./fax 673−44−24
kom. 0601−215−778
www.dachbud.waw.pl
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Odjechali autem, 
potem siê przebiegli

Na Placu Mirowskim mieszka-
niec Warszawy kupowa³ kupon
totolotka. Wczeœniej wrzuci³ klu-
czyki od hondy do kieszeni mary-
narki. W punkcie totalizatora
dwaj z³odzieje Dariusz C. i Pa-
we³ S. wyjêli mu z kieszeni klu-
czyki od auta i odjechali skra-
dzionym samochodem. Powiado-
miony punkt dowodzenia miasta
poinformowa³ wszystkie wozy pa-
trolowe policji. Hondê dostrze¿o-
no na Saskiej Kêpie. W aucie sie-
dzieli dwaj „amatorzy”cudzych
samochodów, którzy na widok ra-
diowozu próbowali uciekaæ. Nie
widz¹c szans na rajd samochodo-
wy, porzucili auto i rozpoczêli
„bieg z przeszkodami”. Zostali za-
trzymani. Obaj s¹ znanymi policji
z³odziejami samochodów, nie-
dawno opuœcili areszt.

Autobus grozy
W jad¹cym póŸnym wieczo-

rem autobusie linii 514 na wyso-
koœci ul. Ostrobramskiej pobity
zosta³ pasa¿er. Piêciu m³odych
mê¿czyzn zaczê³o go biæ, kopaæ
- trwa³o to d³ugo, a¿ autobus do-
jecha³ do ul. Saskiej. Tam
sprawcy odebrali ofierze telefon
komórkowy, ale nie wysiedli
z autobusu. Jeden z pasa¿erów
zawiadomi³ policjê, ¿e w auto-
busie ma miejsce napad. Wi-
dzia³ go równie¿ kierowca,
który w³¹czy³ œwiat³a awaryjne,
ale nie zatrzyma³ pojazdu.
Funkcjonariusze podjechali wo-
zem patrolowym i towarzyszyli
autobusowi a¿ do ul. Wawel-
skiej. Tam autobus zatrzyma³ siê
na przystanku i wybieg³o z nie-
go piêciu sprawców. Wprost
w rêce policjantów. Wszyscy
zostali zatrzymani, poszkodo-
wanemu pomocy udzieli³o po-
gotowie. Napastnicy byli pijani.

Starszy pan zaatakowany
metalowym prêtem

Tak¿e na Goc³awiu dosz³o do
groŸnego i... absurdalnego zda-
rzenia. Wieczorem do stoj¹cego
na przystanku starszego pana
podesz³o kilku m³odych mê¿-
czyzn i jeden z nich, nie wiado-
mo dlaczego, zacz¹³ go ok³adaæ
metalowym prêtem. Po zadaniu
kilku ciosów grupka oddali³a siê
w g³¹b osiedla. Starszy mê¿czy-
zna potrafi³ dok³adnie opisaæ

sprawcê, a policjanci potrafili
skojarzyæ fakty. Od razu udali
siê w miejsca, gdzie regularnie
bywa 21-letni Jan M. I po nie-
d³ugim czasie zatrzymali go.
Mia³ na sobie zakrwawion¹ kurt-
kê, by³ pijany... Ofiara rozpozna-
³a w nim napastnika. Nadal nie
wiadomo, dlaczego Jan M. po-
stanowi³ pobiæ metalowym prê-
tem starszego pana.

Tragiczny wypadek
w Wawrze

W niedzielê 13 kwietnia w sa-
mo po³udnie funkcjonariusze
Stra¿y Miejskiej zauwa¿yli przy
ul. Widocznej le¿¹ce na dachu
BMW. Z samochodu wyci¹gniê-

to 4 osoby, w tym nieprzytomn¹
m³od¹ kobietê. Niestety leka-
rzom nie uda³o siê uratowaæ jej
¿ycia. Pozostali  ranni zostali
przewiezieni do szpitali przy ul.
Stêpiñskiej i Szaserów. Prawdo-
podobnie przyczyn¹ wypadku
by³a nadmierna prêdkoœæ. Ten
odcinek ul.Widocznej od dawna
jest uwa¿any za bardzo niebez-
pieczny.

Kierowca wypad³ pijany
z auta

Wieczorem po ulicach Gro-
chowa porusza³ siê polonezem
kompletnie pijany kierowca.
S³awomir T. Zawiadomione
o niebezpieczeñstwie wozy pa-
trolowe zaczê³y bacznie przy-
gl¹daæ siê przeje¿d¿aj¹cym au-
tom i wkrótce funkcjonariusze
jednego z wozów dostrzegli...
jad¹cy zygzakiem samochód.
Gdy zatrzymali poloneza, zza
kierownicy dos³ownie wypad³
38-letni S³awomir T. Ale „³up”
policjantów okaza³ siê byæ je-
szcze wiêkszy. Na miejscu pa-
sa¿era siedzia³ 32-letni Jaro-
s³aw C. By³ poszukiwany li-
stem goñczym.
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TELEFONY
KOMÓRKOWE
� skup � sprzeda¿
� sim-locki
� akcesoria
� naprawy

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

�� Pu³awska 26A
tel. 424−06−60; 0510 834 834
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Montaż TV SAT POLSAT CYFROWY www.asoft.com.pl/meble e−mail:meble@asoft.com.pl

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

REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS£ÓW I PROJEKTÓW

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

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

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

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

Okulary tylko
49,−*

oprawa + szk³a + robocizna

ul. Majdańska 7
tel. 022 612−00−03

*szczegó³y promocji w hurtowni

Moda na internetowy portal nasza-klasa.pl nie ominê³a rajców z na-
szego samorz¹du. Sprawdziliœmy ich pod k¹tem zamieszczanych w in-
ternecie zdjêæ. Zajê³o to wiele godzin, a nawet dni, bo jak „chodzi”
nasza-klasa.pl wie ka¿dy kto ten portal odwiedza³. A ¿e odwiedza³ pra-
wie ka¿dy kto ma dostêp do internetu, to ju¿ inna sprawa...

„Wiszą” głowy samorządowców
Nie znaleŸliœmy burmistrzów Rembertowa, Weso³ej czy Pragi

Pó³noc. Jest za to kieruj¹cy Prag¹ Po³udnie Tomasz Kucharski
i szefuj¹cy Wawrowi Jacek Duchnowski. Burmistrz Wawra zamie-
œci³ dwa zdjêcia, w tym jedno ze swoj¹ ¿on¹ Ani¹. Na obu zdjê-
ciach Jacek Duchnowski wystêpuje w czarnych okularach. Zasta-
nawiaj¹ce, czemu udostêpniaj¹c w pewnym sensie wizerunek swo-

jej ¿ony sam zdecydowa³ pozostaæ za zas³on¹ z lustrzanych okula-
rów. Przecie¿ niezbyt zadowoleni z jego gospodarzenia wawerczy-
cy i tak go nie rozpoznaj¹ na ulicy, o zmroku, bo burmistrz i pocho-
dzi i mieszka zupe³nie gdzie indziej. 

Na jedno klasyczne zdjêcie swojej g³ówki w Naszej-klasie zdecy-
dowa³ siê burmistrz Tomasz Kucharski. Podobnie post¹pi³ wicebur-
mistrz Pragi Pó³noc i radny Sejmiku Mazowieckiego Artur Buczyñ-
ski oraz wiceprzewodnicz¹cy rady Wawra W³odzimierz Zalewski.
Dwa razy wiêcej zdjêæ zamieœci³ przewodnicz¹cy rady Pragi Po³u-
dnie Marcin Kluœ i wiceburmistrz Adam Grzegrzó³ka. A bez jakiej-
kolwiek g³owy pokazuje siê w internecie wiceburmistrz Konstanty
Bartoñ. A¿ na trzy zdjêcia (w tym jedno „kopi¹ce pi³kê”) zdecydo-
wa³ siê Czes³aw Ochenduszka, który w swoim profilu wspomina, ¿e
by³ burmistrzem dzielnicy i milczy, ¿e obecnie jest wiceburmistrzem.
Jednak jego profil œwiadczy o tym, ¿e samorz¹dnoœæ w Rembertowie
ma siê ca³kiem dobrze, skoro odwa¿y³ siê podaæ do publicznej wia-
domoœci numer swojego telefonu komórkowego.

Pejzaże i kobiety
Od wszystkich wczeœniej wymienionych odbiega wiceburmistrz

Pragi Po³udnie Marek Karpowicz, który w Naszej-klasie ujawni³,
¿e jest zapalonym fotografem i zamieœci³ kilkanaœcie uchwyconych
aparatem pejza¿y. Niektóre, trzeba przyznaæ, bardzo ciekawe.

Odrêbnym w¹tkiem w portalu s¹ samorz¹dowe kobiety. Te eks-
ponuj¹ swoj¹ urodê. Np. lewicowa Marta Sybilska, czy Katarzyna
Doraczyñska z PiS (obie z Pragi Po³udnie). 

Ale nie zapominaj¹ o swoich dzieciach. Choæ zdjêcie œpi¹cej
w ramionach taty pociechy radnej Sybilskiej i fotografiê umorusa-
nej jedzeniem pociechy radnej Doraczyñskiej z³oœliwy dziennikarz
móg³by zinterpretowaæ tekstem, ¿e samorz¹dowe mamy nie maj¹
czasu dla swoich dzieci. Rajcowskie wnuki umieœci³a w internecie
inna radna dzielnicy – Irena Bartosiñska z PO. Pociechy s¹ zadba-
ne. A Izabela Antosiewicz, wiceprzewodnicz¹ca rady Weso³ej, do
zdjêæ dzieci dorzuci³a zdjêcia swoich kotów.

Delfin, słoń i Strongmen w Rzymie
Radnego Rembertowa Micha³a Kaczyñskiego widzimy odpoczy-

waj¹cego na ³aweczce. Nasuwa siê pytanie, czy jest tak zmêczony
tym co ju¿ zrobi³, czy dopiero nabiera si³ do pracy? Zdjêciowego
oparcia w kibicach pi³ki no¿nej szuka³ radny Pragi Po³udnie Jakub
Jagodziñski i radny Sejmiku Mazowieckiego Jaros³aw Jankowski.
Pierwszy, jako kibic dru¿yny narodowej, by³ tak zestresowany, ¿e
nie zauwa¿y³, ¿e pokazuje kibicowski szalik stron¹ wewnêtrzn¹
i do tego do góry nogami. Drugi, pó³nagi, w otoczeniu fanów Legii
Warszawa, œwiêtuje mistrzostwo ligi w 2006 roku. 

Do radnego Jankowskiego, który w poprzedniej kadencji by³ wi-
ceburmistrzem Pragi Po³udnie, nale¿y naszym zdaniem jedno z cie-
kawszych rajcowskich zdjêæ w naszej-klasie.pl. Zdjêcie, na którym
w jednym z egipskich basenów by³y wiceburmistrz przytula siê
do... delfina. Mi³oœci do zwierz¹t, choæ znacznie bardziej powœci¹-
gliwie, nie sk¹pi najbardziej wygadany radny Warszawy – Andrzej
Golimont (LiD). Ten z kolei czule g³aszcze s³oniow¹ tr¹bê! 

Z miejskich radnych trafiliœmy te¿ na profil Paw³a Lecha, który ja-
ko jeden z niewielu samorz¹dowców zamieœci³ równie¿ zdjêcie

z m³odoœci. Przed wspomnianym Jaros³awem Jankowskim wicebur-
mistrzem Pragi Po³udnie by³ mieszkaj¹cy na Goc³awiu S³awomir Po-
tapowicz. Na jednym ze zdjêæ ów samorz¹dowiec, razem z kolega-
mi, podnosi zaparkowanego na rzymskiej uliczce starego Fiata 500... 

Wybuchowe miny
W³asn¹ twarz na tle ekranu z... w³asn¹ twarz¹ wrzuci³ do interne-

tu Bart³omiej Wichniarz szef po³udniowopraskiego klubu radnych
LiD. Historia zna przypadki, ¿e maj¹c brata bliŸniaka mo¿na wyso-
ko zajœæ. Na koniec s³ówko o zdjêciach radnej Moniki Suskiej,
która jako jedna z niewielu wspar³a siê postaci¹ prezydent Warsza-
wy Hann¹ Gronkiewicz-Waltz. Radna Suska zamieœci³a zdjêcie
izraelskiego muru na palestyñskiej granicy, na którym wg opisu wi-
sz¹ zdjêcia palestyñskich zamachowców. Tymczasem jest to pozo-
sta³oœæ akcji, która poprzez œmiech mia³a przybli¿yæ zwaœnione na-
rody. Portrety grupy Palestyñczyków, którzy pozowali z bardzo
œmiesznymi minami zosta³y zawieszone po stronie Izraela, a ko-
miczne portrety ¯ydów po stronie Autonomii Palestyñskiej. Cho-
cia¿ fakt, od tych min mo¿na wybuchn¹æ – œmiechem. Trzeba jed-
nak przyznaæ, ¿e radna Suska, znakomicie wstrzeli³a siê tematycz-
nie wrzucaj¹c w czasie Œwi¹t Wielkanocnych zdjêcie Jordanu. 

Czytelnikom „Mieszkañca” polecamy sprawdzenie „swoich” sa-
morz¹dowców. Mo¿e byæ to bardziej pouczaj¹ce ni¿ czytanie wy-
borczych ulotek... ar

Rajcowanie w Naszej Klasie

� 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

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

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 022 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

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

www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY 
NA KARNETY NA SEZON LETNI!

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”)

„Spe³nienie marzenia
z dzieciñstwa :)” - J. Jankowski

„¯eby nie by³o w¹tpliwoœci, s³oñ indyjski jest
pierwszy z lewej”- A. Golimont

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 16 i 30.IV, 14 i 28.V
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”
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tel. (022) 812-65-38
0502-812-046

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
W³asna kaplica i ch³odnia

Warszawa, ul. ¯egañska 20

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

„REMUS”

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

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

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

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

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWE

Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

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

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

C A Ł O D O B O W O

ZAK£AD 
POGRZEBOWY

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

Ca³odobowo 0-604-216-738

ZAKŁAD POGRZEBOWY
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

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

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

C A Ł O D O B O W O

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „Redom” ul. Walecznych 76, tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
�� renowacjê wszystkich mebli 

tapicerowanych, nowoczesnych i stylowych
�� nowe meble na wymiar, wersalki, 

tapczany, fotele, naro¿niki itd. 
wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta
�� szycie kurtyn, kotar, zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy
�� zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
�� posiadamy wybór tkanin i transport

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

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

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

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

REKLAMA REKLAMA

Poskar¿ siê w urzêdzie
Przedsiêbiorca odmawia uznania reklamacji
swojego towaru? Us³ugodawca nie dope³nia
warunków umowy? Mo¿esz na nich poskar-
¿yæ siê w... urzêdzie dzielnicy. A urz¹d bêdzie
musia³ podj¹æ stosowne dzia³ania.

W ka¿dym urzêdzie dzielnicy mo¿na z³o¿yæ wniosek do Miej-
skiego Rzecznika Konsumentów. – Ma³o kto o tym wie, a szkoda,
bo to potrzebna i przydatna wiedza – mówi Katarzyna Wiœniewska
z Pragi Po³udnie. – Bo trzeba korzystaæ ze swoich praw! Pani Ka-
sia pokazuje zielony, ulubiony gryzaczek swojego kilkumiesiêcz-
nego synka, Kubusia. Synek od razu chwyta popsut¹ zabawkê
w swoje ma³e d³onie. Choæ niemowlak jeszcze nie ma z¹bków, to
gryzaczek pêk³ i na Kubusia wyciek³ p³yn ze œrodka. – Tym razem
pewnie odpuszczê reklamacjê – szczerze mówi m³oda mama. – Za
du¿o chodzenia i nerwów... Ale pani Kasia przyznaje, ¿e w ostat-
nim czasie reklamowa³a buty, które rozpad³y siê po tygodniu cho-
dzenia i œmierdz¹ce, choæ nie przeterminowane skrzyde³ka z kur-
czaka. W sprawie butów producent nie chcia³ uwzglêdniæ reklama-
cji, bo... nosi³y œlady u¿ywania, a za œmierdz¹ce skrzyde³ka, kie-
rownik sklepu odda³ pieni¹dze dopiero po bardzo ostrej wymianie
zdañ. Niestety, nawet w gospodarce rynkowej niektórzy handlow-
cy, producenci i us³ugodawcy czêsto nie chc¹ uznawaæ nawet
oczywistych reklamacji. Ale konsumenci maj¹ wsparcie. Pomóc
im mo¿e m.in. Miejski Rzecznik Konsumenta. Do jego obowi¹z-
ków nale¿y udzielanie porad i informacji, wystêpowanie w imie-
niu konsumenta do przedsiêbiorcy, a nawet pomoc w kierowaniu
spraw na drogê s¹dow¹. Wachlarz spraw z jakimi do rzecznika
zwracaj¹ siê mieszkañcy Warszawy jest bardzo szeroki: nienale¿y-
te wykonanie umowy sprzeda¿y, œwiadczenia us³ug pralniczych,
remontowych, turystycznych, finansowych, komunikacyjnych,
a nawet deweloperskich. 

W ostatnim czasie nasili³y siê zg³oszenia zwi¹zane z internetem.
W³aœnie dlatego Œwiatowy Dzieñ Konsumenta (15 marca) obchodzo-
ny by³ w stolicy pod has³em „Zanim klikniesz – poznaj swoje prawa”. 

Jak informuje urz¹d miasta warszawianie w 2007 r. zg³osili prze-
sz³o 2500 problemów zwi¹zanych z internetem. Sprawy g³ównie
dotyczy³y nieuczciwych i niejasnych umów, problemów z szybko-
œci¹ transferu, przerw w dostawie internetu. Do Miejskiego Rzecz-
nika Konsumenta mo¿na zwróciæ siê osobiœcie, telefonicznie lub
korespondencyjnie (listem lub mailowo). „Mieszkaniec” zachêca
do korzystania z pomocy rzecznika. Bo bardzo zale¿y nam na rze-
telnych przedsiêbiorcach i handlowcach, ale jeszcze bardziej na
konsumenckim zadowoleniu naszych mieszkañców. ar 

Po raz pierwszy mieszkañ-
cy wykazali tak du¿e zaintereso-
wanie rewitalizacj¹. Urzêdnicy
donosili krzes³a do sali konfe-
rencyjnej i wci¹¿ by³y potrzebne
kolejne. Marcowe spotkanie do-
tyczy³o mo¿liwoœci w³¹czania
nowych propozycji projektów
do dzielnicowego programu re-
witalizacji. Spotkanie przygoto-
wano pod k¹tem aktywizacji
wspólnot mieszkaniowych i to
w³aœnie g³ównie przedstawiciele
po³udniowopraskich wspólnot
tak szczelnie wype³nili salê kon-
ferencyjn¹. O Lokalnym Progra-
mie Rewitalizacji m.st. Warsza-
wy oraz mo¿liwoœciach pozy-
skiwania funduszy unijnych
opowiada³a zebranym Izabella
Kryñska, która w tutejszym
urzêdzie pe³ni funkcjê Koordy-
natora ds. Rewitalizacji. Wspie-
ra³a j¹ Katarzyna Myk oraz Do-
minika Krzak z Zak³adu Gospo-
darowania Nieruchomoœciami. 

Najwiêksze zainteresowanie
wspólnot budzi³y mo¿liwoœci
wyremontowania kamienic
i budynków oraz zwrotu czêœci
nak³adów poniesionych na ta-
kie inwestycje. Nic w tym
dziwnego, poniewa¿ stan
znacznej czêœæ po³udniowopra-
skich kamienic jest fatalny,
a koszty koniecznych remon-
tów – bardzo du¿e. Do tej pory
projekty polegaj¹ce tylko na re-

moncie budynku nie mog³y siê
znaleŸæ w programie rewitali-
zacji. – Musia³y byæ po³¹czone
z dzia³aniami spo³ecznymi, czy
gospodarczymi – wyjaœnia³a
Izabella Kryñska. – Teraz,

w nowym uszczegó³owieniu Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego prawdopodobnie, ale
jeszcze nie jest to pewne, poja-
wi siê mo¿liwoœæ ujêcia remon-
tów, jako projektów rewitaliza-
cyjnych. To by³aby bardzo do-
bra wiadomoœæ, która ozna-
cza³aby, ¿e bêdzie mo¿na siê
staraæ o zwrot czêœci kosztów

wydatkowanych na remonty
budynków. Mo¿e to znacznie
wp³yn¹æ na aktywnoœæ podmio-
tów w³adaj¹cych lub posiadaj¹-
cych budynki. A poœrednio na
wizerunek Pragi Po³udnie nie

wspominaj¹c ju¿ o komforcie
¿ycia mieszkañców. 

Do tej pory z t¹ aktywnoœci¹
by³o, delikatnie mówi¹c, marnie.
Z kilkuset podmiotów predyspo-
nowanych do tego ¿eby tworzyæ
projekty rewitalizacyjne i staraæ
siê je w³¹czyæ do programu re-
witalizacji, tylko kilka odwa¿y³o
siê siêgaæ po pieni¹dze z Unii

Europejskiej. S¹ to: grupa
wspólnot mieszkaniowych dzia-
³aj¹cych pod patronatem admini-
stracji AGADOM, Spó³dzielnia
Budowlano-Mieszkaniowa Pra-
cowników Kultury, wspólnota
mieszkaniowa przy ul. Lipskiej
20 oraz Spó³dzielnia Mieszka-
niowa „Ateñska”. Wszystkie z...
Saskiej Kêpy. 

Czas na wspólnoty z Grocho-
wa i Kamionka, bo to s¹ g³ówne
tereny rewitalizacyjne na Pra-
dze Po³udnie. A skoro mówimy
ju¿ o terenie, to warto zazna-
czyæ, ¿e w programie rewitali-
zacji mog¹ siê znaleŸæ jedynie

projekty z obszaru okreœlonego
pó³nocn¹ granic¹ dzielnicy (li-
ni¹ torów kolejowych), ulic¹
Wiatraczn¹ i al. Stanów Zjedno-
czonych i brzegiem Wis³y.
A wszelkich szczegó³owych in-
formacji zainteresowanym
udzieli dzielnicowy koordyna-
tor Izabella Kryñska (tel. 22 813
77 12 wew. 163). Magda K. 

Wspólnoty mieszkaniowe 
sięgną po pieniądze?

Od 2004 roku w po³udniowopraskim urzêdzie dzielnicy zorganizowano
kilka spotkañ, których tematem by³a rewitalizacja. 26 marca dosz³o do
kolejnego takiego spotkania, w czasie którego zabrak³o... krzese³.

Kooooosmiczn¹ iloœæ sa-
dzonek drzew (650 sztuk)
zakupi³a podstawówka
z Osiedla „Przyczó³ek Gro-
chowski”. Roœliny zosta³y
zasadzone w ramach... czy-
nu spo³ecznego.

– Pieni¹dze na sadzonki mieliœmy
z uczniowskiej zbiórki makulatury – wyja-
œnia Zofia Filip dyrektor SP Nr 279. – Ku-

piliœmy œwierki, wi¹zy, derenie, czerwone
dêby. Prócz dzieci i pracowników szko³y
w akcjê w³¹czyli siê rodzice i absolwenci.
W czynie spo³ecznym wziê³o udzia³ ponad
100 osób. By³a te¿ dzielnicowa w³adza
w osobie wiceburmistrza Jaros³awa Karcza,
który posadzi³ kilka drzewek. £ukasz Je-
ziorski, absolwent szko³y podarowa³ pracu-
j¹cym torby ekologiczne. Absolwenci
z prze³omu lat ’70 i ’80 sadzili drzewka
w imieniu szkolnych przyjació³, którzy
przebywaj¹ na emigracji. 

Teraz o roœliny bêd¹ dbali uczniowie.
Ekologiczna akcja by³a bardzo powa¿na,
choæ nadano jej ¿artobliwy charakter czynu
spo³ecznego. A, ¿e zorganizowana zosta³a
12 kwietnia (w rocznicê pierwszego lotu
cz³owieka w kosmos) to uczniowie wyko-
nali z odpadów modele rakiet kosmicznych.
Czyn spo³eczny przeprowadzono pod ha-
s³em „Siêgaj¹c kosmosu pamiêtajmy o Zie-
mi”. Jego wspó³inicjatorem by³ nasz redak-
cyjny kolega Adam Rosiñski.

Magda K.

„Spo³em” WSS Praga Po³udnie
oferuje do wynajmu

powierzchnie:
� w budynku DH "Universam" ul. Grochowska 207: 
– 697,30 m2 – usytuowane na dwóch poziomach budynku,
– na I piêtrze powierzchniê 36,21 m2 oraz 16 m2

� sklep bran¿y spo¿ywczej o powierzchni 162,50 m2 przy ul. Grochow-
skiej 52.

� sklep bran¿y przemys³owej o powierzchni 80,87 m2 przy ul. Grena-
dierów 25/27

�pomieszczenia biurowe na I piêtrze  budynku przy ul. Trakt Lubelski 163:
– lokal Nr 18 o powierzchni 16,90 m2

– lokal Nr 24 o powierzchni 15,60 m2

Szczegó³owych informacji udziela Dzia³ Administracyjno-Techniczny 
tel. 810-40-92 lub 810-40-94.

Kosmos i zieleń w SP 279

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
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S³onko przygrza³o, œniegi
nie musia³y topnieæ, bo ich
prawie wcale nie by³o, s³o-
wem – wiosna, a wraz z ni¹
ruszyliœmy siê z domu poza
miasto!

Ptaszki wydzieraj¹ siê
wniebog³osy, przepojone wio-
sennym szczêœciem, roœlinki
pchaj¹ siê do s³oñca, drobne
kwiatki kraœniej¹ z dumy, ¿e
¿adna pszczo³a ich nie omi-
nie; s³owem – idylla! 

„W tak piêknych okoliczno-
œciach przyrody” a¿ siê chce
po³aziæ po parkowych alej-
kach albo zrobiæ sobie wy-
cieczkê poza miasto.

Ech – pomyœla³am sobie –
nie ma to, jak niedziela w Ka-
zimierzu… Romantycznie,
a jeœli wybiorê trasê nad sam¹
Wis³¹, przez ca³¹ drogê bêd¹
mi towarzyszyæ piêkne wido-
ki! Zasiedzia³a w tej Warsza-

wie popatrzê sobie wreszcie,
jak wygl¹da œwiat za miedz¹.

Wra¿eñ przywioz³am ca³¹
furê, zaraz siê nimi podzielê.

Pierwszy szok: chyba wszê-
dzie, poza Warszaw¹, ludzie
lubi¹ czystoœæ. Czyœciutkie
miasteczka i wsie, a kiedy za-
trzymaliœmy siê na nadrzecz-
nym parkingu w miejscowoœci
Go³¹b, by pospacerowaæ so-

bie nad sam¹ Wis³¹, zamiast
przybrze¿nych stert œmieci,
w ka³u¿y wala³a siê jedna tyl-
ko butelka po wódce i dwa
rozmok³e pude³ka po papiero-
sach. ¯adnych puszek, karto-
nów, plastików, papierów czy
opakowañ po chipsach. Nie
przypuszczam, by wieœ zatru-
dnia³a ca³odobowych sprz¹ta-
czy, widaæ – wy¿szy poziom

kultury osobistej spacerowi-
czów i wêdkarzy…

W samym Kazimierzu mnóst-
wo goœci z psami; psy mog¹
grzecznie le¿eæ pod stolikiem
w restauracji czy cukierni, mo-
g¹ mieszkaæ w hotelach i, co
przy tym zdumiewaj¹ce, ¿adnej
psiej kupy na ulicy! Trudno
przypuszczaæ, ¿e mikroklimat
kazimierzowski sprzyja psiej
samokontroli, to raczej zas³uga
sprz¹taczy, niewidocznych
a skutecznych. Czyli – mo¿na!

Nie wspomnê ju¿ o przyjem-
nym stosunku ceny do iloœci
i jakoœci posi³ków w kazimie-
rzowskich knajpkach oraz
o rozbrajaj¹cej otwartoœci
tamtejszych kelnerów, z po-
cz¹tku zaskakuj¹cej, ale w su-
mie… czemu nie?!

Ale nie tylko kompleksów na-
bawi³am siê, jako warszawian-
ka, na tym wyjeŸdzie. W Dêblinie
– znak drogowy, przed którym
troskliwe mamy powinny staran-
nie zakrywaæ dzieciom oczka, by
nie zapamiêta³y z³ego przyk³adu:
„Ruch wachad³owy”!

Uff! Przynajmniej w orto-
grafii Warszawa gór¹… żu

Nie jest
Ÿle!

Kobiecym okiem

Po czym poznaæ wiosnê na Grochowie? Po tym, ¿e drogow-
ców nie widaæ, a budowlañców zatrzêsienie. Wydawa³o siê
cz³owiekowi, ¿e trochê siê przez tê zimê pomêczy, ale gdy tyl-
ko s³onko pójdzie w górê, to wnet na Ch³opickiego, Chrzanow-
skiego, Biskupiej, Dwernickiego, ¯upniczej, Zamienieckiej i na
dziesi¹tkach innych naszych ulic, pojawi¹ siê d³ugo i cierpli-
wie oczekiwani fachowcy-drogowcy, którzy w parê nocy
i w kilka weekendów zrobi¹ wreszcie z tym dziadostwem po-
rz¹dek. 

- Tymczasem kiszka z wod¹? Pan Eustachy z du¿¹ pewnoœci¹
siebie podsumowa³ tê „wiosenn¹” refleksjê swojego kolegi. 

- Ano kiszka, potwierdzi³ tylko pan Kazimierz, to co i tak by-
³o oczywiste. – Za to przyznaæ trzeba, ¿e budowlañcy ruszyli
z kopyta. Panie, gdzie siê pan nie obrócisz, coœ nowego roœnie.

- I powiem panu, panie Kaziu, ¿e na ogó³ w miejscu,
w którem do tej pory ju¿ coœ by³o – jakiœ domeczek najczêœciej. 

- Widaæ, panie Eustachy, ¿e stare ludzie robi¹ miejsce nowe-
mu pokoleniu. Takie jest prawo ¿ycia, jak to mówi¹. Te cha³u-
py, trzeba powiedzieæ galantne, ale takiego uroku, jak tamte
domki nigdy mieæ nie bêd¹. No, bo co domek z bzem w ogród-
ku, to domek, a blok, choæby i najbardziej moderny, to zawsze
blok. 

- Ale, wiesz pan, nie tylko domy buduj¹. Eustachy o¿ywi³ siê
równie nagle, co zaskakuj¹co. - Ja to pocz¹tkowo wierzyæ nie
chcia³em, jak mi koleœ jeden powiedzia³, ¿e na Wiatracznej
normalnie „galerie” nam stawiaj¹. Wielk¹, jak diabli. - Na

Wiatracznej, mówie, po cholere, jak tam ju¿ „Universam” jest
i bazar. A¿ pojecha³em zobaczyæ naocznie. 

- Nie buja³?
- Nie buja³. Jak popatrzy³em jak to ma wygl¹daæ, wiedzia³em

od razu – „Universam”odm³odnieje, a bazar kaput! Kwestia
czasu, cudów nie ma.

- Jedni wypieraj¹ drugich, jak z temi domkami. A poza tym,
ju¿ Kopernik, drogi panie Eustachy zauwa¿y³, ¿e gorszy pie-
ni¹dz wypiera lepszy. Taki paradoks. Choæ trudno oczywiœcie
dyskutowaæ, czy zakupy w czystej, kolorowej „galerii”,
w której co chwilê coœ siê dzieje, gdzie mo¿na posiedzieæ
w knajpie, czy kawiarni, na pewno s¹ gorsze od zakupów na
bazarze. 

- Powiem panu, ¿e dla mnie nie ma lepszych zakupów jak na
bazarze. Tu cz³owiek pogada z drugim cz³owiekiem, a w ta-
kiem „Realu” mo¿esz pan sobie pogadaæ do pó³ki. Ciekawiej
robi siê tylko wtedy, gdy jakieœ ma³olaty rozrabiaj¹.

- ¯e rozrabiaj¹, to fakt. Nie tylko w supermarketach. Na uli-
cach te¿. Z wiosn¹ zbieraj¹ siê ich ca³e watahy, pij¹ piwko,
a potem niszcz¹, co w rêkê wpadnie. 

- A stra¿y miejskiej, ani policji ani widu, ani s³uchu?
- Jakbyœ pan wiedzia³. Owszem pokazuj¹ siê, ale w godzi-

nach, gdy ma³olaty s¹ w szkole. Po po³udniu i wieczorem w³a-
dzy nie uœwiadczysz. 

- No to powiem panu, panie Eustachy na koniec, ¿e nasza
stra¿ miejska, to mi czasem przypomina tego goœcia z dowcipu
o telewizorze. Przyniós³ on mianowicie telewizor do naprawy
i mówi: - Nie wiem, co siê sta³o, po prostu siedzê sobie, grze-
biê gwoŸdziem w uchu i nagle wysiad³ dŸwiêk… Nasi stró¿e
prawa, to sobie chyba tym gwoŸdziem i w uchu i w oku grze-
bi¹. Szaser 

Co tam panie na Pradze...

GwóŸdŸ w uchu

OOOO    
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

REKLAMA REKLAMA

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. 1100-1800Rezerwacje: 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: 
�� 26.04.2008 – 09.05.2008 w cenie 1050 z³ 
�� 11.05.2008 – 24.05.2008 w cenie 1092 z³
�� 10.06.2008 – 23.06.2008 w cenie 1190 z³

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

W niedawnych moich „Œwiatowych uwagach...” pt. „Cafe Fogg, czyli wiêzy
z Grochowem” pisa³em pod koniec, referuj¹c moj¹ rozmowê z ¿on¹ wnuka Wiel-
kiego Pieœniarza Warszawy, Mieczys³awa Fogga, pani¹ Ma³gorzat¹ Fogg, co na-
stêpuje: „A teraz pointa w pierwszym rzêdzie dla Czytelników „Mieszkañca”, ale
nie wy³¹cznie. Pytam pani¹ Ma³gorzatê, czy Mieczys³aw Fogg mieszka³ kiedykol-
wiek na Pradze. Ona na to: „On sam nigdy. Ale znaczna czêœæ jego rodziny, jak
najbardziej. Do tej pory mieszka na Grochowie. Tyle, ¿e nosi nazwisko Fogiel. Ta-
kie by³o nazwisko dziadka mojego mê¿a. Fogg – to pseudonim artystyczny’. In-
nymi s³owy – wiêŸ Fogga z Prag¹ – JEST”. Koniec cytatu z moich „Œwiatowych
uwag...”. 

Wkrótce po ich wydrukowaniu nadszed³ do redakcji „Mieszkañca” list od pani Lu-
cyny Zbuckiej z Saskiej Kêpy, by³ej mieszkanki domu przy ulicy Majdañskiej 5,
która zdecydowanie kwestionuje stwierdzenia pani Ma³gorzaty Fogg. 

„A oto fakty – pisze. – Pan Mieczys³aw Fogg przez kilka lat a¿ do œmierci we
wrzeœniu 1990 roku mieszka³ ze sw¹ drug¹ ¿on¹ - Zofi¹ w domu przy ulicy Majdañ-
skiej 5 w lokalu numer 84. Wiedz¹ o tym nie tylko przyjaciele i znajomi, przyjmo-
wani tam goœcinnie przez Zofiê i Mieczys³awa Foggów oraz gospodarz tego domu
i jego ¿ona, ale tak¿e starsi mieszkañcy Osiedla Majdañska. Co wiêcej bywa³ tam
zarówno pan Micha³ jak i jego ¿ona Ma³gorzata. Ponadto pan Mieczys³aw by³ leczo-
ny i zmar³ w szpitalu przy ulicy Grenadierów – co jest równie¿ do sprawdzenia –
który wówczas by³ placówk¹ rejonow¹ dla Grochowa”.

„Nastêpnym mylnym stwierdzeniem jest informacja: ‘Fogg to pseudonim arty-
styczny’. Pan Mieczys³aw rzeczywiœcie ze wzglêdów artystycznych (o czym wyraŸnie
pisze w swej ksi¹¿ce ‘Od palanta do bel canta’) zmieni³ nazwisko, ale by³a to zmia-
na nazwiska, a nie przybranie pseudonimu. Gdyby by³o inaczej, potomkowie pana
Mieczys³awa – a tak¿e pani Ma³gorzata – nie nosiliby nazwiska Fogg. Nie dziedzi-
czy siê przecie¿ pseudonimu”. 

List ten udostêpni³em pani Ma³gorzacie Fogg. Ona z kolei przyjê³a go spokojnie,
choæ z pewn¹ gorycz¹, ale nie kwestionowa³a faktów w nim zawartych. Ja zaœ, dziê-
kuj¹c autorce listu za wa¿ne informacje, mogê tylko przypuszczaæ, ¿e chodzi tu
o delikatn¹ sprawê rodzinn¹, któr¹ od tej chwili najlepiej pozostawiæ Rodzinie i Bez-
poœrednio Zainteresowanym. Zygmunt Broniarek

� 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
W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:

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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!

OOOOSSSSZZZZCCCCZZZZĘĘĘĘDDDDZZZZAAAAJJJJ    
PPPPIIIIEEEENNNNIIIIĄĄĄĄDDDDZZZZEEEE    IIII     CCCCZZZZAAAASSSS!!!!
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wwww    FFFFaaaalllleeeennnniiiiccccyyyy    pppprrrrzzzzyyyy    uuuullll ....     BBBByyyyssssttttrrrrzzzzyyyycccckkkkiiiieeeejjjj     55555555

tttteeeellll .... ::::     888877772222−−−−00002222−−−−88889999;;;;     888877772222−−−−00005555−−−−11112222

62 LA62 LATTA TRADYCJIA TRADYCJI

Sprzedaż ratalna na bardzo korzystnych warunkach
Dział spożywczy czynny: pon.−pt. – 7.00−20.00, sob. – 7.00−20.00. 

Dział przemysłowy czynny: pon.−pt. – 10.00−19.00, sob. – 9.00−16.00.

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

NOWY KOMENDANT
Dotychczasowy komendant rejono-

wy Policji Warszawa VII inspektor
Andrzej Prokopczyk 1 kwietnia br.
przeszed³ na emeryturê. Nowym ko-
mendantem KRP Warszawa VII zosta³
nadkom.Wojciech Janicki (na zdjêciu).
Nadkomisarz Janicki  w policji s³u¿y od
1991 roku, od 1999 do 2004 roku pe³ni³
funkcjê komendanta komisariatu w Pia-

stowie, w latach 2005-2007 by³ zastêpc¹ komendanta komisariatu
Targówek. Od maja 2007 roku – zastêpca komendanta Rejonowe-
go Policji Warszawa III. (ab)

* 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
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- Ofiary tamtej zbrodni to
kwiat polskiej inteligencji.
Obok zawodowych ofice-
rów, oficerowie - rezer-
wiœci - ludzie wielu
zawodów, ró¿nych
spo³ecznych ról
i urzêdów. W codzien-
nym ¿yciu byli profesora-
mi wy¿szych uczelni, nauczy-
cielami, adwokatami, sêdziami,
lekarzami, przedsiêbiorcami,
w³aœcicielami ziemskimi, dzien-
nikarzami, pisarzami - mówi³
bp polowy Wojska Polskiego
Tadeusz P³oski w homilii 13
kwietnia podczas obchodów
Dnia Pamiêci Ofiar Zbrodni

Katyñskiej. - Katyñ to nie tylko
straszliwa zbrodnia wykonana
w majestacie sowieckiego pra-
wa, to równie¿ k³amstwo; k³am-
stwo powtarzane tysi¹ce razy -
podkreœli³ biskup. Po liturgii
w Kaplicy Katyñskiej w Kate-
drze Polowej zosta³a z³o¿ona
czaszka majora Ludwika Szy-
mañskiego - oficera zamordo-
wanego w Katyniu. Po po³u-
dniu ulicami Warszawy prze-
maszerowa³ „Katyñski Marsz
Cieni” - kolumna osób z grup
historycznych rekonstruuj¹-
cych jednostki Wojska Polskie-
go, Policji i Korpusu Ochrony
Pogranicza z okresu wrzeœnia
1939 roku w eskorcie Armii
Czerwonej i ¿o³nierzy NKWD. 

	 	 	
Warszawa Europejsk¹ Stolic¹

Sportu 2008 roku. Ten presti¿o-
wy tytu³ odebra³y 9 kwietnia
w³adze stolicy. Nasze miasto
jest pierwszym tak wyró¿nio-
nym grodem z Europy Wscho-
dniej. Warszawa otrzyma³a tytu³
za osi¹gniêcia w rozwoju sportu
dzieci i m³odzie¿y oraz organi-
zacjê wolnego czasu m³odzie¿y
w godzinach pozalekcyjnych,
czyli m.in.za akcje „Lato i zima
w mieœcie”. Kryteria wyboru
europejskiej stolicy sportu s¹
niezwykle ostre. Przed Warsza-
w¹ ten tytu³ otrzyma³o siedem
miast. Do nas tytu³, wraz z sym-
boliczn¹ plakiet¹, przyszed³
prosto ze Stuttgartu. 

	 	 	
- RzeŸby, p³askorzeŸby, tablice

pami¹tkowe i granitowe schody
ze Stadionu Dziesiêciolecia zo-
stan¹ zachowane i wyekspono-
wane wewn¹trz nowego Stadio-
nu Narodowego - poinformowa³
rzecznik Narodowego Centrum
Sportu Marcin Hadaj. 

S³ynna rzeŸba „Sztafeta” au-
torstwa prof. Adama Romana,
stoj¹ca przy wejœciu na Stadion

Dziesiêciolecia od strony Sa-
skiej Kêpy, znajdzie siê praw-
dopodobnie w alei prowadz¹cej
od g³ównego wejœcia, czyli od
strony Wis³y, w kierunku try-
bun i boiska, wewn¹trz nowego
stadionu. - Ostateczna lokaliza-
cja rzeŸby nie zosta³a jeszcze
wyznaczona, ale na pewno
znajdzie siê dla niej miejsce
pod dachem - zapowiada Mi-
cha³ Borowski, prezes Narodo-
wego Centrum Sportu.

	 	 	
Kontrakt na projekt Muzeum

Sztuki Nowoczesnej w Warsza-
wie podpisali 12 kwietnia pre-
zydent m.st. Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz oraz zwy-
ciêzca miêdzynarodowego kon-
kursu architektonicznego na
projekt budynku muzeum -
Christian Kerez. Podpisanie
umowy pomiêdzy w³adzami

stolicy a szwajcarskim architek-
tem oficjalnie rozpoczyna prace
projektowe nad siedzib¹ mu-
zeum. Termin rozpoczêcia bu-
dowy planowany jest na I kwar-
ta³ 2011 roku, a jej zakoñczenie
- na koniec 2013 roku. Mu-
zeum, które ma stan¹æ na Placu
Defilad, ma byæ oficjalnie odda-
ne do u¿ytku wiosn¹ 2014 roku. 

	 	 	
Warszawa bierze przyk³ad

z innych europejskich stolic,
gdzie ca³e dzielnice oddaje siê
we w³adanie artystów. Na Pra-
dze Po³udnie powstan¹ ulice ga-
lerii i teatrów. W³adze dzielnicy
postanowi³y wynaj¹æ 11 lokali
u¿ytkowych na osiedlu Kamio-
nek tylko na dzia³alnoœæ kultu-
raln¹. Pierwsze nowe kluby
i galerie rusz¹ za kilka miesiêcy.

	 	 	
9 kwietnia br. w Centrum

Prasowym Polskiej Agencji
Prasowej odby³a siê prezentacja
Podlasia, której motto stanowi-
³y s³owa: „Poznaæ i zrozumieæ”
przygotowane przez Urz¹d
Marsza³kowski województwa
podlaskiego. Kulminacyjnym
punktem spotkania otworzone-
go przez marsza³ka Jaros³awa

Dworzañskiego, by³ wernisa¿
wystawy przygotowanej przez
Muzeum Podlaskie w Bia³ym-
stoku, prezentuj¹cej dziedzic-
two etniczne i kulturowe woje-
wództwa. Andrzej Lechowski –
dyrektor Muzeum Podlaskiego
w Bia³ymstoku, opowiada³
o mniejszoœciach religijnych,
obecnych w przesz³oœci

i wspó³czeœnie na terenie woje-
wództwa, zaprezentowa³ m.in.
bogate zbiory Muzeum Ikon
w Supraœlu, Muzeum w Tyko-
cinie i Muzeum Historycznego
w Bia³ymstoku. Prezentacjê
uzupe³ni³a degustacja potraw.
Wiêcej informacji na portalu
województwa podlaskiego
www.wrotapodlasia.pl 

	 	 	
Stacja warszawskiego metra

„Plac Wilsona” w dzielnicy ¯o-
liborz jest najpiêkniejsza na
œwiecie. Tak orzekli architekci
uczestnicz¹cy w konferencji
MetroRail 2008 w Kopenha-
dze. Sto³eczna podziemna ko-
lejka liczy zaledwie 17 stacji
i jeŸdzi na odcinku 19 kilome-
trów, ale znalaz³a uznanie
wœród specjalistów. 

	 	 	
10 kwietnia br. z inicjatywy

Ko³a Absolwentów Szko³y im.
W³adys³awa IV odby³a siê uro-
czystoœæ ods³oniêcia tablicy pa-
mi¹tkowej poœwiêconej absol-
wentowi „W³adka”, ¿o³nierzowi

AK, poecie Józefowi Szczepañ-
skiemu (1922-1944). Józef
Szczepañski by³ w Powstaniu
Warszawskim cz³onkiem Bata-

lionu „Parasol”, uczestnikiem
zamachu na SS Koppego, znany

jest jako autor pieœni bojo-
wych: „Pa³acyk Michla”,

„Czekam ciebie czerwo-
na zarazo…”. Tablicê
ufundowali W³adys³a-

wiacy rocznik maturalny
1956. Ods³oni³ j¹ dowódca

obrony Pa³acyku Michla p³k Ja-
nusz Lewiñski – Brochwicz oraz
brat „Ziutka”, Janusz Szczepañ-
ski, a towarzyszyli przedstawi-
ciele m³odego pokolenia – ab-
solwenci i obecni uczniowie
szko³y. Tablicê poœwiêci³ JE ks.
bp. Tadeusz Kêdziora. Uroczy-
stoœci zakoñczy³ wieczór wspo-
mnieñ i koncert Kapeli Praskiej,
bo „Ziutek” wychowa³ siê przy
ul. Targowej. 

	 	 	
Na pocz¹tku kwietnia ekipy

nurków rozpoczê³y wyci¹ganie
z Wis³y stalowych elementów
kolejowego mostu, który zosta³
wysadzony przez Niemców
w ostatnich dniach II wojny
œwiatowej. Stary most kolejowy
zosta³ zbudowany w 1908 roku,
jego przês³a le¿¹ w poprzek Wi-
s³y, miêdzy drugim a trzecim fi-
larem Mostu Gdañskiego.Wa¿¹-
ce kilkanaœcie ton elementy s¹
podwieszane przez nurków sta-
lowymi ³añcuchami, podnoszo-
ne dŸwigiem rzecznym i przeno-
szone na barkê. W ci¹gu dwóch
miesiêcy koryto rzeki zostanie
oczyszczone, co umo¿liwi bez-
pieczny sp³yw w dó³ Wis³y.         

	 	 	
Stary kapelusz to nie tylko

wiekowe nakrycie g³owy, ale
równie¿ nazwa nowego sklepu
na warszawskiej Pradze przy
ul.Chodakowskiej. Ide¹ sklepu
jest pozyskiwanie rzeczy niepo-
trzebnych, czêsto przeznaczo-
nych do wyrzucenia, skazanych
na œmietnik i sprzedawanie za
niewielkie pieni¹dze ludziom,
którym mog¹ siê jeszcze 
przydaæ. Wiêcej na stronie:
www.starykapelusz.pl

	 	 	
Rozpoczê³a siê XI edycja

Konkursu „Pamiêtajmy
o Osieckiej”! Fundacja „Oku-
larnicy” im. Agnieszki Osiec-
kiej do koñca maja przyjmuje
zg³oszenia wokalistów do XI
edycji ogólnopolskiego kon-
kursu wokalnego na interpreta-
cjê piosenek Patronki. Konkurs
jest otwarty dla osób, które
ukoñczy³y 16 lat. Karta zg³o-
szenia dostêpna jest na stronie
internetowej Fundacji.

	 	 	
Od roku funkcjonuje w War-

szawie program edukacyjny
„Elektroœmieci? Przynieœ
z mieszkania do punktu zbie-
rania”. Aby u³atwiæ mieszkañ-
com pozbywanie siê elektro-
œmieci uruchomiono punkty
zbierania: na Pradze Po³udnie ul.

Miñska róg Stanis³awowskiej,
w Rembertowie ul. Sztandarów
2, w Wawrze (parking przy urzê-
dzie dzielnicy), w Weso³ej ul. 1.
Praskiego Pu³ku 33 (przy urzê-
dzie dzielnicy). Punkt sta³y Elek-
troEko znajduje siê na Pradze
Pó³noc, na terenie Elektrocie-
p³owni Kawêczyn ul. Che³m¿yñ-
ska 180. Wiêcej:  bezp³atna info-
linia 0 800 000 080.

	 	 	
Dwa razy do roku Oœrodek

Hospicjum Domowe przy ul. Ty-

kociñskiej organizuje kursy dla
kandydatów na wolontariuszy
hospicyjnych. Wiosenna edycja
odbêdzie siê 26-27.04.br. i
31.05-1.06.br. W soboty konfe-
rencje i æwiczenia od godz. 9.00
do 18.00, a w niedziele od 9.00-
do 16.00. Zapisy na szkolenie
(osoby pe³noletnie) – telefonicz-
nie: (022) 679-67-00; osobiœcie
w Oœrodku Hospicjum ul. Tyko-
ciñska 27/35 lub elektronicznie:
hospicjum@marianie.pol.pl  

(ab) (bbj) (mkp)
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Zaproszenia dla mieszkańców

� Zielonki k/Warszawy Pa³ac Lasotów – VII Ogólnopolska
Gie³da Szlachecka – 19.04. w godz. 10.00-17.00. Wiêcej na
www.palaclasotow.pl
� Pasta Café, ul. Kamionkowska 48A - Gawêdy o dawnym
Kamionku – 24.04. godz. 18.30 - Druga czêœæ spotkania z Tade-
uszem Zaremb¹, autorem ksi¹¿ki „Na Kamionku” - zbiorem
wspomnieñ z dzieciñstwa. Rozmowa o przedwojennych i wojen-
nych realiach ¿ycia w wielonarodowym (polsko-¿ydowsko-ro-
syjsko-niemieckim) otoczeniu. Próba odtworzenia klimatu stare-
go fabrycznego Kamionka. Wstêp wolny. Scenariusz i prowadze-
nie Cezary Polak. Organizator: Stowarzyszenie Creo. 
� Cerkiew Œw. Marii Magdaleny al. Solidarnoœci 52 – 17.04.
godz. 19.00 - Koncert zespo³u muzyki cerkiewnej GASK.
Chórem dyryguje prof. GASK, zas³u¿ony dzia³acz kultury Rosji
Sergiej Bielikow. W programie m.in. „Ojcze nasz” Piotra Czaj-
kowskiego.
� Klub Kultury Goc³aw ul. Abrahama 10 (wejœcie od ul. Bo-
ra-Komorowskiego przy basenie Wodnik) – 20.04. godz. 16.00 -
„Bajka o Ajszy i Alladynie” wystêpuje Wojciech Kobia³ka i Ka-
mila Caliñska; 21.04. godz. 19.00 Kabaret autorów „Pod dobr¹
dat¹” wieczór kabaretowy w wykonaniu znanych i popularnych
satyryków: Marka Majewskiego, Tomasza Szweda, Grzegorza
Walczaka. Bezp³atne zaproszenia; 23.04. godz.19.00 - „Prawda
czy fa³sz, spojrzenie na stosunki polsko-¿ydowskie po II wojnie
œwiatowej”. Multimedialne forum historyczne z udzia³em histo-
ryka Artura Gruntmana. Prowadzenie i konsultacja historyczna
Krzysztof Wysocki. Goœæ specjalny prof. Jan ¯aryn (Instytut Pa-
miêci Narodowej). Wspó³organizator Stowarzyszenie Centrum
Edukacji Kruk; 
� Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 – 21.04.
godz. 13.30„Bogactwo kulturowe S³owian, jako czêœæ tradycji
i to¿samoœci narodowej” wyk³ad Doroty Jareckiej z Muzeum Et-
nograficznego w ramach projektu „Historie poœmiertne wg Le-
œmiana, czyli poszukiwania s³owiañskie” (w Gimnazjum Nr 104);
22.04. godz. 10.00 „Sceny z ¿ycia S³owian” warsztaty plastycz-
ne i warsztaty dramy (w ramach projektu „Historie poœmiertne
wg Leœmiana”…); 23.04. godz. 18.00 „Na Handlowej” spektakl
w re¿yserii Szczepana Szczykno, opracowanie muzyczne S³awo-
mir £obaczewski, scenografia Zuzanna Masse, wykonanie Grupy
Teatralnej Klubu Kultury „Falenica”; 25.04. godz. 18.00 „Na
Handlowej”(goœcinnie w Klubie Kultury „Marysin”); 28.04.
godz. 11.00 „Po¿arcie królewny Bluetki” spektakl w re¿yserii
Ireny Rogowskiej;
� Oœrodek Kultury Weso³a – 20.04. godz. 15.00 - Opowiastki
dla dzieci: „Stwory baœniowe ma³e i du¿e” Witold Vargas - ODT
Pogodna; 24.04. godz. 9.50 - Hyde Park z Witoldem Vargasem -
Gimnazjum nr 120; 27.04. godz. 16.00 - teatrzyk dla dzieci -
ODT POGODNA; 
� Basen DOSIR Praga Pó³noc ul. Jagielloñska 7 – 19.04.
godz. 9.30 - II Wiosenne Zawody P³ywackie (dziewczêta i ch³op-
cy ur. w 1995 r.); 
� Hala DOSIR Praga Pó³noc ul. Jagielloñska 7 – 26.04. br.
godz. 10.00 - VI Mistrzostwa Warszawy Szkolnych Zespo³ów
Tanecznych. 
� Dom Kultury „Praga” ul. D¹browszczaków 2 – 21.04. godz.
17.00 Spotkanie z pisarzem w ramach Klubu Praskich Twórców;
23.04. godz. 18.00 „Praskie wieczory jazzowe” „Ada, to nie wy-
pada” Iza Zaj¹c – œpiew, Jaros³aw Ma³ys – fortepian, prowadze-
nie – Ma³gorzata Korczyñska; 24.04. godz. 18.00 „Bardowie na
Pradze” Patrycja Karczmarska; 29.04. godz. 18.00 „Promocja
m³odych talentów”. Koncert klasy skrzypiec prof. Anny Wódka-
Janikowskiej ZPSM nr 1 w Warszawie, przy ul. Miodowej;
� £azienki Królewskie (w gmachu Podchor¹¿ówki) do
31.08.br. - wystawa „Andrzej Bobkowski – Chuligan wolnoœci”
przygotowana przez Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytu-
tu Literackiego w Pary¿u wspólnie z Muzeum WychodŸstwa
Polskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego.

Robota dla Kochaniaka
Zgodnie z naszymi ubieg³onumerowymi przewidywaniami zaplanowane dwie se-

sje Rady Warszawy nie do koñca przebieg³y wed³ug scenariusza. Ale trzeba przy-
znaæ, ¿e o ile celnie wytypowaliœmy godziny rozpoczêcia obrad, d³ugoœæ ustalania
porz¹dku obrad itp., to jednak pomyliliœmy siê co do fina³u. Cud nad Wis³¹ w kwiet-
niu otó¿ nast¹pi³! Rada zrealizowa³a ca³y zaplanowany porz¹dek obrad i quorum
uda³o siê utrzymaæ do ostatniego g³osowania. 

Sukcesu tego nie uda³o siê powtórzyæ tydzieñ póŸniej, gdy Rada spotkaæ siê mia-
³a na nadzwyczajnej sesji zwo³anej na wniosek opozycyjnego Klubu PiS. Choæ tu
akurat na quorum nikt, chyba ³¹cznie z wnioskodawcami, nie liczy³. Sesja mia³a byæ

bowiem poœwiêcona sprawie przedszkoli dla trzylatków (rozwi¹zanej przez Ratusz
jeszcze przed sesj¹) oraz sytuacji sto³ecznej s³u¿by zdrowia. A wiêc tematowi, który
Rada wa³kowa³a nie dalej jak w lutym. Trudno s¹dziæ, i¿ fakt braku wystarczaj¹cej
liczby radnych do rozpoczêcia obrad by³ przypadkiem. Po prostu koalicja dosz³a do
wniosku, i¿ o ile zwo³aæ sesjê na wniosek PiS musi (tak nakazuje ustawa), to ju¿
uczestniczyæ w niej niekoniecznie. A bez koalicji PiS obradowaæ nie mo¿e, bo z woli
wyborców trochê go ma³o. Zabawa mo¿e siê powtórzyæ, bo zawiedzeni PiSowcy ju¿
zapowiedzieli powtórny wniosek o sesjê nadzwyczajn¹. A koalicja przeb¹kuje, ¿e na
wnioski opozycji znalaz³a w³aœnie metodê. 

I tak jednak najciekawsze rzeczy dzia³y siê na sesji Rady Ursynowa. Otó¿ na
obrady poœwiêcone m.in. budowie Szpitala Po³udniowego pofatygowa³ siê tam
osobiœcie m³ody i ambitny wiceprezydent Jaros³aw Kochaniak. Powo³any przez
Pani¹ Prezydent na miejsce nieocenionego Jerzego Millera wbrew rozs¹dkowi
oraz znacznej czêœci Platformy. Gdy z licznych z³otych myœli Pana Prezydenta
odrzuci siê te skupione wokó³ przewodniej myœli „jestem tu od 3 miesiêcy” zosta-
nie przes³anie krótkie: nie wiadomo czy Szpital Po³udniowy powstanie, bo po
pierwsze zapisano na niego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym za ma³o pieniê-
dzy (o bagatela 200 mln. z³),  po drugie w ogóle nie wiadomo czy jest potrzeb-
ny. Zebranym dech zapar³o. G³ównie dlatego, ¿e jeszcze niedawno Pani Prezydent
mówi³a o Po³udniowym jako o najwa¿niejszej inwestycji zdrowotnej swojej prezy-
dentury w tej czêœci Warszawy, a WPI jest autorskim dokumentem Hanny Gron-

kiewicz-Waltz. ¯eby by³o œmieszniej w kwicie tym na budowê Po³udniowego zare-
zerwowano 230 mln z³. 

Dla porównania na podobnej wielkoœci (oko³o 200 ³ó¿ek) szpital komercyjny na
Polach Wilanowskich (ale z tzw. wysok¹ specjalistyk¹, wiêc kosztowniejszy) prywat-
ny inwestor przewidzia³ 40 mln euro  czyli (licz¹c górk¹) oko³o 160 mln z³. Co de-
talicznie pan Kochaniak chce budowaæ za 3 razy tyle, nie uda³o siê ustaliæ. Podob-
nie jak nie uda³o siê dociec jakie „istniej¹ce projekty architektoniczne” pan Kocha-
niak chce zmieniaæ, bo jak dot¹d ani przetargu ani konkursu na projekt nie zorga-
nizowano. Mo¿e chodzi³o o „program szpitala”, bo taki dokument jako podstawê
dalszych dzia³añ Biuro Polityki Zdrowotnej przygotowa³o. Ale niby sk¹d o tak drob-
nych ró¿nicach ma wiedzieæ tak wybitny bankowiec? Zw³aszcza, i¿ nikogo o nic nie
ma zwyczaju pytaæ. 

Po ursynowskim tournée zaczêto natomiast pytaæ o pana Kochaniaka. Konkretnie
o jak¹œ now¹ robotê dla niego. Tak w ka¿dym razie twierdzi jeden oswojony prezes
sporego banku indagowany – rzekomo – o ewentualne vacaty w swoim zarz¹dzie. 

Kolejna sesja Rady Warszawy – ju¿ normalna – tradycyjnie w dniu ukazania siê
„Mieszkañca”. Podejrzewamy, i¿ radosna dzia³alnoœæ Jaros³awa Kochaniaka na po-
³udniowych rubie¿ach stolicy znajdzie siê wœród poruszanych tematów. Bowiem i de-
cyzja o koniecznoœci budowy szpitala i Wieloletni Plan Inwestycyjny uchwalone zo-
sta³y przez Radê. A radni wyj¹tkowo nie lubi¹, gdy urzêdnicy (choæby nawet najbar-
dziej przez Pani¹ Prezydent promowani) robi¹ ich w konia. PODPATRYWACZ
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Wiosna na drogach
Na ulicach naszego Grochowa pojawili siê pierwsi m³odzi kierowcy. Po-
znaæ ich po wyj¹cych silnikach, a zaraz potem po jeŸdzie na full, na „la-
kier” na „gaz do dechy, i niestety „na chama”. Ja rozumiem, ¿e m³odoœæ
musi siê wyszumieæ, ale jezdnia to takie miejsce, gdzie wspó³¿yæ ze so-
b¹ musz¹ m³odzi i starzy, szybcy i wolniejsi, ci z refleksem i ci ociê¿ali… 
Na drodze ka¿dy ma te same

prawa i te same obowi¹zki. Opi-
suje je Kodeks Drogowy. Tym-
czasem m³odzi kierowcy czêsto

traktuj¹ ów Kodeks ostentacyjnie
lekcewa¿¹co. Nie mówiê, ¿e
wszyscy m³odzi, ale jest ich wy-
starczaj¹co du¿o i s¹ wystarczaj¹-
co g³oœni, by pewne uogólnienie
by³o uprawnione. Codziennie
przecie¿ na Grochowskiej – na-
szej g³ównej ulicy, mo¿emy zo-
baczyæ m³odzieñca, który z prêd-
koœci¹ przekraczaj¹c¹ wszelkie
zdroworozs¹dkowe normy, ska-
cze z pasa na pas, za ka¿dym ra-
zem zaje¿d¿aj¹c komuœ drogê,
zmuszaj¹c kogoœ do hamowania.
Ekstremalnym przyk³adem tego,
jak koñczy siê taka g³upota by³
wypadek, do którego doprowa-
dzi³ syn znanego dziennikarza
motoryzacyjnego (!) 

Jak pisa³a prasa jecha³ przez
Warszawê z szybkoœci¹ ocieraj¹-
c¹ siê o 300 km/godz.! Kolegê –
pasa¿era zabi³ na miejscu, sam po
kilku operacjach i po wielu ju¿ ty-
godniach intensywnego leczenia
jest przytomny, ale bez kontaktu.
W³aœnie odwieziony zosta³ na
d³ugotrwa³e leczenie i rehabilita-
cjê. A przecie¿ on sam tak¿e by³
dziennikarzem motoryzacyjnym.
Skoro tak je¿d¿¹ ci, którzy innym
radz¹ jak siê zachowaæ, ¿eby za-
chowaæ siê bezpiecznie, to gdzie
my jesteœmy? 

By³y kiedyœ programy telewi-
zyjne i radiowe, które uczy³y
podstaw – z zakresu prawa dro-
gowego, pokazywa³y jak reago-
waæ w trudnych sytuacjach,
dawa³y elementarn¹ wiedzê
o samochodzie. Dziennikarze
owszem - œcigali siê, ale na raj-
dach samochodowych, nie na
ulicach. A poza tym organizowa-

li liczne, bardzo po¿yteczne ak-
cje – na przyk³ad bezp³atnego
ustawiania œwiate³, zbie¿noœci
kó³ itp. Dziœ nikogo to nie intere-
suje. Mo¿e dlatego, ¿e wtedy
brakowa³o kierowcom wszyst-
kiego: opon, akumulatorów, ole-
jów. Stacji obs³ugi samochodów
by³o ma³o, zaplecze motoryza-
cyjne dopiero siê rozwija³o, ko-
lejki do „Polmozbytu” (wcze-
œniej „Motozbytu”) na Omulew-
skiej ustawia³y siê od czwartej
rano. Zreszt¹ ówczesne samo-
chody pod wzglêdem rozwi¹zañ
technicznych dzisiejszym do
opon nie dorasta³y. 

Ka¿dy wiêc czy chcia³ czy nie,
si³¹ rzeczy musia³ orientowaæ siê,
co on ma pod mask¹ i dlaczego
w ogóle jeŸdzi. Ka¿dy mniej wiê-
cej wiedzia³, co to jest i gdzie jest
gaŸnik, gdzie jest skrzynia bie-
gów i pasek klinowy. Dziœ dla
kierowcy nie tyle samochód jest
wa¿ny, co kredyt. Jak masz kre-
dyt, mo¿esz mieæ ka¿de auto. Po-
ziom techniczny jest taki, ¿e
praktycznie ka¿dym samocho-
dem mo¿na „dawaæ czadu”. No
to m³odzie¿ daje – „Cinquecento”
to „Cinquecento”, „Opel”, to
„Opel”, „Toyota”, to „Toyota” -
co tata zafundowa³, albo co po¿y-
czy³. A poniewa¿ „po drodze” ta-
ta zapomnia³ nauczyæ kultury, za-
pomnia³ o poddaniu synka kin-
dersztubie, to teraz m³ody troglo-
dyta jeŸdzi wy³¹cznie na full, na
„lakier” na „gaz do dechy”, „na
chama”, kompletnie nie rozumie-
j¹c, o co ja mam do niego w tym
felietonie pretensje. 

Kierowca−senior
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Pędzelkiem
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA

Jacek Frankowski

OKNA � ROLETY
Szyba termoizolacyjna k=1,0

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

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

REKLAMA REKLAMA

„Spo³em” WSS
Praga Po³udnie

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

Jakoœæ produktów gwarantowana!

� 14-20.04.2008 r. – Wyroby wêdliniarskie: boczek z ko-
mina, kie³basa ze wsi, pasztet „Dary puszczy z grzybami”, ser-
delki z indyka, szynka krucha, kie³basa parówkowa, kie³basa
podwawelska, szynka wiejska, kabanosy, szynka z piersi indyka

� 21-27.04.2008 r. – Soki: Fortuna, Tymbark, Hortex

� oraz w dniach 24-30.04.2008 r. – Miêso i wêdliny
do grillowania wraz z dodatkami tj. ketchupy, musztardy, przy-
prawy i opakowania jednorazowe.
Wszystkich naszych Klientów ZAPRASZAMY!

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

Sieæ VIA – zap³ata za domowe rachunki oraz do³adowania telefonów!

Szko³a Podstawowa
im. Œwiêtej Rodziny

w Warszawie

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

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

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

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

Do po³o¿onego przy sa-
mym Rondzie Wiatraczna bu-
dynku trudno siê dostaæ. Meta-
lowe, wejœciowe drzwi nie maj¹
nawet klamki. Ale wiêkszym
zmartwieniem mieszkañców s¹
dziury w lokalach i na klatce
schodowej oraz wystaj¹ce wszê-
dzie przewody elektryczne. 
– Tak jest od kwietnia ubieg³ego
roku – mówi Roman Majcherek

i pokazuje ods³oniêt¹ pl¹taninê
kabli elektrycznych (na zdjêciu).
– Wygl¹da to okropnie i jest bar-
dzo niebezpieczne. W budynku,
prócz doros³ych, mieszka kilka-
naœcioro dzieci. Do swojego lo-
kalu wpuszcza reportera „Mie-
szkañca” Czes³awa Nartowska
z trzeciego piêtra.Wszystkie po-
mieszczenia lokalu s¹ wrêcz
przeorane. Przez dziury w poko-

ju wpada œwiat³o z przedpokoju.
Elektryczne kable ci¹gn¹ siê
w pionie i poziomie. Niektóre

maj¹ odrêczny napis „z³e”. – To
po kontroli wymiany instalacji –
wyjaœnia lokatorka. – Okaza³o

siê, ¿e wykonawca remontu na-
wet kable zamontowa³ niew³a-
œciwie... Wymiana instalacji
elektrycznej zosta³a wykonana
przez prywatn¹ firmê na zlece-
nie Zak³adu Gospodarowania
Nieruchomoœciami. 

W trakcie wykonywania prac
okaza³o siê, ¿e kilku lokatorów
niedawno wymieni³o swoj¹ in-
stalacjê elektryczn¹ i nie chce
¿eby ponownie skuwano im
œciany. ZGN chcia³ to uwzglê-
dniæ i zmieniæ umowê z firm¹
remontow¹ tak, aby wy³¹czyæ
z zakresu prac ju¿ wyremonto-
wane lokale. Jednak na to nie
zgodzi³a siê firma remontowa. 

W miêdzyczasie okaza³o siê,
¿e firma k³adzie przewody nie-
zgodnie z prawem, a nawet, ¿e

ju¿ wykonane pod³¹czenia gro-
¿¹ pora¿eniem pr¹dem. ZGN
zerwa³ umowê z firm¹, a ta
skierowa³a sprawê do s¹du
i walczy o... odszkodowanie.
Stan prac zosta³ na etapie, który
widaæ na zdjêciu. Ponoæ cho-
dzi³o o to, aby umo¿liwiæ ze-
branie materia³u dowodowego.
Miejmy nadziejê, ¿e materia³
dowodowy ju¿ zosta³ zebrany
i w najbli¿szym czasie bêdzie
mo¿liwe przywrócenie œcianom
normalnego wygl¹du, a lokato-
rom normalnych warunków
mieszkaniowych, bezpieczeñ-
stwa i komfortu. Przynajmniej
takie zapewnienie otrzymali-
œmy od po³udniowopraskich
urzêdników.

Adam Rosiński

5 kwietnia na terenie Yacht
Klubu Polskiego (Wa³ Mie-
dzeszyñski 377) mia³o miej-
sce historyczne wydarzenie.
Uroczyœcie, ale ju¿ po raz
ostatni podniesiono bande-
rê. Czy to znaczy, ¿e klubo-
wi grozi likwidacja?

Uspokajamy, ¿e wrêcz przeciwnie.
Uroczyste podniesienie bandery oznajmia³o
rozpoczêcie sezonu ¿eglarskiego. - W tym
roku bandera zosta³a podniesiona ostatni
raz, bo doszliœmy do wniosku, ¿e sezon trwa
ca³y rok – wyjaœnia prezes YKP Warszawa
komandor Jerzy Stryjecki. Miêdzy innymi
dziêki sekcji bojerowej, której cz³onkowie
zim¹ œmigaj¹ po lodzie szybciej ni¿ wiatr.
Yacht Klub Polski istnieje od 1924 r. 

– Oddzia³ warszawski liczy sobie oko³o
500 cz³onków przynale¿nych do którejœ
z szeœciu sekcji: windsurfingowej, bojero-
wej, œródl¹dowej, morskiej, motorowodnej
lub szkoleniowo-regatowej – wylicza Woj-
ciech O¿d¿eñski, wiceprzewodnicz¹cy rady

Pragi Po³udnie, który niedawno zosta³
przedstawicielem YKP w miejskiej Komisji
Warszawskiej Wis³y. To z YKP Warszawa
wyros³y takie olimpijskie s³awy jak Mate-
usz Kusznierewicz, czy Zofia Klepacka. 

To w YKP Warszawa rosn¹ kolejne s³a-
wy w innych ¿eglarskich kategoriach.
Choæby w windsurfingu lodowym,

w którym w latach 2005 – 2007 trzykrotny-
mi Mistrzami Polski zostali: Jan Maszkie-
wicz i Micha³ Majewski (ten drugi zdoby³
tak¿e tytu³ Mistrza Œwiata). 

– Uczestnictwo w sekcji to nie tylko pa-
sja, sport i rekreacja – mówi pani Ma³go-
rzata mama trzynastoletniego Sebastiana,
który najpierw trenowa³ windsurfing, a te-
raz przesiad³ siê na „Optymistê”. – Wa¿ny
jest te¿ aspekt spo³eczny. Ja jestem bardzo
zadowolona, ¿e mój syn za³apa³ ¿eglar-
skiego bakcyla. Historyczne podniesienie
bandery poprzedzi³o podsumowanie mi-
nionego sezonu oraz wrêczanie licznych
nagród. Po uroczystoœci ¿eglarze i wo-
dniacy przenieœli siê na poczêstunek do
klubowej restauracji „Ró¿a Wiatrów”,
z tarasu której roztacza siê wspania³a wi-
œlana panorama. 

Przy lampce szampana trwa³y rozmowy
o wodzie, wietrze i ¿aglach. W tym czasie
dyrektor YKP Warszawa Anna D¹browska
razem z wicekomandorem Ryszardem Bro-
d¹ zaprezentowali kilku samorz¹dowcom
z Pragi Po³udnie plany rozbudowy klubu
i portu.                                                  ar

TA OSTATNIA BANDERA...

Dziurawy dom bez klamek
W³aœnie mija rok od czasu rozpoczêcia wy-
miany instalacji elektrycznej w budynku
przy ul. Grochowskiej 215. Instalacja niby
zosta³a wymieniona, ale po partaninie „fa-
chowców” zosta³y w œcianach wielkie dziu-
ry. Niektóre nawet na wylot.
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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

CENTRUM KONFERENCYJNE

RESTAURACJA „U SIWKA” ul. Poligonowa 30
ORGANIZUJE:



 WESELA 

 IMPREZY OKOLICZNOŒCIOWE 




 KONFERENCJE 

 SZKOLENIA 



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

WARSZAWA
ul. Zakole 2

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

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

SULEJÓWEK
ul. Kombatantów 59

Tel. (0 22) 783 10 30

MAR PLAST

WIOSNA SEZONEM NA OKNA!!!…umów siê na
bezp³atny pomiar i wycenê

OOOO KKKK NNNN AAAA PCV
PROFIL 5-cio
KOMOROWY

Zakupy
na raty

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

K L E J EK L E J E
„DARCHEM” 

Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86

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

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

TRANSPORT – GRATIS
R a b a t y

Upusty dla wykonawców
HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika
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Jan Maria Jackowski w swojej najnowszej ksi¹¿ce przedsta-
wia burzliwe dzieje projektu budowania IV RP. Pisze o po-
lityce krajowej i zagranicznej, mediach, lustracji i dekomu-
nizacji, o polskich bol¹czkach. Sugestywnie odmalowuje
dramaturgiê wydarzeñ, pokazuj¹c istotê sporu miêdzy Pol-
sk¹ Rywina a Polsk¹ CBA. Walorem tego, co pisze – a pier-
wotnie publikowa³ na ³amach „Naszego Dziennika” – jest
przenikliwoœæ i dalekosiê¿noœæ, a tak¿e pasja oraz tempera-
ment polemiczny. Jackowski nie ogranicza siê do diagnozy
sytuacji, ale odpowiada na pytanie, dlaczego w latach 2005-
2007 nie uda³o siê zrealizowaæ oczekiwañ spo³ecznych
zwi¹zanych z napraw¹ Rzeczypospolitej.

Wydawca

Najpierw w³adze Pragi
Po³udnie, w której ma po-
wstaæ Stadion Narodowy,
zbudowa³y przed swoim ratu-
szem EURO-zegar odmierza-

j¹cy czas do inauguracyjnego
meczu. Sukces! Potem w³adze
Warszawy zgodzi³y siê na to
¿eby Stadion Narodowy zosta³
zbudowany tam, gdzie mia³

byæ zbudowany, a nie w £o-
miankach. Sukces! Ale naj-
wiêkszy sukces przyszed³ kil-
ka dni temu – oto w³adze spó³-
ki Narodowe Centrum Sportu,

która ma wybudowaæ war-
szawsk¹ arenê, z dum¹ og³osi-
³y, ¿e Stadion Narodowy ju¿
istnieje! A gdzie? – w interne-
cie! 

W popularnym portalu Na-
sza-klasa.pl spó³ka NCS za³o-
¿y³a profil Stadionu Narodowe-
go. I od tej pory mo¿na stadion
zapraszaæ do grona swoich zna-

jomych, a nawet wys³aæ mu ¿y-
czenia urodzinowe. Choæ tu jest
pewien problem, gdy¿ stadion
deklaruje, ¿e ma 52 lata, a inter-
nauci okreœlaj¹, ¿e dopiero jest

w stanie prenatalnym. W ka¿-
dym razie sukcesów na arenie
budowy narodowej areny jest
bardzo du¿o. I tylko trzeba
umieæ je wy³apaæ. A nie narze-
kaæ, ¿e siê nie uda i ¿e nic siê
nie dzieje. 

Zbli¿amy siê do EURO
2012 wielkimi krokami. Tylko
powoli. Bo... klimat siê zmie-
nia. Ociepla siê. W cieplej-
szych krajach wiele rzeczy
idzie wolniej, odk³ada siê do
jutra, na póŸniej. A Naród
Nasz chcia³by od razu i nowy
stadion i now¹ infrastrukturê.
Natychmiast! Tacy rozgrzani
s³oñcem Hiszpanie odpowia-
daj¹ jednym s³owem – maña-
na, co znaczy, ¿e spokojnie,
zrobi siê, ale jutro rano.
Podobna jest reakcja W³o-
chów – domani. M¹drzy Gre-
cy mówi¹ siga, siga (powoli,
wyluzuj). A w kolebce ludzko-
œci, Afryce Wschodniej, u¿y-
wa siê znanego z di-
sney’owskiego „Króla Lwa”
zwrotu hakuna matata (nie
martw siê, nie ma problemu,
jutro to siê rozwi¹¿e). Po ta-
kich zapewnieniach spokojnie
siê czeka nastêpnego dnia.
Œwiat i tak siê nie zawali. Kli-
mat siê zmienia, wiêc i Naród
Nasz powinien od cieplej-
szych narodów przejmowaæ
wzorce i zachowania. 

Przejmijmy je i... siê nie
przejmujmy. I jak ró¿nego ro-
dzaju w³adze g³osz¹ sukcesy
i mówi¹, ¿e zd¹¿ymy z budow¹
Stadionu Narodowego, to ufaj-
my. Nie ma siê co spieszyæ.
Spoko. Zd¹¿ymy. Nawet, jeœli
nie z ca³ym stadionem, to cho-
cia¿... z jego czêœci¹. W koñcu
EURO 2012, to w zasadzie, ju¿
wygraliœmy. Rok temu. W Car-
diff.

Adam Rosiński

EEEEUUUU((((RRRROOOO))))ffffoooorrrriiiiaaaa    2222000011112222
Rok temu (18 kwietnia) w Cardiff UEFA przyzna³a Polsce i Ukrainie
prawo do organizacji Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej EURO 2012.
Naród Nasz popad³ w narodow¹  EU(RO)foriê, w któr¹¿ to Naród
Nasz ma w zwyczaju popadaæ, co jakiœ czas równie¿ z innych po-
wodów. W euforiê popadli te¿ decydenci. A, ¿e czas do mistrzostw
p³ynie, to i decydenci wziêli siê ostro do pracy. 

Zd¹¿ymy? Zd¹¿ymy!
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REKLAMA REKLAMA

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

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

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

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

US£UGI BUDOWLANE
EKODOM

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

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

* przystêpne ceny * gwarancje
* faktury VAT

Universam Grochów
I piętro

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

Spraw sobie i swoim najbliższym
niepowtarzalny prezent!

PPRRZZEEBBÓÓJJ  ŚŚWWIIAATTOOWWEEGGOO JJUUBBIILLEERRSSTTWWAA!!
PPiieerrśścciioonnkkii  zz  dduużżyymmii  kkoolloorroowwyymmii  kkaammiieenniiaammii

WW  cciiąąggłłeejj  sspprrzzeeddaażżyy  nnoowwee  
nniieessppoottyykkaannee  wwzzoorryy  eekksskklluuzzyywwnnyycchh

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

NNAAJJNNOOWWSSZZEE  WWZZOORRYY!!
ZAPRASZAMY 

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

BILETY LOTNICZE

i innych linii lotniczych

WIELKA PROMOCJA
LATO 2008

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

KORONA TRAVEL
Plac Przymierza 1

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

Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa

„GROCHÓW”

OFERUJE
WSPÓLNOTOM

MIESZKANIOWYM
usługi związane
z zarządzaniem 

i administrowaniem
nieruchomościami.

Zainteresowanych zapraszamy
do siedziby Spó³dzielni 

w Warszawie 
przy ul. Kobielskiej 1, 

tel. 673-08-01.

OKAZJA 
CAŁKIEM 
NOWA!

Miejsce znane, lecz niedocenione! Sklep, który s³ynie z do-
skona³ych cen, ale te¿ szalonych okazji! Niedawno meble rat-
tanowe by³y tu w cenach nie do przebicia!

Gdzie to jest? Jad¹c z Warszawy do Starej Mi³osnej, na skrêcie do Weso³ej trzeba zawróciæ i zaraz wjechaæ w nitkê,
równoleg³¹ do Traktu Brzeskiego – prowadzi wprost na wygodny parking przed sklepem Adax, który doskonale widaæ
z jezdni.

To miejsce znaj¹ doskonale stali klienci (tak¿e filmowcy i artyœci) szukaj¹cy znakomitych, stylowych mebli ze szla-
chetnego drewna, salonowych ¿yrandoli lub s³ynnych, krakowskich lamp czy trudnych do kupienia wisz¹cych lamp na
klatki schodowe, a tak¿e kompletnego wyposa¿enia ogrodów, altan, werand i tarasów. Teren ekspozycji ogrodowo –
parkowej jest ogromny, podobnie jak zajmuj¹ca dwie obszerne kondygnacje oferta piêknych mebli stylowych z klas¹. 

Meble s¹ w wiêkszoœci wspó³czesne. Szalenie wytworna toaletka dla damy: kute pêdy metalowej, z³otawej winoroœli
oplataj¹ du¿e, owalne lustro, tworz¹ miêkko wyœcie³ane krzes³o i przeszklony stoliczek z pó³k¹. Staroœwieckie, mêskie
biurko, ³¹cz¹ce szlachetne drewno z ciemnozielon¹ skór¹ na blacie i w obiciu dopasowanego fotela. Z tej samej serii
równie¿ inne meble. Przepiêkny sekretarzyk dla pani, zawieraj¹cy ponad 20 skrytek, tajnych szufladek i innych prze-
myœlnych rozwi¹zañ – ciemne, politurowane drewno zdobione delikatnym ornamentem. Tzw. „lokaj” (sypialniany sto-
jak na ubranie) z piêknego, szlachetnego drewna, wyposa¿ony w schowki, tu kosztuje do 35% mniej, ni¿ „w mieœcie”!
Eleganckie, salonowe barki z kryszta³owymi szybkami i dopasowan¹ do blatu drewniana tac¹ (na zdjêciu). 

W innej sali akcenty sakralne: figury Matki Boskiej wysokie nawet na 1,5 m, postaci Jezusa i œwiêtych.
Dlaczego jest tu taniej nawet o kilkadziesi¹t procent, ni¿ w innych sklepach? To proste: w³aœciciel sklepu jest zara-

zem w³aœcicielem dzia³ki i budynków, nie musi doliczaæ na kosztowny czynsz najmu. 
Jest ma³a architektura ogrodowa, malownicze zak¹tki, okaza³e i kameralne fontanny, huœtawki, oczka wodne, ze-

gary s³oneczne, mnóstwo rzeŸb betonowych, tak¿e antyczne repliki. Znakomite meble ogrodowe i to, co potrzebne by
ogród rós³ bujnie i zdrowo.

Zza ogrodzenia wygl¹daj¹ ciekawie na Trakt
Brzeski naturalnej wielkoœci zwierzêta, od kury i ko-
guta jak ¿ywych przez wiewiórki, psy, konie natu-
ralnej wielkoœci, dziki, sarny czy bociany po ¿yrafy,
s³onie, wielb³¹dy a nawet ma³py. Jest nawet ca³kiem
¿ywy kot i dwa psy, ale te… nie s¹ na sprzeda¿!

AS 2008

FRYZJER
� Bezpieczna koloryzacja 
� Modne strzy¿enia
� Regeneracja w³osów

KOSMETYKA
� Mikrodermabrazja
� Kawitacja, sonoforeza
� Kwasy owocowe
� Redukcja cellulitu
� Elektrostymulacja
� Fotoepilacja
� Manicure, pedicure

ul. Kobielska 6
(wejœcie od ul. Garwoliñskiej)

tel. 022 408 63 05
pon.-pi¹t. 9.00-20.00 

sob. 9.00-16.00
www.oceanurody.com.pl

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

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

O K A Z J A
PRAWIE NOWA!
Komis ten sam, adres nowy: ¯ó³kiew-
skiego 44; jad¹c od Grochowskiej – tu¿
za Szaserów. Szerokie wejœcie od ulicy;
mo¿na podjechaæ i od ty³u, bram¹ od
¯ó³kiewskiego lub od Boremlowskiej.

Oferta ta sama, co na Witoliñskiej, lecz wiele cen – pro-
mocyjnie – jeszcze bardziej atrakcyjnych! Nie brak te¿
okazji sprzedawanych „na pniu”, takich, jak œwietny, nowy
rower dla dzieciaka czy szalenie elegancki komplet jadalny
z litego bukowego drewna, tapicerowany kremow¹ skór¹. 

Ekspozycja ciekawa, zachêca do penetrowania zakamarków, których jest tu mnóstwo i do coraz
to nowych odkryæ. Bez liku bibelotów, œwietnych na niebanalne prezenty, ale najbardziej kusz¹ uni-
kalne okazje: nowiutki, b³êkitno – z³oty naro¿nik, rozk³adany, z pojemnikiem na poœciel, kupiony
przez klienta w sklepie meblowym za 1.600 z³, tu – ledwie 700 z³. Inny naro¿nik w stanie idealnym,
z dwoma obszernymi, przytulnymi fotelami (nowy – ponad 2.000 z³), tu – ledwie 990 z³ i gwaran-
tujê, ¿e bardzo szybko znajdzie innego w³aœciciela.

Dlatego Komis Sezam to miejsce, do którego warto wpadaæ czêsto by nie przegapiæ okazji i za
kwotê, przeznaczon¹ na umeblowanie jednego pokoju, wyposa¿yæ sobie ca³e mieszkanie, zw³aszcza
¿e wiele cen podlega negocjacjom. 

£ó¿ko 2x2m (materac z nó¿kami) – 360 z³, piêkne komplety sypialniane, w rewelacyjnym stanie
i olbrzymimi ³ó¿kami, toaletkami, komódkami mo¿na upolowaæ ju¿ od 1.000 z³!

W Sezamie wyposa¿yæ mo¿na salon, kuchniê, przedpokój stylowy lub nowoczesny, pokój m³o-
dzie¿owy (szafy, biurka, komody, krzes³a, komputery); jest te¿ oferta mebli porz¹dnych acz bardzo
tanich, do mieszkañ pod wynajem.

Wiklina, rattan i plastiki na taras, do altan czy na balkony oraz mnóstwo mebli dzia³kowych, zle-
wy, szafki, umywalki, zastawa, kufle piwne, a tak¿e sprawne, tanie wyposa¿enie RTV AGD – to przy-
ci¹ga bardzo wiele osób, zw³aszcza teraz, gdy zacz¹³ siê sezon letnich wyjazdów.

Sporo kupuj¹ firmy – od mebli biurowych, eleganckich i tych skromniejszych, po sprzêty, meble
ekspozycyjne czy wyposa¿enie sklepów, barów, restauracji; tak¿e w szk³o, porcelanê, sztuæce itp.
a tak¿e sprzêty elektroniczne z komputerami wraz z oprzyrz¹dowaniem, kasami, niszczarkami czy
profesjonalnymi kalkulatorami w³¹cznie. 

Du¿y wybór lamp i ¿yrandoli, który zaspokoi najró¿niejsze gusta; kontrowersyjne, mieszczañskie,
minimalistyczne. 

Wœród mebli dla niepe³nosprawnych – balkoniki do chodzenia, wózki, ³ó¿ka rehabilitacyjne stero-
wane elektrycznie (750 z³) a nawet specjalna laska z wygodnym, ergonomicznych uchwytem i czte-
rema stabilnymi nó¿kami, z 10 poziomami regulacji wysokoœci za jedyne 75 z³.

S³owem – Sezam ma wszystko, lecz tanio lub… jeszcze taniej! Nie pozwól, by kolejne okazje ucie-
k³y ci sprzed nosa! AS 2008

ul. ¯ó³kiewskiego 44 (róg Boremlowskiej)
pon.–pt. 9–19, sob. 9–15; 

tel. (022) 612-13-40; (022) 424-64-35
www.komissezam.pl; e-mail: biuro@komissezam.pl

Warszawa - Stara Mi³osna
Trakt Brzeski 9/11, 

Tel. 022 773 21 79, 773 30 49;  
Czynne: 

poniedzia³ek - pi¹tek 9.00-19.00,
sobota 9.00-16.00, 
niedziela 9.00-15.00.
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Z A P R A S Z A M Y
Panie w wieku 50-69 lat,które w ci¹gu ostatnich 24 msc. 

nie wykonywa³y mammografii lub
u których w rodzinie wyst¹pi³y zachorowania
na raka piersi lub jajnika (wtedy 12 msc.)

NA PROFILAKTYCZNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE

BEZP£ATNE finansowane z NFZ
BEZ SKIEROWANIA

Poradnia Chorób Sutka Profilaktyki Przeciwnowotworowej 
i Chorób Okresu Przekwitania

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

SZYBKIE TERMINY BADAÑ! 

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

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

� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00

� USG prenatalne 3D 4D
wtorek, œroda, czwartek

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00

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

NOWO OTWARTE

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

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

REKLAMA REKLAMA

WARSZAWA

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

„Potrzeba rozwi¹zañ syste-
mowych w procesie ogranicza-
nia korupcji w ochronie zdro-
wia” by³a przedmiotem konfe-
rencji, jak¹ zorganizowano
w siedzibie Fundacji Batorego.
Lekarze – praktycy, farmakolo-
dzy, przedstawiciele uczelni me-
dycznych, organizacji i samorz¹-
dów lekarskich, Ministerstwa
Zdrowia, NFZ, uczelni obrado-
wali nad popraw¹ istniej¹cego
stanu rzeczy, przede wszystkim
szukaj¹c Ÿróde³ korupcjogen-
nych sytuacji oraz nowych roz-
wi¹zañ systemowych, zw³aszcza
w systemie szkolenia lekarzy, re-
fundacji leków i kontraktowania
œwiadczeñ zdrowotnych. 

Korupcja, to zagadnienia
zwi¹zane nie tylko z przekazy-
waniem pieniêdzy, to tak¿e ne-
potyzm, czyli faworyzowanie
cz³onków rodziny i przyjació³
przy obsadzaniu stanowisk, to
budz¹cy krytykê wielu lekarzy
system zdobywania specjaliza-
cji, ale te¿ rozmaite korzyœci
wprost i nie wprost, oferowane
np. przez niektóre firmy farma-
ceutyczne – „szkolenia” w lu-
ksusowych hotelach, w egzo-
tycznych kurortach. Wskazywa-
no na kontrowersyjny sposób
kontraktowania œwiadczeñ zdro-
wotnych, prezentuj¹c dwa punk-
ty widzenia zagro¿eñ korupcyj-

nych w systemie kontraktowania
œwiadczeñ zdrowotnych: NFZ
oraz stanowisko placówek, za-
wieraj¹cych umowy z NFZ.

Zastrze¿enia budzi równie¿
refundacja leków. Od czego na-
prawdê zale¿y popyt na rynku
farmaceutycznym, zw³aszcza
w odniesieniu do leków refundo-
wanych? 

Sytuacjê pogarsza s³aba znajo-
moœæ sposobu funkcjonowania
systemu refundacji, zarówno
wœród pacjentów, jak i profesjo-
nalistów medycznych, co mo¿e
Ÿle wp³ywaæ na sposób korzysta-
nia z uprawnieñ, powodowaæ
niew³aœciwe wype³nianie obo-
wi¹zków przez osoby upowa¿-
nione do podejmowania decyzji
w tych kwestiach. W ostatnim
czasie wdro¿ono kilka inicjatyw,
lecz to dzia³ania dalece niewy-
starczaj¹ce. Kraje europejskie
stosuj¹ zró¿nicowane systemy
refundacji, oparte na ró¿nych za-
sadach, np. w Wielkiej Brytanii,
Austrii czy w Niemczech refun-
dacja jest uzale¿niona od zamo¿-
noœci pacjenta. Sporo krajów
stosuje te¿ odrêbne zasady refun-
dacji dla dzieci.

Pewne nadzieje daje Dyrekty-
wa Unii Europejskiej w sprawie
przejrzystoœci decyzji pañstwo-
wego systemu opieki zdrowot-
nej, realizowana we wspó³pracy

z zespo³em 60 kluczowych, miê-
dzynarodowych ekspertów.
Przewidywane na koniec kwiet-
nia zakoñczenie prac budzi spore
nadzieje.

Choæ brak jest idealnych roz-
wi¹zañ, u podstaw dzia³añ ko-
rupcyjnych i korupcjogennych
zawsze le¿y czynnik ludzki. Za-
niedbane jest kszta³cenie przed-
dyplomowe studentów w zakre-
sie etyki, bez omijania trudnych
zagadnieñ korupcyjnych i to nie
tylko w ujêciu lekarz – pacjent,
tak¿e lekarz – lekarz, podw³adny
– prze³o¿ony itp, uwzglêdniaj¹c
miêdzy innymi obszary zagro-
¿eñ zwi¹zanych z aktywnoœci¹
firm farmaceutycznych.

Nale¿y wprowadziæ wiele
zmian do obecnych zasad funk-
cjonowania placówek medycz-
nych. Dla przyk³adu, skrócenie
czasu oczekiwania na operacje
znacznie zmniejszy nagann¹ po-
kusê dawania i brania ³apówek
za przyspieszenie kolejki.

Prywatna s³u¿ba zdrowia jest
dostêpna, z uwagi na wysokie
koszty, dla niewielkiej czêœci
spo³eczeñstwa. Pozostali z ro-
sn¹c¹ niecierpliwoœci¹ czekaj¹
na wdro¿enie dobrze brzmi¹cych
teorii systemowych w ¿ycie i, co
wa¿niejsze, przestrzeganie
uczciwych, szczelnych procedur.

Jan Dębowski

Ryba psuje się od głowy
Korupcja w s³u¿bie zdrowia to temat, na który ka¿dy ma coœ do powie-
dzenia. Ciekawe, jak widz¹ problem osoby odpowiedzialne za ochronê
zdrowia, w szerokim rozumieniu tej odpowiedzialnoœci.

Wystrzegamy siê wszyscy z³e-
go, warcz¹cego i pokazuj¹cego
k³y brytana. Cholesterol „z³y”
jest o wiele groŸniejszy. Nie daje
znaæ o sobie, niszczy po cichu na-
sze naczynia krwionoœne, nasze
têtnice. Powoduje narastanie mia¿-
d¿ycy. Naczynia, które doprowa-
dzaj¹ krew do wszystkich czêœci
cia³a, w tym do mózgu i serca, sta-
j¹ siê kruche i mog¹ pêkn¹æ lub za-
tkaæ siê zakrzepem. Wówczas tra-
gedia, mamy do czynienia z uda-
rem mózgu lub zawa³em serca.
Mia¿d¿yca mo¿e zwê¿aæ œwiat³o
naczynia tak, ¿e przepuszcza ono
tylko cienk¹ stru¿kê od¿ywczej
krwi. Wówczas wystêpuj¹ ró¿ne
objawy, w zale¿noœci od tego,
która czêœæ organizmu pozostaje
niedokrwiona. Jeœli koñczyny - to
bóle koñczyn, jeœli serce - to bóle
serca (nazywamy to chorob¹ wieñ-
cow¹) jeœli mózg - wyst¹pi¹ ró¿ne
zak³ócenia jego funkcji, z zaburze-
niami mowy czy niedow³adami
koñczyn w³¹cznie. A wiêc „z³y”
cholesterol jest rzeczywiœcie
o wiele bardziej niebezpieczny od
szczerz¹cego k³y brytana, bo za-
gryŸæ nas mo¿e na œmieræ.

Czy my coœ mo¿emy zrobiæ,
aby ochroniæ siê od „z³ego” cho-
lesterolu? Jak na³o¿yæ mu ka-
ganiec?

Tak, naszymi dzia³aniami mo-
¿emy nie dopuœciæ do jego wzro-

stu lub obni¿yæ jego poziom, jeœli
ju¿ zrobi³ siê wysoki. Obowi¹zuj¹
dwie zasady. Pierwsza to unikanie
pokarmów zawieraj¹cych szcze-
gólnie du¿o tego „z³ego” chole-
sterolu. A te pokarmy to m.in.:
t³uszcze zwierzêce (np. boczek,
s³onina, t³uste miêsa i wêdliny
itp.), ¿ó³tka jaj, t³usty nabia³
(œmietana, mas³o), ¿ó³te sery, fryt-
ki, hamburgery i tzw. fast food. 

Drugi sposób na „z³y” chole-
sterol to wysi³ek fizyczny. Pisa-
³em ju¿ wczeœniej, ¿e np. codzien-
ny 30-minutowy ostry marsz
(marsz - a nie spacerek z pieskiem
pekiñczykiem) jest niebywale
wa¿ny dla zdrowia. Wa¿ny tak¿e
dlatego, ¿e obni¿a ten niedobry
cholesterol. Oczywiœcie zaleca-
my, aby zarówno stosowaæ wy-
mienione ograniczenia dietetycz-
ne, jak i wysi³ek fizyczny ka¿de-
go dnia. 

Ci¹gle tu mówimy o tym
„z³ym” cholesterolu, trzeba z ko-
lei wspomnieæ o tym „dobrym”.
Dzia³a on ochronnie na naczynia,
hamuje narastanie mia¿d¿ycy.
Podnosi jego poziom w³aœnie wy-
si³ek fizyczny (kolejne jego zale-
ty) oraz... kielich czerwonego wi-
na do obiadu czy kolacji.

Ten „dobry” cholesterol ma
symbol HDL i nale¿y go mieæ we
krwi wiêcej ni¿ 45 mg%. Symbo-
lem „z³ego” s¹ litery LDL i jego

poziom nie powinien przekraczaæ
125 mg%, a jeœli ktoœ ju¿ ma cho-
robê serca, to 100 mg% jest górn¹
granic¹. Tzw. ogólny cholesterol
mo¿e siêgaæ do 240 mg%, ale
u chorych ten pu³ap trzeba obni-
¿yæ do 200 mg%.

Z powy¿szych wywodów wy-
nika, ¿e ka¿dy powinien znaæ
swój poziom cholesterolu, w tym
LDL i HDL. Wielu ludzi ma wy-
sokie wartoœci LDL (tego „z³e-
go”), nic o tym nie wiedz¹c. Nie-
stety, zbli¿aj¹ siê do nich po cichu
ciê¿kie choroby. Dlatego wszy-
scy, nawet czuj¹cy siê zdrowo po-
winni mierzyæ sobie ciœnienie
i badaæ cholesterol.

A wiêc KA¯DY powinien wie-
dzieæ, czy ma bezpieczny poziom
cholesterolu. Jeœli nie da siê go
obni¿yæ diet¹ i wysi³kiem fizycz-
nym, to lekarz dodatkowo zapisze
medykamenty. Na szczêœcie ma-
my takowe, które s¹ bardzo sku-
teczne.

¯yczê wiêc Pañstwu du¿o „do-
brego” cholesterolu a jak naj-
mniej tego „z³ego”. 

Prof. Leszek Ceremużyński

MINIMUM WIEDZY MEDYCZNEJ DLA KAŻDEGO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AS 2008

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

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

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

Warszawa – Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 022 498-75-40
Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 0 889 179 769 (po godz. 15-tej)

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

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

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

APARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 022 498−74−80

ul. Br. Czecha 39
tel. 022 353−42−50

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

przy ul. Meissnera 7
nie ma nic wspólnego z przychodni¹

przy ul. Wileñskiej

Informujemy, ¿e przychodnia lekarska

REKLAMA REKLAMA

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

� KAWITACJA

� MIKRODERMABRAZJA

� WOSK � HENNA

� MAKIJA¿E ŒLUBNE I OKOLICZNOŒCIOWE

� MANICURE, PEDICURE (PEDICURE LECZNICZY)

������������

ZAPRASZA KOBIETY W CI¥¯Y NIEPOWIK£ANEJ DO UDZIA£U
W PROGRAMIE „ZDROWIE MAMA I JA”

KTÓRY JEST REALIZOWANY 

od 1 kwietnia 2008 r. do 10 grudnia 2008 r. 
w PORADNIACH GINEKOLOGICZNO – PO£O¯NICZYCH

UL. ABRAHAMA 16 – TEL.  0 22 671-23-08
UL. SASKA 61        – TEL.  0 22 617-36-39 
UL. KICKIEGO 24    – TEL.  0 22 810-67-75

PROGRAM JEST FINANSOWANY PRZEZ M.ST. WARSZAWA
 DOKUMENTAMI UPRAWNIAJ¥CYMI DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE S¥:

� zaœwiadczenie o zameldowaniu na pobyt sta³y lub czasowy na terenie m.st. Warszawy,
� dokument potwierdzaj¹cy naukê w szko³ach (bez wzglêdu na typ) na terenie m.st. Warszawy,
� dokument potwierdzaj¹cy zatrudnienie na terenie m.st. Warszawy,

� zaœwiadczenie o pobycie w domu dla matek z ma³oletnimi dzieæmi i kobiet w ci¹¿y lub pobycie
w innej placówce opiekuñczej, z któr¹ Urz¹d m. st. Warszawy podpisa³ w³aœciw¹ umowê.

DDYYRREEKKTTOORR  SSAAMMOODDZZIIEELLNNEEGGOO  ZZEESSPPOOŁŁUU  PPUUBBLLIICCZZNNYYCCHH

ZZAAKKŁŁAADDÓÓWW  LLEECCZZNNIICCTTWWAA  OOTTWWAARRTTEEGGOO  

WWAARRSSZZAAWWAA  PPRRAAGGAA  PPOOŁŁUUDDNNIIEE

ZZAAPPRRAASSZZAA

NNAA  BBEEZZPPŁŁAATTNNEE  ZZAAJJĘĘCCIIAA

WW  SSZZKKOOLLEE  RROODDZZEENNIIAA
PPRROOGGRRAAMM  SSZZKKOOŁŁYY  OOBBEEJJMMUUJJEE  WWYYKKŁŁAADDYY  TTEEOORREETTYYCCZZNNEE

OORRAAZZ  ZZAAJJĘĘCCIIAA  PPRRAAKKTTYYCCZZNNEE  ZZ  ZZAAKKRREESSUU  PPRRZZYYGGOOTTOOWWAANNIIAA

DDOO  PPOORROODDUU  OORRAAZZ  PPIIEELLĘĘGGNNAACCJJII  NNOOWWOORROODDKKAA..

ZZAAJJĘĘCCIIAA  BBĘĘDDĄĄ  PPRROOWWAADDZZOONNEE  WW  ZZLLOO  UULL..  OOSSTTRROOŁŁĘĘCCKKAA  44

PPRRZZEEZZ  LLEEKKAARRZZYY,,  PPOOŁŁOOŻŻNNEE,,  PPIIEELLĘĘGGNNIIAARRKKII

OORRAAZZ  RREEHHAABBIILLIITTAANNTTÓÓWW..

PPOOCCZZĄĄTTEEKK  ZZAAJJĘĘĆĆ  JJUUŻŻ  55  MMAAJJAA  22000088  rr..

ZZAAPPIISSYY  OODD  1155  KKWWIIEETTNNIIAA  22000088  rr..  
tteell..  002222−−881100−−7788−−4499

W programie mogą uczestniczyć kobiety spełniające jeden

z poniższych warunków:

� zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie

m.st. Warszawy

� nauka w szkole na terenie m.st. Warszawy – bez wzglę−

du na typ placówki

� zatrudnienie na terenie m.st. Warszawy

� pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet

w ciąży lub w innej Placówce opiekuńczej na terenie m.st.

Warszawy lub takiej, z którą m.st. Warszawa podpisało

właściwą umowę

Uwaga! Kobiety w ciąży, które są zainteresowane udziałem

w Szkole Rodzenia, muszą posiadać zgodę lekarza

prowadzącego ciążę na uczestnictwo w programie.

PPRROOGGRRAAMM  „„SSZZKKOOŁŁAA  RROODDZZEENNIIAA””  FFIINNAANNSSOOWWAANNYY  JJEESSTT  PPRRZZEEZZ

UURRZZĄĄDD  MMIIAASSTTAA  SSTT..  WWAARRSSZZAAWWYY

DYREKTOR SAMODZIELNEGO ZESPO£U PUBLICZNYCH
ZAK£ADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO 

WARSZAWA PRAGA PO£UDNIE

W PROGRAMIE PRZEWIDZIANE S¥:
� wizyta kwalifikacyjna
� I trymestr (1 – 13 Hbd)     – 2 wizyty,
� II trymestr (14 – 26 Hbd)  – 3 wizyty,
� III trymestr (27 – 39 Hbd) – 4 wizyty,
� IV opieka przedporodowa  – 2 wizyty

ZAKRES ŒWIADCZEÑ:
� badanie USG,
� nadzór nad ci¹¿¹ niepowik³an¹,
� wczesne wykrywanie powik³añ ci¹¿y

i nieprawid³owoœci p³odu,
� profilaktyka infekcji wewn¹trzmacicznych,
� przedporodowe badanie przesiewowe,
� promocja zdrowia.

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
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 8

POZIOMO: 1-A mieszkaniec Podhala. 1-J dzielnica War-
szawy. 2-E chusta malajska. 3-A krewny w linii mêskiej.
3-G Zwierzyniec Niebieski. 4-E talizman. 4-L dziedzina
sztuki. 5-G tytu³ w³adców Rosji,. 6-A wœród naczyñ litur-
gicznych. 6-K technika druku p³askiego.7-B za: poparcie.
7-G przesuniêcie na wy¿sze stanowisko. 8-D znane
uzdrowisko w Belgii. 8-J rwa kulszowa. 9-F dêty instru-
ment muzyczny, 10-A kr¹¿ek do rzutu w dal.10-H wygna-
niec. 11-A stolica stanu Georgia, USA. 12-H odbierak
pr¹du w tramwaju.13-A czêœæ miêsa wo³owego. 14-J ety-
kieta. 15-E opuszczenie miejsca pobytu. 16-A miasto
w Gruzji.16-J rodzaj czapki.
PIONOWO: A-1 miasto narodzin „Solidarnoœci”. A-10 po-
tañcówka. B-6 gaz musztardowy. C-1 ssak z pó³nocy, ku-
zyn jelenia. C-10 wagon sypialny,. D-6 m³oda samica dzi-
ka.E-1 najd³u¿sza rzeka Libanu. E-1 staro¿ytna stolica
Asyrii. F-8 uprzywilejowany kolor w kartach. G-1 zana-

drze. H-2 kole¿anka Bolka i Lolka. H-7 drzewo liœciaste.
H-12 król Troi, ojciec Hektora. I-3 imitacja skóry. I-9
odmiana gruszy. J-1 aparat dentystyczny. J-7 wyspa in-
donezyjska w pobli¿u Sumatry. J-12 struœ amerykañski.
K-5 zwierzchnik, szef. L-1 wino musuj¹ce. L-8 substan-
cja, organizm ludzki jako ca³oœæ. £-4 w mitologii germañ-
skiej leœny duszek. £-12 jedwab surowy otrzymywany
z oprzêdów jedwabników. M-1 marka samochodów do-
stawczych. N-8 pierwotniak, pe³zak. O-1 skrêcona linia,
zakrêtas. O-12 chor¹giew, sztandar. 

opr. A. Kemski

Rozwi¹zania nale¿y przes³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Roz-
wi¹zanie krzy¿ówki Nr 6/08: „Dobrzy ludzie s¹ szczê-
œliwi” Nagrodê ksi¹¿kow¹ wylosowa³: p. Robert Jan-
kowski z ul. Pancera. Wa¿ne do 25.04.br.


 










 













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

Nieoczekiwanie trafi siê szansa na podreperowa-
nie bud¿etu. Plany na pewno siê spe³ni¹, je¿eli
wyka¿esz siê cierpliwoœci¹. Nie b¹dŸ w gor¹cej
wodzie k¹pany. Rozwaga pop³aca, mo¿esz zdo-
byæ uznanie. Postaraj siê równie¿ mniej krytycz-
nie patrzeæ na œwiat i mieæ wiêksze zaufanie do
ludzi. Koniecznie zadbaj o swoj¹ kondycjê, bo
wchodzenie po schodach nie musi oznaczaæ za-
dyszki… 

�� BYK 22.04-21.05
W ¿yciu zawodowym nadchodzi trudniejszy
okres. Nabierz do tego dystansu i odetchnij œwie-
¿ym, wiosennym powietrzem. Je¿eli dobrze siê
rozejrzysz, zauwa¿ysz, ¿e ktoœ wzdycha do cie-
bie. Nie odtr¹caj kie³kuj¹cego uczucia, bo mo¿esz
straciæ niepowtarzaln¹ okazjê, by spotka³o ciê coœ
piêknego. Przecie¿ zawsze o tym marzy³eœ… 

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
W pewien sposób w realizacji planów mo¿e prze-
szkadzaæ twój nadmierny optymizm i pewnoœæ sie-
bie. Mo¿esz zlekcewa¿yæ oznaki nadchodz¹cego
zagro¿enia i nie zauwa¿ysz przeszkód, które mo-
g¹ siê piêtrzyæ przed tob¹. Dlatego pamiêtaj, aby
w odpowiednim momencie wróciæ do rzeczywisto-
œci i naprawiæ, co siê da. Nie lekcewa¿ swojego
zdrowia, i nie ulegaj kulinarnym pokusom. 

�� RAK 22.06-22.07
W powietrzu wisz¹ zmiany, na pewno dotycz¹
one twoich spraw zawodowych. Przejmij inicjaty-
wê i poproœ szefa o podwy¿kê. Energia i mnóst-
wo pomys³ów, którymi jesteœ na³adowany pozwo-
li ci spotkaæ kogoœ wyj¹tkowego. Spêdzisz z nim
niezapomniane chwile, które na d³ugo pozostan¹
w twojej pamiêci. Uwierz w dobre fluidy i zacznij
myœleæ pozytywnie. Odwa¿ siê na odrobinê sza-
leñstwa, to nie takie trudne.

�� LEW 23.07-23.08 
Miewasz ostatnio zbyt buntownicze usposobie-
nie, co powoduje, ¿e pochopnie podejmujesz de-
cyzje i zrywasz rozmowy w najmniej oczekiwa-
nym momencie. W sprawach biznesowych nie
zabraknie ci weny i b³yskotliwych decyzji i tutaj
bêdziesz móg³ siê popisywaæ swoj¹ elokwencj¹.
Ale zastanów siê, co jest wa¿niejsze w twoim ¿y-
ciu i czy nad wszystko przedk³adasz karierê i by-
wanie na salonach?

�� PANNA 24.08-23.09
Okres wytê¿onej pracy ju¿ siê koñczy, pomyœlnie
za³atwisz powierzone ci sprawy. Tymczasem ko-
rzystaj z uroków wiosny i wybierz siê na krótk¹
wycieczkê, choæby za miasto. Taki wyjazd po-
zwoli ci siê odstresowaæ i zrelaksowaæ. Je¿eli
planujesz jakieœ dodatkowe zajêcia, decyzjê
podejmij b³yskawicznie. Nie po¿a³ujesz. Masz tro-
chê czasu dla siebie i warto go po¿ytecznie wy-
korzystaæ. 

�� WAGA 24.09-23.10
Uwierz we w³asne mo¿liwoœci i zab³yœnij
w oczach zwierzchników. Pozwól, by twój czar
i wdziêk osobisty zauroczy³ niezwyk³ego cz³owie-
ka. Warto równie¿ odwiedziæ krewnych, których
dawno nie widzia³aœ. Wybierz siê na ³ono natury
i naciesz siê kwitn¹cymi drzewami. Odpoczniesz
i nabierzesz si³ do czekaj¹cych na ciebie zadañ.
Nie obawiaj siê, dasz sobie radê nawet z tymi
najtrudniejszymi. 

�� SKORPION 24.10-23.11
W uczuciach bez zmian. Mo¿e warto to zmieniæ
i rozejrzeæ siê za kimœ. Pamiêtaj, ¿e czasem
warto szokowaæ, by wzbudziæ czyjeœ zaintere-
sowanie. W ¿yciu zawodowym bez wiêkszych
niespodzianek, natomiast pomyœl o badaniach
kontrolnych, bo zmienna aura niekorzystnie
wp³ywa na twoje zdrowie. Powinieneœ równie¿
zadbaæ o swój wygl¹d, kupiæ nowy ciuszek i za-
wróciæ w g³owie komuœ, na kogo od dawna
masz chrapkê. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Nadchodz¹ce dni bêd¹ dla ciebie bardzo przy-
jemne, ale nie zapominaj o ostro¿noœci. Pomyœl
o planach na urlop, gdzie i z kim na niego poje-
dziesz? Lepiej zaj¹æ siê tym zawczasu. Potrzeb-
na bêdzie konsekwencja i podjêcie „mêskiej de-
cyzji”. Nie daj siê zwieœæ pozorom i samemu de-
cyduj o sobie. Nie pozwól nikomu sob¹ manipu-
lowaæ.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Jesteœ obiektem czyjegoœ zainteresowania. Ale,
pamiêtaj, ¿e nie warto w takiej sytuacji postêpo-
waæ zbyt pochopnie. Lepiej przemyœleæ coœ dwa
razy, ni¿ potem ¿a³owaæ i leczyæ rany w sercu i na
duszy. Opanowanie jest cnot¹, pamiêtaj o tym,
ale zbytni umiar te¿ nie pop³aca. 

�� WODNIK 21.01-19.02
Twój talent negocjatorski niebawem siê przyda.
Mo¿esz zrobiæ dobry interes i tylko od ciebie za-
le¿y, jakie bêd¹ z tego zyski. Opanuj swoje emo-
cje i nie sk³adaj przedwczesnych obietnic.
W sprawach sercowych wyka¿ siê cierpliwoœci¹,
a mo¿e znajdziesz swoj¹ drug¹ „po³ówkê”. Jeœli
pisane jest ci szczêœcie, to mo¿e wkrótce nadej-
dzie…

�� RYBY 20.02-20.03
W najbli¿szym czasie odezwie siê u ciebie pew-
na cecha, któr¹ dobrze skrywasz – buntowni-
czoœæ. W relacjach z partnerem potrzebna jest
konkretna i powa¿na rozmowa, której efekty po-
winny przynieœæ oczekiwane rozwi¹zanie. Uda
ci siê wiele spraw, o których myœla³eœ z pow¹t-
piewaniem czy w ogóle warto zaczynaæ. Potrze-
ba ci wiêcej wiary w siebie, a wszystko powoli
siê u³o¿y. 

Merlin

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie
Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 

wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

ZZaacczzyynnaammyy  sseezzoonn  ggrriilllloowwaa−−

nniiaa!!  PPoo  wwyysszzoorroowwaanniiuu  rruusszzttuu

ddrruucciiaannąą  sszzcczzoottkkąą  ii pprreeppaarraa−−

ttaammii  ddoo  pprrzzyyppaalloonnyycchh  ppiieekkaarr−−

nniikkóóww,,  zzaawwsszzee  pprrzzeedd  rroozzppaallee−−

nniieemm  ssmmaarruujj  pprręęttyy  rruusszzttuu  oollee−−

jjeemm,,  bbęęddzziiee  ggoo  ppootteemm  łłaattwwoo

uummyyćć..

�
Zanim położysz mięso czy
warzywa na ruszcie, do−
syp do żaru nieco ziół,

a zwłaszcza jałowca – aromat
będzie doskonały.

�
Mięso, przeznaczone do
pieczenia na grillu, powin−
no być pokrojone na rów−

nomierne, niegrube kawałki,
przygotowane w marynacie lub
posypce ziołowej. Sól je dopie−
ro na talerzu, jest bardziej so−
czyste.

�
Przyprawa do grillowania
uszlachetni plastry cuki−
nii, krojone ze skórką na

grubość ok. 1 cm. Posypane
z obu stron, skropione oliwą,
smakują znakomicie. Ta sama
przyprawa świetnie poprawi
grillowanej smak kiełbasy! 

�
Jeśli na deser miała być
galaretka z owocami,
wśród których znalazło

się kiwi, galaretka się nie zsią−
dzie! Nie martw się, nic stra−
conego. Odcedź owoce, dodaj
do nich serka waniliowego lub
owocowego jogurtu i masz go−
tową sałatkę owocową.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
LLuubbiimmyy  bbiieessiiaaddoowwaaćć  zz pprrzzyyjjaacciióółłmmii..  PPoossiiłłeekk  zz jjeeddnneejj  mmiissyy??  CCzzee−−

mmuu  nniiee??!!  WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć  oo bbiieessiiaaddoowwaanniiuu  ssłłóóww  kkiillkkaa..
RRaacclleettttee – to potrawa, początkowo przyrządzana przez szwajcar−

skich, prostych pasterzy, którzy na gorących kamieniach wokół al−
pejskiego paleniska roztapiali plastry wytwarzanego przez nich,

specjalnego sera zwanego „raclette”. Dzisiaj określenie to oznacza urządzenie elektrycz−
ne, wyposażone w malutkie patelenki, po jednej dla każdego biesiadnika, na których
przyrządza się topniejący w cieple, dowolnie przyprawiony ser żółty. Współczesna raclet−
te często ma dodatkowo funkcję grilla.

FFoonndduuee od francuskiego fondre, czyli stapiać. To również wynalazek szwajcarskich
górali, wzbogacający ich zimowe menu: suchy, żółty ser (zwykle w kilku odmianach,
skład każdy komponował w tajemnicy) plus białe wino i kirsz – wszystko to, mieszając,
podgrzewano w kociołku (caquelon) nad ogniskiem, wśród wesołych gawęd, aż powsta−
wał gęsty, gorący krem serowy; we wspólnym kociołku każdy maczał swoje kawałki chle−
ba czy warzyw i zjadał. Dzisiaj mamy też fondue mięsne (w garnku podgrzewa się oli−
wę z ziołami, w niej obsmaża na długim widelcu kawałeczki mięsa, każdy swoją porcję),
lub czekoladowe (w gorącej czekoladzie zanurza się zimne owoce, biszkopty, orzechy
itp.). CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
S¹ potrawy polskiej kuchni, których jedni nie
zjedliby za skarby œwiata zaœ dla innych s¹ one
nie lada przysmakiem. Flaki, mó¿d¿ek czy tatar,
niektórym odbieraj¹ ca³kowicie apetyt, u innych
powoduj¹ wzmo¿on¹ pracê œlinianek. 

Oto dwa staropolskie przepisy. Wbrew pozorom, wszyst-
kie sk³adniki s¹ do zdobycia, z tzw. „flakiem”, czyli os³onk¹ na kiszkê w³¹cznie. Trze-
ba o nie pytaæ na bazarach w sklepach masarskich lub dotrzeæ do hurtowni zaopa-
truj¹cych rzeŸników. Osoby wra¿liwe lepiej niech dziœ zrezygnuj¹ z lektury naszego
k¹cika.

✓✓ CZERNINA
Krew z jednej gêsi lub kaczki zmieszaæ w misce z 1 ³y¿k¹ octu, aby nie skrzep³a.

Ugotowaæ w 2 litrach wody wywar z kaczych lub gêsich podrobów i w³oszczyzny,
przypraw. Suszone owoce (oko³o 15 dag, z przewag¹ œliwek) op³ukane i moczone
przez kilka godzin, ugotowaæ w tej samej wodzie. Wywar przecedziæ, lekko ostudziæ,
wlaæ go do krwi szybko mieszaj¹c. Zagotowaæ, dodaæ ugotowan¹ uprzednio w³o-
szczyznê. Przyprawiæ do smaku sol¹, cukrem,  œwie¿ym sokiem z cytryny. Do czerni-
ny w³o¿yæ ugotowane owoce, pokrojone w kosteczkê podroby oraz makaron, najlepiej
³azanki. 

✓✓ KRWAWA KISZKA
1kg podgardla, 1,5 kg g³owizny i 1 kg dowolnego miêsa udusiæ z kilkoma du¿ymi,

pokrojonymi w kostkê cebulami, spor¹ garœci¹ majeranku, zielem angielskim, li-
œciem laurowym, mielonym pieprzem i sol¹. 1 litr krwi wieprzowej wlaæ do miski, na-
moczyæ w niej 12-15 czerstwych kajzerek pokrojonych w kostkê, po czym zemleæ je
wraz z ugotowanym 1 kg miêsa i podgardlem, zaœ g³owiznê obraæ, pokroiæ w ma-
lutkie kawa³ki, po³¹czyæ z pozosta³ymi sk³adnikami. Starannie przyprawiæ sol¹, pie-
przem. 

Gdy uzyskamy jednolit¹ masê, nape³niamy ni¹ (najlepiej przy pomocy specjalnej
koñcówki maszynki do miêsa) os³onkê jelitow¹ formuj¹c, co 8-10 cm ma³e kie³baski,
oddzielone od siebie zawi¹zan¹ grub¹ nitk¹. Gdy gotowe, u³o¿yæ delikatnie w szero-
kim garnku, dodaæ liœæ laurowy i nieco soli, zalaæ wrz¹tkiem i gotowaæ jeszcze wol-
niutko oko³o 45 minut. Po wyjêciu op³ukaæ koniecznie zimn¹ wod¹, mo¿e byæ nawet
z lodem. Gotowe! PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Czas wiosny sprzyja spacerom. Kilka mą−

drości dla Pań i Panów, pod rozwagę.

Co zawsze jest pierwszym powodem do

rozwodu? Ślub!!!

Czy mężczyzna różni się od dyplomu magisterskiego?

Nie bardzo: tracisz mnóstwo czasu i wysiłku, żeby go zdo−

być, a gdy już go triumfalnie i z dumą masz, szybko oka−

zuje się, że do niczego ci nie jest potrzebny…

Kto z całą pewnością jest spoza układu? Tylko Pluton!

To pewne, ze skromność zdobi mężczyznę. Dlatego wła−

śnie mężczyzna nie powinien się zdobić!

Jeśli z wysokiej wieży spuszczono jednocześnie kota

i włączoną latarkę, to z faktu, że i kot i latarka w tej sa−

mej chwili spadli na ziemię nie można wyciągać wniosku,

że kot leciał z prędkością światła… WWeessoołłyy  RRoommeekk

10-F 10-O 8-£ 3-H 1-L 11-L 15-F 13-A 16-L 10-B 5-G 12-E 14-O

10-K 6-K 2-A 4-O 15-£ 2-M
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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!!

RRRRAAAABBBBAAAATTTT     WWWWIIII OOOOSSSSEEEENNNNNNNNYYYY 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale
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MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

REKLAMA REKLAMA

Babcia Karola: - Mój szeœcioletni wnuk jest bardzo niecierpliwy. Kiedy zwracam mu uwagê, okrop-
nie siê denerwuje. Nigdy nie by³ spokojnym dzieckiem, ale odk¹d poszed³ do zerówki mamy z nim sa-
me k³opoty. Nie wytrzymuje siedzenia w ³awce, przeszkadza kolegom, chodzi po klasie.

Psycholog: - Proszê siê nie martwiæ. Na pocz¹tku nauki szkolnej wiele dzieci Ÿle siê czuje w nowym
rytmie i w narzuconych regu³ach. Ch³opiec stopniowo dojrzeje do obowi¹zku szkolnego.

Babcia Karola: - Ale jego nauczycielka skar¿y siê, ¿e Karolek czêsto zapomina kredek, albo innych
koniecznych pomocy. Dopiero teraz widzê, ¿e on zachowuje siê tak, jakby nie mia³ czasu mnie wys³u-
chaæ. Nie uwa¿a, nie pamiêta, ba³agani.

Psycholog: - Byæ mo¿e zawsze by³ trochê nadruchliwy albo nadpobudliwy, ale pañstwo nie zwrócili-
œcie na to uwagi.

Babcia Karola: - Byæ mo¿e. Ja go wychowujê, córka pracuje. Karol jest jedynakiem i dot¹d zawsze
stara³am siê, ¿eby mia³ du¿o ruchu. Chodzi³am z nim na plac zabaw, jeŸdzi³ na rowerze. Teraz w szko-
le zupe³nie nie umie siê znaleŸæ. Zreszt¹ zawsze by³ ma³o samodzielny. Jeszcze niedawno zawi¹zywa-
³am mu buty, jeœli nie by³y zapinane na rzepy.

Psycholog: - Czy nie chodzi³ do przedszkola?
Babcia Karola: - Póki ja mam du¿o wolnego czasu, to nie by³o takiej potrzeby. Córka ma wiele ko-

le¿anek z dzieæmi, wiêc spotyka³y siê kilka razy w miesi¹cu na ploteczki tak, aby dzieci mog³y siê ra-
zem bawiæ.

Psycholog: - A jak wspó³dzia³a³ wtedy z rówieœnikami?
Babcia Karola: - Wiem, ¿e nie lubi³ przegrywaæ w zabawie. Bardzo siê wtedy buntowa³ i oczywi-

œcie ³zy by³y na wierzchu. Trzeba go by³o d³ugo pocieszaæ i t³umaczyæ, ¿e ka¿dy chce wygraæ. Teraz jest
ju¿ trochê lepiej. Ale nigdy nie mia³ cierpliwoœci do rysowania czy wycinania albo innych prac rêcz-
nych. Córka skar¿y³a mi siê te¿, ¿e nieraz musia³a siê wstydziæ, kiedy zepsu³ zabawkê innemu dziec-
ku. Taki niezgrabny, jak naciœnie, to wepchnie, albo coœ urwie. Nie wiem, jak to bêdzie, kiedy trzeba
bêdzie wiêcej pisaæ w szkole. Widzê, ¿e nie³adnie trzyma o³ówek.

Psycholog: - Z pewnoœci¹ sprawê nale¿y wyjaœniæ. Dzieci z problemami manualnymi, albo takie, które
maj¹ trudnoœci koncentracji uwagi, powinny byæ ocenione przez psychologa lub pedagoga najlepiej wtedy,
kiedy w przedszkolu dziecko nie radzi sobie w grupie albo potem, wkrótce po rozpoczêciu nauki. Wtedy
mo¿na szybko zaradziæ trudnoœciom. Niektóre przedszkolaki i uczniowie pierwszych klas potrzebuj¹ bar-
dzo ukierunkowanej pomocy. Korzystne s¹ zabawy i zajêcia na sali æwiczeñ z terapeut¹ metody integracji
sensorycznej. Jest to dobry sposób na uporz¹dkowanie pracy uk³adu nerwowego. Æwiczenia i zabawy po-
magaj¹ lepiej odebraæ i rozpoznaæ poszczególne bodŸce dochodz¹ce do nas ze œwiata zewnêtrznego. Po-
przez ukierunkowan¹ zabawê pod okiem terapeuty przy pomocy huœtawek, wa³ków, deskorolek dziecko
uczy siê planowania ruchu, koordynacji cia³a, precyzji wykonywanych zadañ. Zdobywa wtedy wiêcej pew-
noœci siebie, wy³adowuje energiê i mo¿e ³atwiej skupiæ siê potem na odrabianiu lekcji. Warto siê dowie-
dzieæ, gdzie w okolicy jest odpowiednio wyposa¿ona sala do takich zajêæ i odpowiednio przygotowani te-
rapeuci.

Babcia Karola: - Moja znajoma prowadza swojego synka z trzeciej klasy na treningi „biofidbeku”.
Podobno tak¿e dobrze robi¹ na koncentracjê uwagi. Z tego, co wiem, ch³opiec nie radzi sobie z zada-
niami z matematyki i robi okropne b³êdy ortograficzne.

Psycholog: - Tak. To jest metoda stosowana od niedawna, ale coraz bardziej poszukiwana nie tylko
przez rodziców dla dzieci w wieku szkolnym, ale te¿ przez doros³ych ¿yj¹cych w stresie. Naprawdê nazywa
siê to EEG-Biofeedback i metoda ta najpierw zosta³a zastosowana w Ameryce podczas przygotowywania
do zadañ na orbicie amerykañskich kosmonautów. Ale ju¿ wkrótce próbowano j¹ wprowadziæ do psycho-
terapii u m³odzie¿y. U nas jest znana od kilku lat. Korzystaj¹ z niej doroœli, którzy przychodz¹ na treningi
raz w tygodniu, czêsto przed wa¿nymi spotkaniami w biznesie. W ten sposób lepiej pokonuj¹ tremê, bar-
dziej skupiaj¹ siê na zadaniu. Przychodz¹ studenci przed sesj¹ egzaminacyjn¹. U dzieci jest to jeden ze spo-
sobów pokonywania objawów mikrozaburzeñ rozwoju, prowadz¹cych do dysleksji czy dysgrafii. 

Babcia Karola: - A jak to wygl¹da w praktyce. Czy to nie jest za trudne dla mojego Karolka? 
Psycholog: - Ach, to mo¿e byæ œwietna zabawa. Dziecko widzi na ekranie komputera p³yn¹c¹ rzekê i tak

siê musi staraæ, ¿eby si³¹ swojej woli rozlaæ wody rzeki jak najszerzej. Wtedy otrzymuje punkty. Chodzi o to,
aby zdoby³ ich najwiêcej. Kiedy nauczy siê skupiaæ uwagê i tym samym zmniejszaæ swój wewnêtrzny stres,
mo¿e zdobyæ wiêcej punktów na kolejnych zajêciach. Dzieci bardzo siê staraj¹ i w ten sposób ucz¹ siê od-
powiednio reagowaæ. Gry s¹ ró¿ne; wyœcigi samochodów, balon, który musi staæ siê coraz wiêkszy. Tera-
peuta najpierw u³atwia zadanie, ale z czasem tak ustawia komputer, aby uzyskanie punktów by³o coraz tru-
dniejsze. Mózg musi naprawdê popracowaæ. Ale pacjenci to bardzo lubi¹.

Babcia Karola: - To znaczy, ¿e nie wystarczy pojedynczy trening?
Psycholog: - Ci, którzy ju¿ poznali korzyœci tej metody mog¹ przychodziæ na jednorazowe zajêcia od-

œwie¿aj¹ce, jednak na pocz¹tek trzeba odbyæ, co najmniej 10 spotkañ. Dobrze jest tak¿e omówiæ problemy
pacjenta z psychologiem na pocz¹tku cyklu terapii. Treningi Biofeedback s¹ zreszt¹ prowadzone przez pe-
dagoga lub psychologa. Ostatnio nawet zosta³y udostêpnione w niektórych szko³ach, pod warunkiem, ¿e
jest tam zatrudniony przeszkolony specjalista. Warto spróbowaæ.

Babcia Karola: - A gdzie w mojej okolicy mo¿na skorzystaæ z takich treningów?
Psycholog: 

- Zapraszam do ELPIS Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka na
ul. Lucerny 117 w Warszawie. Wszystkie informacje mo¿na uzyskaæ
pod nr telefonu: 022 812 76 62 lub 022 815 27 82, a tak¿e na stronie
www.elpiscentrum.pl i pod adresem elpis@elpiscentrum.pl

AS 2008

Choæ w Polsce œwiat medyczny niechêtnie
akceptuje leczenie chorób krêgos³upa meto-
dami manualnymi, to ja – jako lekarz, z saty-
sfakcj¹ stwierdzam, ¿e b³ogos³awieñstwem
s¹ w obecnych czasach tak bardzo zdomi-
nowanych chemi¹ i skalpelem ludzie, którzy
maj¹ wiedzê i umiejêtnoœci takiej w³aœnie
pomocy. W ca³ym œwiecie nast¹pi³ powa¿ny
zwrot ku manualnym technikom ustawiania
krêgos³upa. W wielu krajach chiropraktyk
jest partnerem lekarza i wspólnie z nim de-
cyduje o leczeniu, pomagaj¹c unikn¹æ zabie-
gów chirurgicznych i leków. Sam tego do-
œwiadczy³em dziêki Panu Papajewskiemu.

Dr Jan Bernasia – radiolog – neurolog.

Je¿eli nie ma bezwzglêdnej koniecznoœci operacji
krêgos³upa, to jedyn¹ najsensowniejsz¹ metod¹ jest
chiropraktyka medyczna. Na nic zdaj¹ siê wszelkie
leki, bowiem nie ma takich, które zlikwiduj¹ przy-
czynê bólu lub ustawi¹ krêgi i przyczepy miêœni na
w³aœciwe po³o¿enie.

Mimo ogromnej iloœci ofert i gabinetów trudno
podj¹æ decyzjê, gdzie iœæ, bo ka¿dy zapewnia, ¿e jest
najlepszy.

Jednak oœrodek NATURMED – przedstawiany
Czytelnikom wielokrotnie na przestrzeni kilku lat –
to gwarancja bezspornej pomocy w bólu i bezpiecz-
nej fachowoœci.

Od wielu lat pracuje tu zespó³ specjalistów. Na
szczególn¹ uwagê zas³uguje pan Wojciech Papajew-
ski – maj¹cy ogromne osi¹gniêcia w ustawianiu krê-
gos³upa i likwidowaniu wszelkich bóli miêœniowo –
stawowych. Ma pacjentów od wieku szkolnego do
bardzo zaawansowanego. Nawet ludzie z odleg³ych
miast podejmuj¹ trud przyjazdu do Naturmedu. Opi-
nia, ¿e tak bardzo pomaga – wszêdzie siê rozchodzi.

Zadaliœmy kilka pytañ panu Papajewskiemu:
- Jakie jest pana zdanie o zbyt pochopnych czy

wrêcz niepotrzebnych decyzjach operacji,
o których tak wiele siê ostatnio mówi w mediach?

- Przez lata pracy widzia³em i s³ysza³em wiele.
Równie¿ i to, ¿e skutki zdarzaj¹ siê tragiczne, czêsto
nie do naprawienia. W ka¿dym niemal przypadku
warto jednak walczyæ, by operacji unikn¹æ. ¯aden le-
karz nie ukrywa, ¿e skalpel – to zawsze ryzyko. Oso-
biœcie znam cztery osoby, które po operacji krêgos³u-
pa walcz¹ z gronkowcem, ¿ó³taczk¹, oraz powik³ania-
mi, które ju¿ bêd¹ mieli do koñca ¿ycia. Ale s¹ rów-
nie¿ takie schorzenia krêgos³upa – które wymagaj¹
wy³¹cznie interwencji chirurgicznej. Mimo wszystko.

- Stosuje pan specjalne techniki zabiegów ko-
bietom w ci¹¿y i po porodzie oraz skoliozach
u m³odzie¿y. To wyj¹tkowo rzadka umiejêtnoœæ?

- Tak, specjalizacja ta jest nieoceniona, bo bóle
krêgos³upa u kobiet w ci¹¿y s¹ wyj¹tkowo przykre
i na ogó³ niczym nie leczone, a przecie¿ kobiety te
cierpi¹ bardzo, nie mog¹c wzi¹æ ¿adnych leków.

- Jakie kryteria stosuje pan przy kwalifikowa-
niu pacjentów do zabiegu?

- Istotny jest wiek i przyczyna dolegliwoœci, oraz
jak d³ugo ból trwa, w jakich okolicznoœciach siê na-
sila, czy nie by³o urazu mechanicznego (np. wypad-
ku), jak dalece zaawansowana jest osteoporoza
i wiele innych.

- Czy mo¿e pan daæ przyk³ad metod przez pa-
na stosowanych?

- Zawsze rozpoczynam od ortopedycznego rozlu-
Ÿnienia wiêzade³ wokó³ ka¿dego krêgu, stawów bar-
kowych i biodrowych. Najwiêcej uwagi poœwiêcam
szyi i odcinkowi lêdŸwiowemu krêgos³upa, dopiero
po tych czynnoœciach wykonujê resztê zabiegu.

- Ile zabiegów jest konieczne, aby pacjentowi
pomóc?

- Uczciwoœæ nakazuje, aby nie okreœlaæ „ z góry”,
¿e nale¿y odbyæ 10, 15 czy 20 zabiegów, bo przecie¿
po 1-2 zabiegach okazaæ siê mo¿e, ¿e dany przypadek
bêdzie wyleczony np. po 4, 5 zabiegach. Oceniam to
po pierwszym, drugim spotkaniu.

A pacjent te¿ to czuje. Zarówno pozytywnych
efektów jak i ich braku nie da siê ukryæ, zamasko-
waæ. To zawsze jest jasne i czytelne.

Jak zawsze przedstawiamy wypowiedzi pacjen-
tów, bo s¹ one wiele mówi¹ce:

„ Arytmia serca, nocne ko³atanie serca, uczucie
niepokoju i duszenia siê – te dolegliwoœci zmusi³y
mnie do wizyt u kardiologa. EKG, echo, próby wy-
si³kowe – robi³em wszystkie konieczne badania –
wszystkie wyniki by³y prawid³owe.

Dla pewnoœci by³em u dwóch kardiologów. Ten
drugi mnie zaskoczy³: niech pan spróbuje u dobrego
terapeuty manualnego, bo to na pewno odcinek
piersiowy krêgos³upa. Poda³ mi adres Naturmedu.
I dopiero to by³o trafne! Pan Papajewski zaj¹³ siê
moim krêgos³upem i wszystkie problemy ust¹pi³y!
Niepotrzebnie bra³em wczeœniej leki nasercowe
i przeciwarytmiczne!”

Krzysztof Lewiñski – chemik z Warszawy

„Pow³óczy³em nog¹, neurolog stwierdzi³, ¿e mu-
szê siê z tym pogodziæ, bo operacja jest zbyt ryzy-
kowna, tak¿e ze wzglêdu na serce. Fizykoterapia
przez ponad rok nie pomog³a zupe³nie. Pan Papa-
jewski – jest rewelacyjny, brak mi s³ów. Chodzê ju¿
normalnie – to wygl¹da na cud.”

Janusz Kucharski lat 41 (elektronik z Warszawy)

„Gdyby ka¿dy gabinet ortopedyczny mia³ takiego
Wojciecha Papajewskiego – ludzie byli by wyleczeni,
a nie leczeni latami. By³am ju¿ zdecydowana na ope-
racjê na Lindleya, ale rodzina namówi³a mnie na
oœrodek w Go³¹bkach, aby mieæ spokojne sumienie,
¿e wykorzysta³am wszystkie mo¿liwoœci. I ca³e szczê-
œcie! Dziœ jestem tak sprawna, ¿e lekarz prowadz¹cy
mnie do operacji, osobiœcie kontaktowa³ siê z oœrod-
kiem NATURMED, by³ tak bardzo zdumiony. Dziêki
panu Wojtkowi Papajewskiemu uniknê³am operacji!
Lekarz twierdzi, ¿e nie widzi nawet w dalekiej per-
spektywie takiej koniecznoœci! Ta pomoc jest nieoce-
niona!”

Barbara Wojciechowska 51 lat (nauczycielka)

„Przeganiany by³em od lekarza do lekarza, od
szpitala do sanatorium – koszmar! Wyda³em mnóst-
wo pieniêdzy na ró¿ne „wynalazki”, które mia³y mi
usprawniæ chodzenie i zlikwidowaæ ból – wszystko
na nic. Syn sprowadza³ „cudowne lekarstwa” przez
internet, a¿ doszed³em do dna! Ka¿dy ruch by³
z bólem. Dziœ jestem zdrowym cz³owiekiem. Nie
uwierzy³bym nikomu, gdybym sam tego tu nie do-
œwiadczy³. Bardzo dziêkujê Panu Papajewskiemu.”

Bogdan Wilczek lat 61 (in¿ynier budowlany)
Informacje o mo¿liwoœciach bezoperacyjnego le-

czenia krêgos³upa by³y i zawsze bêd¹ poszukiwane
i potrzebne. Dlatego o oœrodku NATURMED warto
pamiêtaæ. AS 2008

POMOC BEZ OPERACJI

Zapisy i informacje codziennie 9.00–19.00
NATURMED – Ursus – os. Go³¹bki 

ul. Koronacyjna 15
Tel. (022) 662 49 07 oraz 0 604 092 007
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Amerykañska spó³ka specjalizuj¹ca siê w technologii i masowej produkcji wysokiej jakoœci opakowañ z
tworzyw sztucznych, w zwi¹zku z intensywnym rozwojem przedsiêbiorstwa w Polsce poszukuje kandydatów
na stanowisko:

Lakiernik (miejsce pracy: Miêdzylesie), nr ref. GTCP/0508/PL
Do obowi¹zków bêdzie nale¿a³o: lakierowanie przemys³owe metod¹ natryskow¹ „na mokro”, przygotowanie i
lakierowanie konstrukcji stalowych w kabinie lakierniczej
Oczekujemy: wykszta³cenia min. zawodowego, œrednie techniczne mile widziane, min. 3 lata doœwiadczenia na
stanowisku lakiernik, znajomoœci procesów lakierniczych, umiejêtnoœci przygotowania powierzchni i wykonywania pow³ok
lakierniczych, uprawnieñ do obs³ugi wózków wid³owych, uprawnieñ do obs³ugi suwnicy z poziomu „0”, gotowoœci do pra-
cy w systemie dwuzmianowym

Specjalista Kontroler Jakoœci (miejsce pracy: Miêdzylesie), nr ref. GTCP/0408/PL
Do obowi¹zków bêdzie nale¿a³o: kontrola czêœci maszyn i form, opracowanie metodyki pomiarów, programów pomia-
rowych, obs³uga maszyn i przyrz¹dów pomiarowych KJ, nadzór nad sprzêtem pomiarowym, opracowanie i przestrze-
ganie procedur jakoœciowych
Oczekujemy: wykszta³cenia wy¿szego technicznego, min. 3 lata doœwiadczenia na stanowisku kontrolera jakoœci,
doœwiadczenia zwi¹zanego z pomiarami czêœci maszyn, umiejêtnoœci programowania (PC-DMIS, MITUTOYO), komu-
nikatywnej znajomoœci j. angielskiego

Oferujemy:
� mo¿liwoœæ rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji w miêdzynarodowej firmie
� ciekaw¹, samodzieln¹ i odpowiedzialn¹ pracê w zgranym i ambitnym zespole
� atrakcyjne warunki zatrudnienia adekwatne do wykszta³cenia i doœwiadczenia zawodowego

Prosimy o przekazanie CV wraz z listem motywacyjnym, w terminie 14 dni od daty ukazania siê og³oszenia, z powo³aniem
siê na nr referencyjny oferty.

Graham Packaging Poland Sp. z o.o., ul. ¯egañska 1, 04-713 Warszawa Miêdzylesie
fax: 022/3212900, e-mail: graham.rekrutacja@grahampackaging.com

Zastrzegamy sobie mo¿liwoœæ odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje. Prosimy o dopisanie nastêpuj¹cej klauzuli: „Wyra¿am zgodê na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustaw¹ z dnia 29.08.1997 o Ochronie
Danych Osobowych, Dz.U. Nr 133 poz. 883)".
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KUPIĘ

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

AUTO−MOTO/kupię

� Opla – Skodê. 
Tel. 0506-871-924

SPRZEDAM

� Motocykl WFM 125 - nowa
produkcja – za 3000 z³. 

Tel. 022 872-97-51 
� Odkurzacze Rainbow – no-
we, u¿ywane – serwis, konser-
wacja, akcesoria. 

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

� Piecyk k¹pielowy, gazowy.
Tel. 022 813-38-18; 022 810-33-77
� Wyposa¿enie zak³adu fry-
zjerskiego. Tel. 022 610-15-72

MEDYCZNE

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

Tel. 0698-788-966

NAUKA

� Fizyka/Matematyka. Matury.
Doje¿d¿am. Dr. Tel. 0606-154-798
� Francuski, rosyjski – t³uma-
czenia umów, faktur, kontraktów,
instrukcji i warunków technicz-
nych, aktów cywilnych, œlubów.
Poœrednictwo biur wykluczone.
Tel. 022 815-44-91; 0601-35-18-64
� J. polski. Tel. 691-923-889
� Liceum dla doros³ych. 

Tel. 022 498-65-95
� Matematyka. 

Tel. 607-163-744
� Poœrednictwo i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami – studia po-
dyplomowe. Tel. 022 879-87-66
� Szkolenia BHP. 

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

Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/kupię

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

DAM PRACĘ

� AVON – korzystne warunki
wspó³pracy. Tel. 0602-623-916
�� Agencja ochrony poszuku-
je od zaraz do pracy mê¿-
czyzn w wieku 40-60 lat. Bar-
dzo dogodne warunki pracy
i p³acy. Tel. 0696-518-491; 

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

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

e-mail:biuro@pol-tax.pl
� Do pracowni cukierniczej –
chêtne do pracy, zdyscyplino-
wane kobiety, doœwiadczenie
niekonieczne, od zaraz 8 z³/h.
Marysin Wawerski. 

Tel. 022 815-64-23 
(dzwoniæ 7.00-13.00)

� Dr Nona – produkty uzdra-
wiaj¹ce z Morza Martwego.
Kosmetyka + zdrowie. 

Tel. 0602-654-917

� Firma z bran¿y us³ug komu-
nalnych zatrudni kierowców
z kat. C+E. Tel. 022 750-93-13
� Firma Instal-Bud zatrudni hy-
draulika (konserwacja). Okolice
Rembertowa. Tel. 602-777-508 
� Krawcowej – szycie miaro-
we, poprawki. Grochów. 

Tel. 022 870-01-01
� Kierowcy z kategori¹ C+E. 

Tel. 0602-189-663; 
022 795-13-35

�� Opiekunki do chorych, sio-
stry PCK, pielêgniarki zatru-
dniê. Tel. 022 815-30-62
� PANIE – MONTA¯ ATOMI-
ZERÓW – (umowa o pracê)
Aleksandrów k./Falenicy. 

Tel. 0501-295-814 
(od 8.00 do 16.00)

� Solidnego, odpowiedzialne-
go, pracowitego, z wyobraŸni¹
techniczn¹ do pracy przy pro-
stych maszynach pakuj¹cych
w firmie w Rembertowie. Wy-
magana aktualna ksi¹¿eczka
badañ Sanepidu. 
Tel. kontaktowy 0601-313-494
� Zatrudniê preserów, tak¿e
osoby niepe³nosprawne. 
Tel. 022 613-32-79; 0600-082-205

SZUKAM PRACY

�� Zaopiekujê siê dzieckiem
(kilka godzin dziennie). 

Tel. 0609-762-685
�� Zaopiekujê siê dzieckiem 5
godz. dziennie. Tel. 0502-515-058

PRAWNE

�Kancelaria Prawna, przystêp-
ne ceny, szeroki zakres us³ug.
Czynna codziennie. ul. Gro-

chowska 207 (Universam nad
bankiem). Tel. 0509-959-444, 

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

0603-807-481
�� KANCELARIA ADWO-
KACKA – prawo cywilne,
karne, spadkowe, rodzinne –
obs³uga. Porady. Miêdzylesie
ul. Dziêcieliny 3 m 11, wtorek
i czwartek 15.00-18.00. 

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

RAMKA
� Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna Pie-
truk ..s.c. Konkurencyjne ceny
ul. Grochowska 306/308 lok.
29. Tel. 022 879-92-29; 0502-
27-51-94; www.pietruk.eu 

RÓŻNE

� Biuro Matrymonialne „Ty
i Ja”. Tel. 022 818-81-37; 

0502-879-561
�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO
I SOLIDNIE. 

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

SPORT

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

Tel. 022 870-52-72

USŁUGI

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

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

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

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

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

�Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Pol-
sat, N-ka, Promocja dekoder
Polsatu za 99 z³, 1 m-c gratis
i 37,90 z³/m-c, satelity bez op³at
700 programów w tym 17 pol-
skich (Polonia, TRWAM), ante-
ny TV – naziemne. Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja!
Tel. 022 815-47-25; 0501-123-566

www.lemag-tvsat.waw.pl 
�� Automatyczne pralki – na-
prawa, tanio. 
Tel. 022 810-67-92; 0605-404-132
� Cyklinowanie, lakierowanie -
Szpakowski. Tel. 022 872-93-03

� Cyklina, lakier. 
Tel. 0501-952-567

� Dekarstwo, blacharstwo. 
Tel. 0501-487-868

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

022 612-92-70
�� Elektryczne. 

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

� Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 022 870-27-39; 0502-208-813
� FOCUS SERVICE - naprawa
telewizorów w domu klienta. 

Tel. 0603-40-90-20
�� Gaz, hydraulika 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, przeróbki, naprawy. 

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

��Glazura, malowanie, tapeto-
wanie, hydraulika, elektryka,
panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 022 428-35-53, 

0504 61 88 88
� Glazura - remonty. 

Tel. 0694-809-402
� Glazura, hydraulika, remon-
ty. Tel. 022 671-05-82
�� Hydrauliczne. 

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

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

0607-773-106
� Hydrauliczne, Wod.-Kan.
Gaz., CO, piece, filtry. 
Tel. 022 613-82-96; 0696-321-228
� Hydrauliczne i inne remonto-
we. Tel. 0662-037-118 

(po 15.00)
�� Hydrauliczne, inst.CO.,
Inst. Wod.-Kan., przeróbki. 

Tel. 0516-508-397
� Lodówki, pralki. 

Tel. 022 671-80-49; 
604-910-643; 601-361-830

�Malarska, tapety, g³adŸ - oso-
biœcie. Tel. 022 810-90-22
�� Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 022 615-76-97; 

0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. 

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

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

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

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

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

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

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

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

0697-120-312 

�Naprawa telewizorów u klien-
ta. Dojazd gratis. 

Tel. 671-94-53; 0692-420-605
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD (bez lodówek),
z³om w ka¿dej postaci, maku-
laturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piwnic.
Tel. 022 499-20-62 
�� Odzie¿ skórzana i motocy-
klowa, futra, ko¿uchy – prze-
róbki oraz wszelkie naprawy.
Ul. Zamieniecka 63. 

Tel. 022 610-23-05
� Pielêgnacja ogrodów, kosze-
nie trawników. 

Tel. 0 888 906 138
� Pranie chemiczne, renowa-

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

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

Tel. 0510-126-840
� Przy³¹cza wod.-kan. 

Tel. 0606-743-873 
�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio. Tel. 022 810-25-72; 

0501-190-127
�� Reklama, szyldy, kasetony,
neony. Ul. Patriotów 237. 

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

�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne. 
Tel. 022 810-38-04; 0602-126-214
�� Stolarstwo, lakiernictwo.
Meble na wymiar, kuchenne,
biurowe, szafy wnêkowe, gar-
deroby itp. Ciêcie p³yt. 

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

�� Tapicerskie. 
Tel. 022 612-53-88

� Tipsy. Tel. 0509-812-980
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771 
� Uk³adanie parkietów, przek³a-
danie, cyklinowanie, lakierowanie
– osobiœcie. Tel. 022810-70-88; 

0609-542-545
� Wywóz gruzu, wykopy, wy-
burzanie, piach, ¿wir, ziemia. 

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

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

022 610-19-92
� ¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 022 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale, ro-
lety antyw³amaniowe – produk-
cja, naprawa. 

Tel. 022 610-23-83
�� ¯uk – wywóz gruzu, z³omu,
œmieci, drzewa, liœci i mebli. 

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

ZDROWIE

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

Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD (bez lodówek),
z³om w ka¿dej postaci, ma-
kulaturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piwnic. 

Tel. 022 499-20-62 

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 

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

Tel. 0600-236-046
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