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Spoko 
z Euro 2012

Nieznane zwierz¹tko z Loch
Ness zawsze wyp³ywa³o na po-
wierzchniê w po³owie lipca. Pa-
skuda znad Zalewu Zegrzyñ-
skiego zaczyna³a przeœladowaæ
okolicznych mieszkañców tak¿e
w miesi¹cach wakacyjnych. Dla-
czego? Bo zaczyna³ siê sezon,
gdy zaczyna³o brakowaæ infor-
macji. Cierpliwoœæ redaktorów
by³a jednak du¿a: „dziura” infor-
macyjna musia³a trwaæ, co naj-
mniej tydzieñ. Teraz ka¿dego
dnia musi byæ news – ekscytuj¹-
cy, podniecaj¹cy. Wiem, co
mówiê – pracujê w gazecie, która
„gor¹co” ma w tytule. I z tego te¿
powodu niezwykle jestem uod-
porniony na nadmierne prze¿y-
wanie wykreowanych tematów.

Obecnie ¿elaznym, celnie
trafiaj¹cym do wyobraŸni new-
sem pojawiaj¹cym siê, gdy
przez parê godzin nic siê nie
dzieje na œwiecie jest potworna
groŸba: nie zd¹¿ymy z EURO
2012! Jeszcze nie zaczê³y siê
mistrzostwa 2008, a nas stra-
sz¹, ¿e damy plamê przed ca-
³ym œwiatem.

Nie mówiê, ¿e nie damy. Ale
jeœli stadion buduje siê 2,5 roku,
hotele rok, drogi 2-3 lata, nawet
metro w okrojonej formule z cen-
trum na b³onia nie powinno zaj¹æ
wiêcej czasu ni¿ 2 lata, to, czym
my siê ekscytujemy. Plany po-
wstaj¹, pieni¹dze podobno s¹,
Chiñczycy chc¹ pomóc? S³uchaj-
my z uwag¹ przestróg, ¿e coœ siê
opóŸnia, ale nie prze¿ywajmy
czegoœ, na co i tak nie mamy
wp³ywu. Dla zbyt wielu wa¿nych
ludzi w naszym kraju klapa Euro
2012 oznacza³aby kres kariery
politycznej i biznesowej, by rze-
czywiœcie mia³o do niej dojœæ.
Uwierzcie mi, ¿e tak jest.

Tomasz Szymański
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Ju¿ w nowej siedzibie!
ul. Patriotów 208

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

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

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

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

MMMMEEEETTTTRRRREEEEMMMM    NNNNAAAA PPPPRRRRAAAAWWWWĄĄĄĄ    SSSSTTTTRRRROOOONNNNĘĘĘĘ



2222    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

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

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

w³asny 
parking
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HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

OFERUJE WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM
usługi związane

z zarządzaniem i administrowaniem
nieruchomościami.

Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Spółdzielni 
w Warszawie przy ul. Kobielskiej 1, tel. 673−08−01.
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W A R S Z A W I A C Y
Czekaliœmy na partiê, która  potrafi zapewniæ nam wzrost poziomu ¿ycia,  rozwój spo³eczny oraz

sprawiedliwy podzia³ efektów wspólnej pracy.
Czekaliœmy na partiê, która potrafi podporz¹dkowaæ gospodarkê wolnorynkow¹ celom

spo³ecznym. Walce z bezrobociem, bezp³atnej s³u¿bie zdrowia, powszechnej edukacji, likwidacji nêdzy
i ubóstwa.

Czekaliœmy na partiê, która bêdzie prawdziwym reprezentantem ludzi pracy.
Czekaliœmy na partiê, która dla realizacji tych celów bêdzie umia³a porozumieæ siê z pracodawcami.
Czekaliœmy na partiê, która bêdzie bezkompromisowo walczyæ o œwieckie pañstwo, o pod-

miotowoœæ Obywateli, o tolerancjê i wzajemny szacunek.
Czekaliœmy na partiê, która bêdzie gwarantem równych szans i równych praw, dla której najwiêk-

sz¹ wartoœci¹ bêdzie dobro wspólne.
Czekaliœmy na partiê, która szanuje i rozumie historiê, potrafi broniæ ¿yciorysów milionów

Polaków oraz bez nienawiœci budowaæ przysz³oœæ.
Czekaliœmy na partiê, któr¹ stworz¹ ludzie o wspólnych przekonaniach, partiê  wzajemnego sza-

cunku i sympatii.
Czekaliœmy na partiê, która lewicê bêdzie jednoczyæ a nie dzieliæ.

Taka partia powsta³a. Powsta³a POLSKA LEWICA.
Do³¹cz do nas. Buduj z nami lewicê.

Leszek Miller       Jacek Zdrojewski 

OdwiedŸ nasz¹ stronê: 

www.polskalewica.pl 
Skontaktuj siê z nami:
Tel. 0 511 667 309; 0 510 940 088
Mail: warszawa-19@polska-lewica.pl 
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Do 2012 r. w Warszawie ma powstaæ
centralny odcinek drugiej linii metra. Jego
pocz¹tkiem bêdzie rondo Daszyñskiego,
a koñcem Dworzec Wileñski. Na odcinku
szeœciu kilometrów powstanie siedem stacji
(w tym dwie po prawej stronie Wis³y). 

Dla nas, mieszkañców prawobrze¿nej
Warszawy najwa¿niejsze jest to, ¿e wre-
szcie metro przebije siê przez Wis³ê. Trasa
wiod¹ca z ronda Daszyñskiego, przez sta-
cje „rondo ONZ”, „Œwiêtokrzyska” (po³¹-
czenie z pierwsz¹ lini¹ metra), „Nowy
Œwiat”, „Powiœle”, „Stadion” i „Dworzec
Wileñski” po³¹czy bardzo odleg³e, pod
ró¿nymi wzglêdami, czêœci stolicy.
– Stacja „Stadion” jest wêz³em kluczowym
– mówi³ Jerzy Lejk prezes spó³ki „Metro
Warszawskie” na spotkaniu w urzêdzie
Pragi Pó³noc prezentuj¹c koncepcjê i har-
monogram budowy drugiej linii metra. 
– Tutaj zaplanowaliœmy dogodne przejœcia
na Dworzec PKP „Warszawa Stadion”
i na maj¹cy powstaæ Stadion Narodowy.
Poza tym, to stacja przesiadkowa, z której
w przysz³oœci metro skieruje siê na Go-
c³aw. O ile trasa biegn¹ca na Goc³aw przez

Kamionek i Grochów, pozostaje na razie
w sferze baœni, o tyle druga linia ma real-
n¹ szansê powstania. Choæ s³ychaæ g³osy,
¿e na pewno i ta nitka metra nie zostanie
zbudowana przed Euro 2012. 

Na pocz¹tku wakacji poznamy firmê, wy-
konawcê tego odcinka metra. Aktualnie piêæ
miêdzynarodowych konsorcjów pracuje nad
projektami ofert, z którymi stan¹ do przetar-
gu. Konsorcja musz¹ byæ gotowe przed 26
maja. Nastêpnie nad ofertami pochyli siê
specjalna komisja i wybierze tê najkorzyst-
niejsz¹. Siedemdziesi¹t procent sukcesu ma
zapewniæ zaproponowana najni¿sza cena
budowy. W dalszej kolejnoœci bêdzie liczyæ
siê skrócenie czasu zakoñczenia inwestycji,
„potwierdzenie si³y ekonomicznej oferenta”,
przed³u¿enie okresu gwarancji i rêkojmi.
Wszystkie stacje maj¹ powstawaæ jednocze-
œnie, a budowa ca³ego odcinka metra nie po-
winna przekroczyæ 45 miesiêcy. 

W czasie spotkania w urzêdzie Pragi
Pó³noc przedstawiciele spó³ki „Metro
Warszawskie” w znacznej czêœci prezenta-
cji skoncentrowali siê na technologii bu-
dowy, na szczegó³ach technicznych i na

walorach maszyn dr¹¿¹cych ziemiê. – Tro-
chê to tak, jakby w salonie samochodowym
chciano mnie namówiæ na zakup auta dla-
tego, ¿e ma maskê wykonan¹ ze œwietnych
stopów metali – mówi³ Antoni D¹browski
ze Zwi¹zku Stowarzyszeñ Praskich, jeden
ze s³uchaczy i pyta³, czemu w innych kra-
jach metro budowane jest szybciej. Mie-
szkañców interesowa³y g³ównie sprawy
przyziemne. Choæby to, czy budynki nad
tras¹ metra bêd¹ bezpieczne i czy po uru-
chomieniu metra nie bêd¹ odczuwalne
drgania przeje¿d¿aj¹cych wagonów. Deba-
cie przys³uchiwa³a siê Jolanta Koczorow-
ska burmistrz Pragi Pó³noc.

Przedstawiciel Spó³dzielni Mieszkanio-
wej „Praga”, która ma zasoby mieszkanio-
we w bezpoœrednim rejonie inwestycji,
dopytywa³ o przejezdnoœæ na jednym
z g³ównych pó³nocnopraskich skrzy¿owañ
– ul. Targowej z al. „Solidarnoœci”. – Sko-
ro stacje maj¹ byæ budowane metod¹ od-
krywkow¹, to bardzo wa¿ne jest jak d³ugo
bêd¹ budowane i jakie utrudnienia w ko-
munikacji wynikn¹ z tej budowy dla mie-
szkañców. Temat budowy drugiej linii me-
tra jeszcze nie raz zagoœci na ³amach
„Mieszkañca”, bo to inwestycja niezmier-
nie wa¿na dla naszej, prawobrze¿nej czê-
œci stolicy. rosa

Niestety, centralny odcinek drugiej linii metra ca³kowicie ominie
Pragê Po³udnie. Nawet budowana stacja „Stadion” bêdzie siê znaj-
dowa³a przy ul. Sokolej, w pó³nocno-praskiej czêœci Warszawy.

Przez oklejone og³oszenia-
mi i plakatami szyby trudno
zajrzeæ do œrodka. Pustkami
zieje te¿ lokal pod numerem
45, gdzie jeszcze kilka lat temu
by³y popularne wœród mie-
szkañców „Delikatesy Krysia”.
Obok nich stoi okratowany ba-
raczek po kwiaciarni, dalej pu-
sty lokal po salonie samocho-
dowym ALKO i lokal po „Pie-
czywie Mistrza Piotra”. Gdy od
Ronda Waszyngtona wchodzi-
my we Francusk¹ po prawej

stronie rozpoœciera siê „aleja
zgrozy”. 

Jak inaczej nazwaæ brudne
szyby wystaw, na których nie
mo¿na zawiesiæ oka? Pró¿no
szukaæ na drzwiach tych lokali
informacji o planach, co do ich
losu. Jedynie na salonie samo-
chodowym widnieje og³oszenie
dla chêtnych do wynajêcia. Za
ile?

Mieszkañcy twierdz¹, ¿e
chêtnych na najem pustostanów
nie ma, bo w wiêkszoœci przy-

padków proponowane przez
w³aœcicieli stawki za metr kwa-
dratowy s¹ o wiele wy¿sze ni¿
te na Starym Mieœcie czy Trak-
cie Królewskim. 

Sklep po „Pieczywie Mistrza
Piotra” jest w gestii miasta i ju¿
znalaz³ siê na niego chêtny.
W gestii dzielnicy jest jeszcze
lokal, w którym kiedyœ by³a fi-
lia Wedla, ale i tu znalaz³ siê no-
wy najemca. W³aœnie przepro-
wadza remont. Bêdzie p³aci³
dzielnicy czynsz w wysokoœci

stu piêtnastu z³otych za metr
kwadratowy. To o z³otówkê
wiêcej ni¿ na Starym Mieœcie,
ale Francuska w okresie letnim
têtni ¿yciem podobnie jak Sta-
rówka. Szkoda, ¿e prywatni

w³aœciciele pustostanów nie
chc¹ obni¿yæ cen najmu. Propo-
nowany czynsz za wynajem
jednego z lokali wynosi piêæ-
dziesi¹t tysiêcy z³otych mie-
siêcznie plus kaucja za trzy mie-
si¹ce z góry. Poniewa¿ lokal
trzeba odnowiæ, dlatego chêtny
do wynajêcia go na jakikolwiek
cel musia³by wydaæ na wstêpie
kilkaset tysiêcy z³otych. Kiedy
mu siê to zwróci? Gdy siê prze-
liczy i przeanalizuje wszystkie
„za i przeciw” mo¿e siê okazaæ,
¿e na wynajem lokali po tych
cenach bêdzie staæ tylko banki.
Jak g³osi stugêbna saskokêpska
plotka to podobno marzenie
w³aœcicieli pustostanów. Czy
jest to równie¿ marzenie mie-
szkañców? Zapewniam, ¿e nie. 

– Banków tu wystarczy –
mówi jeden z przechodniów. 
– I przy rondzie jest jeden i przy
Obroñców i przy Zwyciêzców
teraz dwa! Przyda³oby siê coœ
dla ludzi. 

W ca³ej Warszawie atrakcyj-
ne lokale u¿ytkowe ziej¹ pust-
kami. Na prawie dziesiêæ tysiê-
cy lokali w gestii miasta pu-
stych jest... tylko piêæset, bo
wiêkszoœæ u¿ytkowych pusto-
stanów to w³asnoœæ prywatna.
Niestety wiêkszoœæ z nich znaj-
duje siê na Pradze Po³udnie.
A poniewa¿ „wolnoæ Tomku
w swoim domku”, wiêc mog¹
one staæ puste jeszcze bardzo,
bardzo d³ugo. 

Małgorzata K. Piekarska

PUSTE SERCE KĘPY
Na Francuskiej w samym sercu Saskiej Kêpy a¿ szeœæ lokali
u¿ytkowych stoi pustych. Wiêkszoœæ z nich to w³asnoœæ prywatna. Tak
jest w przypadku lokalu pod numerem 35, gdzie by³ sklep elektryczny. 

Ukrad³ plecak dziecka
Klientka jednego z banków

przy ulicy Grochowskiej, stoj¹c
w kolejce do okienka odstawi³a na
bok plecak szkolny swojej córki.
Gdy po chwili spojrza³a w tamt¹
stronê... plecaka ju¿ nie by³o. Naj-
cenniejsz¹ rzecz¹ by³y w nim klu-
cze od mieszkania. Kobieta za-
wiadomi³a personel placówki, zo-
stali wezwani policjanci. Ustalili,
¿e potencjalnym sprawc¹ mo¿e
byæ pan w œrednim wieku, który
chwilê wczeœniej dokonywa³
transakcji. Zaczê³y siê poszukiwa-
nia mê¿czyzny o takim rysopisie -
zakoñczone powodzeniem. Za-
trzymano 43-letniego Eugeniusza
W., a w jego mieszkaniu znalezio-
no plecak z nienaruszon¹ zawar-
toœci¹.

Pijana para rowerzystów
Ulic¹ Zielenieck¹ jecha³a so-

bie para rowerzystów. Ona - lat
54, on o 6 lat m³odszy. Jechali
i popijali. Piwo. Przystanków
„na napicie siê” musia³o byæ
sporo, bo rowerzystom coraz tru-

dniej by³o utrzymaæ równowagê.
Zauwa¿yli ich patroluj¹cy poli-
cjanci, którzy przyst¹pili do akcji
podczas kolejnego postoju w ce-
lu uzupe³niania braku p³ynu. Ko-
bieta w wydychanym powietrzu
mia³a ju¿ 2,3 promila alkoholu,
jej towarzysz nieco mniej. Oboje
trafili do izby wytrzeŸwieñ.

Wyjêli nó¿, 
posz³o o skarpetki

Na b³oniach wokó³ Stadionu
X-lecia trzech Wietnamczyków
pobi³o metalow¹ rurk¹ czwarte-
go. W pewnym momencie wy-
ci¹gnêli nawet scyzoryk, na
szczêœcie jednak rany nim zada-
ne nie by³y powa¿ne. Policjanci
najpierw wezwali pomoc do po-
szkodowanego, a potem próbo-
wali ustaliæ przyczynê agresji.
okaza³o siê, ¿e posz³o o... skar-
petki. Nowe, bêd¹ce towarem.
Pobity, zdaniem kolegów, nie-
uczciwie siê rozlicza³ ze sprze-
da¿y. No to postanowili mu
„wyt³umaczyæ”, ¿e tak siê nie
robi... toms 
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W dalszym etapie przewi-
dywana jest budowa po³¹czenia
od ul. Zabranieckiej do znajdu-
j¹cego siê na Targówku ronda
¯aba.W kwietniu w po³udnio-
wopraskim ratuszu odby³y siê
konsultacje spo³eczne w spra-
wie I etapu budowy Obwodnicy
Œródmiejskiej. Do urzêdu dziel-
nicy przysz³o wielu mieszkañ-
ców zainteresowanych t¹ inwe-

stycj¹. Wizjê nowej drogi pre-
zentowali projektanci z DHV
Polska Sp. z o.o., a na pytania
zebranych odpowiadali rów-
nie¿ urzêdnicy sto³ecznego Za-
rz¹du Dróg Miejskich. Najpo-
wa¿niejszym wyzwaniem na
projektowanym odcinku drogi
jest rondo Wiatraczna. I nie tyl-
ko ze wzglêdu na rolê kluczo-
wego wêz³a komunikacyjnego
Pragi Po³udnie, ale tak¿e ze
wzglêdu na ciasn¹ zabudowê

ulicy Wiatracznej i planowan¹
w tym miejscu lokalizacjê stacji
Metra. Projektanci przygotowa-
li trzy warianty pokonanie wê-
z³a: krótki tunel pod rondem,
estakada lub d³ugi tunel. 

Wylot 
na czerwone œwiat³o

Najbardziej realny zdaje siê
byæ wariant przewiduj¹cy po-

prowadzenie drogi d³ugim tu-
nelem. Tê propozycjê popiera
wiêkszoœæ zainteresowanych
mieszkañców, w³adze dzielnicy
i sto³eczne Biuro Drogownic-
twa. Tunel zaczyna³by siê po-
miêdzy ul. Chrzanowskiego,
a skrzy¿owaniem Wiatracznej
z ul. Dwernickiego i Szaserów.
Koñczy³by siê przed ul. Grena-
dierów. I w³aœnie wylot z tune-
lu wzbudzi³ emocje zaraz po
zakoñczeniu prezentacji projek-

tu. – Tragedi¹ bêdzie, jeœli jed-
noczeœnie nie zostanie zbudo-
wany wiadukt wzd³u¿ al. Sta-
nów Zjednoczonych nad ul.
Grenadierów – mówi³ radny
Micha³ Suliborski przewodni-
cz¹cy dzielnicowej Komisji Za-
gospodarowania Przestrzenne-
go i Ochrony Œrodowiska. – Sa-
mochody prosto z tunelu wyja-
d¹ na skrzy¿owanie i sygnaliza-
cjê œwietln¹. To niezwykle nie-
bezpieczne i niedopuszczalne.
Bêdziemy musieli siê zastano-
wiæ, czy ze wzglêdu na brak
wiaduktu nie zablokowaæ tej in-
westycji...

Burmistrz Pragi Po³udnie To-
masz Kucharski pyta³ czy przy
prezentowanym rozwi¹zaniu
w tunelu nie bêd¹ tworzy³y siê
korki. – Mo¿e nie bêdzie a¿ tak
tragicznie – odpowiadali pro-
jektanci. – Bêdziemy starali siê
up³ynniæ ruch za pomoc¹ spe-
cjalnych urz¹dzeñ, detektorów,
reguluj¹cych sygnalizacj¹
œwietln¹. Znaczy to tyle, ¿e jeœli
w tunelu bêdzie du¿e natê¿enie
ruchu, to kierowcy poruszaj¹cy
siê ul. Grenadierów bêd¹ stali
w olbrzymich korkach. – Nie
rozumiem, dlaczego skoro no-
wa droga ma byæ udogodnie-
niem dla tranzytu, to my, mie-
szkañcy Grochowa mamy cier-
pieæ czekaj¹c w dodatkowych
korkach... – oburza³ siê jeden
z mieszkañców. 

Pi³ka po stronie Miasta
Burmistrz Kucharski pyta³,

dlaczego w planach nie ma roz-

wi¹zania kwestii skrzy¿owania
z ul. Grenadierów. – Wyst¹pili-
œmy do Zarz¹du Miasta o wpi-
sanie do Wieloletniego Progra-
mu Inwestycyjnego przebudowy
skrzy¿owania ul. Grenadierów,
jako III etapu budowy Obwo-
dnicy Œródmiejskiej, ale nieste-
ty, to zadanie nie zosta³o umie-
szczone w obowi¹zuj¹cym WPI
– wyzna³a reprezentuj¹ca ZDM
naczelnik Barbara Laszczkow-
ska. – Pani wypowiedŸ wzbu-
dzi³a nasze obawy – odrzek³

burmistrz Kucharski, a radny
Suliborski wyjaœni³ zebranym,
¿e w sprawie wiaduktu nad ul.
Grenadierów „pi³ka jest po
stronie w³adz miasta”: – Na wy-
¿szym, ni¿ dzielnicowym, szcze-
blu. Pani prezydent Hanna
Gronkiewicz-Waltz, wiceprezy-
dent Jacek Wojciechowicz, ra-
dni Warszawy – to osoby, które
mog¹ sprawiæ, ¿eby skrzy¿owa-
nie przy ul. Grenadierów znala-
z³o siê w WPI! Wed³ug projek-
tantów „od razu powinno siê
przyst¹piæ do projektowania
wêz³a Grenadierów”, a w oce-
nie ZDM problem ten musi zo-
staæ rozwi¹zany zanim nast¹pi
budowa planowanego I. odcin-
ka Obwodnicy Œródmiejskiej. 

Miêdzy Grochowsk¹
a Szaserów

G³oœno poruszan¹ przez mie-
szkañców kwesti¹ by³o szkodli-
we rozdzielenie Grochowa na
odcinku pomiêdzy rondem

Wiatraczna, a ul. Szaserów
i Dwernickiego. – Na tym od-
cinku nie przewidziano przejœæ
dla pieszych przez ulicê Wia-
traczn¹! Potrzebna jest, cho-
cia¿ jedna k³adka pieszo-rowe-
rowa! – postulowali zebrani
i dziwili siê. – Dlaczego skoro
g³ówny ruch pojedzie w tunelu,
to na powierzchni nie mo¿e zo-
staæ tak, jak jest teraz? Okaza³o
siê, ¿e projektowane rozwi¹za-
nie znacznie ogranicza mo¿li-
woœæ ruchu mieszkañcom ul.
Nizinnej, Paca, Prochowej
i Kobielskiej i dlatego jest dla
nich bardzo uci¹¿liwe. – A czy
nie mo¿na tak zaprojektowaæ
tunelu ¿eby jad¹c od strony al.
Stanów Zjednoczonych mo¿na
by³o z niego wyjechaæ na ul.
Szaserów? – podsuwa³ pomys³
ktoœ z sali. 

Dziêki pytaniu Krzysztofa
Czekaja mieszkañcy dowie-
dzieli siê, ¿e budowa drogi
w tunelu bêdzie kosztowa³a po-
nad 700 mln. z³., a dociekli-
woœæ Barbary Michalskiej
sprawi³a, ¿e projektanci przy-
znali, ¿e po budowie odcinka
OŒ ruch w al. Stanów Zjedno-
czonych mo¿e wzrosn¹æ trzy-
krotnie. Przeprowadzenie kon-
sultacji spo³ecznych by³o wy-
mogiem, gdy¿ Obwodnica
Œródmiejska ma byæ dofinan-
sowana z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego.
Ciekawe, czy zebranie opinii
mieszkañców mia³o tylko ten
cel, czy jednak wp³ynie na do-
konanie w projekcie kilku zmi-
an i ulepszeñ? 

Organizatorem konsultacji
by³ inwestor inwestycji – ZDM
oraz projektant – DHV Polska
Sp. z o.o.. Urz¹d Dzielnicy u¿y-
czy³ salê konferencyjn¹ i za-
pewni³ obs³ugê spotkania.

Adam Rosiński

Obwodnicą przez Pragę Południe
Do 2012 roku ma powstaæ wschodni odcinek Obwodnicy
Œródmiejskiej. Alej¹ Stanów Zjednoczonych, przez rondo
i ul. Wiatraczn¹ p³ynnie dojedziemy do ul. Zabranieckiej.

Które budynki na 
Pradze Po³udnie 

zostan¹ wyburzone 
przy realizacji wariantu

obwodnicy 
z d³ugim tunelem?

Ul. Grochowska 210/212,
220 �� Ul. Wiatraczna 2, 4,
10a, 12, 28a, 32 �� Ul. Pro-
chowa 30a ��Ul. Nizinna 18.
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REKLAMA REKLAMA

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

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

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

Zarz¹d Klubu Sportowego
„Orze³” 

im. Józefa Pi³sudskiego 
uprzejmie informuje, i¿ organizuje

na swoich obiektach przy 
ul. Podskarbiñskiej 14

w dniu 01.06.2008 r. w godzinach 10.00-18.00
z okazji Dnia Dziecka 

„Otwarty Dzieñ Sportu dla Dzieci i M³odzie¿y”.
� Przewidujemy bogaty program sportowo-rekre-

acyjno-wypoczynkowy, jak równie¿ nagrody
i upominki.

� Zapraszamy serdecznie dzieci, m³odzie¿, rodzi-
ców, dziadków - wszystkich chêtnych od 1 do
101 lat. Gwarantujemy mi³¹ i zdrow¹ zabawê.

� Impreza ta zostanie zorganizowana z udzia³em
œrodków Miasta Sto³ecznego Warszawy.

* 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 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

Montaż TV SAT POLSAT CYFROWY

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

WOLNE powierzchnie handlowe,
us³ugowe i magazynowe 
przy ul. Grochowskiej.

25 zł/m2

kontakt: 601 209 642; 022 618 29 06 wew. 10

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
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Wykonujemy dekoracje okien:
� firany, zas³ony, story rzymskie

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

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

PODWY¯KI, PODWY¯KI, PODWY¯KI…
„Skoñczy³y siê ¿arty – zaczê³y siê schody” – mia³ stwierdziæ gen. Wieniawa-D³ugo-

szowski opuszczaj¹c nad ranem „Adriê”. Dziœ mo¿e powtórzyæ to ka¿dy z warszawia-
ków. W cichych rozmowach kuluarowych samorz¹dowcy zapowiadali, i¿ pierwsze pó³ro-
cze 2008 roku bêdzie czasem zmasowanej akcji „regulacji cen”, czyli mówi¹c po ludzku
podwy¿ek. 

No i jeœli Radni na czwartkowej sesji siê sprê¿¹, s³owo stanie siê cia³em, a konkret-
nie zapowiedŸ podwy¿ki op³at za parkowanie w centrum – faktem. Od 1999 roku
(wówczas wprowadzono obowi¹zuj¹c¹ dziœ wysokoœæ op³at) do stawki 2 z³ za pierw-
sz¹, 2.4 za drug¹, 2.80 za trzeci¹ i po 2 z³ za ka¿d¹ nastêpn¹ godzinê zd¹¿yliœmy siê
przyzwyczaiæ. Nie by³o to mi³e ale có¿, jeœli ktoœ koniecznie do pracy chce doje¿d¿aæ
autkiem musi buliæ (przy za³o¿eniu, ¿e pracuje 8 godzin od 8 do 16) 15,20 z³. Gotów-
k¹ do parkomatu. Od bli¿ej nieokreœlonego terminu (w uchwale zapisano „14 dni od
og³oszenia w dzienniku urzêdowym” wiêc wypadnie ko³o 1 czerwca) na tê sam¹ przy-
jemnoœæ zap³aciæ przyjdzie 22,80 z³. Czyli miesiêcznie (zak³adaj¹c 21 dni roboczych)
o prawie 160 z³. Fakt, i¿ za parkowanie bêdzie mo¿na zap³aciæ smsem jest pociesze-
niem niewielkim. 

Jeszcze gorsza wiadomoœæ dla osób pracuj¹cych w rejonie Powiœla i Ochoty. Od 1 paŸ-
dziernika 2009 (tak w projekcie) strefa parkowania p³atnego zostanie poszerzona. Dla-
czego? Urzêdowe uzasadnienie brzmi tak, ¿e ¿aden felieton nie ujmie tego lepiej:
„Oparcie granic strefy o naturalne granice Wybrze¿a Gdañskiego, Wybrze¿a Koœciu-
szkowskiego, Wioœlarsk¹, Solec, Czerniakowsk¹ do 29 Listopada oraz szerokie arterie
komunikacyjne, przyczyni siê do unikniêcia tzw. „syndromu granic strefy”, tj. kumulo-
wania ruchu parkingowego, tu¿ przy granicy strefy, skutkuj¹cego czêsto parkowaniem
pojazdów w miejscach do tego nieprzystosowanych, a tym samym stwarzaj¹cych dodat-
kowe zagro¿enie dla ruchu.” Proszê siê nie œmiaæ. Proszê p³aciæ!

W sumie, po co jeŸdziæ na „tamt¹” stronê Wis³y skoro u nas bêdzie coraz ³adniej?
W ka¿dym razie Radni maj¹ pochyliæ siê z trosk¹ nad Parkiem Skaryszewskim i prze-
znaczyæ prawie pó³ bañki na opracowanie dokumentacji jego rewitalizacji. Plany maj¹
byæ gotowe do koñca 2009 roku i potem pozostanie ju¿ tylko je zrealizowaæ. To dobra
wiadomoœæ. I nawet nie bêdziemy w tym miejscu z³oœliwie przypominaæ, i¿ dokumenta-
cjê ratowania Skaryszewskiego zacz¹³ przygotowywaæ jeszcze Pawe³ Piskorski. I gdyby
nie 4 lata sami wiecie kogo, ju¿ dawno by³oby tu piêknie. 

Dobra wiadomoœæ tak¿e dla mieszkañców Kamionka. Zw³aszcza tych, którzy nieko-
niecznie lubi¹ dotychczasow¹, czêsto zupe³nie przypadkow¹ zabudowê barakowo-rude-
row¹. Rada Miasta ma wreszcie zdecydowaæ o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Kamionka. Bêdzie to ju¿ trzecie
podejœcie do tego dokumentu. Próbowano w 1998 roku, próbowano w 2002 – bez skut-
ku. Tym razem ma byæ podobno lepiej. Po¿yjemy – zobaczymy. W ka¿dym razie po raz
kolejny ktoœ zarobi, bo sporz¹dzenie planu to koszty id¹ce w dziesi¹tki tysiêcy. 

Co nas czeka w przysz³oœci? Prawdopodobnie „regulacja czynszów” oraz op³at za wy-
wóz nieczystoœci. Nad nowymi taryfami pracuj¹, podobno, w MPWiK oraz SPEC. Ale po
co siê denerwowaæ na zapas? Wiosna za oknem, kwiaty kwitn¹, piêknie jest!

PODPATRYWACZ

Wiosenne s³onko ochoczo
œwieci³o na zadbany trawnik,
wygodny parking przed przy-
chodni¹ i eleganckie ogrodze-
nie.

Ale wewn¹trz te¿ by³o wio-
sennie - przychodnia „po liftin-
gu” jest utrzymana w takich
w³aœnie jasnych, pogodnych
barwach. Stary budynek grun-
townie wyremontowano
i znacznie rozbudowano. Jest
przestronnie, pastelowo, wygo-
dnie. Obszerna rejestracja po-
zwala na komfortow¹ pracê re-
jestratorkom, sprawia przyja-
zne wra¿enie, jest te¿ wygodna
dla pacjentów. 

Najwiêkszym hitem jest
ultranowoczesna winda, dosto-
sowana do przewo¿enia tak¿e
osób niepe³nosprawnych: choæ
do przychodni g³ówne wejœcie
jest po schodkach, mo¿na siê
tu dostaæ tak¿e od strony pora-

dni dla dzieci. Bezszelestna
winda zabiera pasa¿erów
wprost z poziomu chodnika,
zatrzymuj¹c siê nastêpnie na
ka¿dej kondygnacji. To wa¿ne,
poniewa¿ po rozbudowie piê-
tra stare i nowe s¹ na ró¿nym

poziomie. Poradzono sobie
z tym doskonale – winda ma
automatyczne drzwi na obie
strony tak, by pacjenci z ogra-
niczeniami ruchowymi mogli
poruszaæ siê swobodnie po te-
renie ca³ej przychodni bez ko-

niecznoœci pokonania choæby
jednego schodka. 

Czêœæ oddana we w³adanie pe-
diatrii jest utrzymana w podob-
nych, choæ zdecydowanie moc-
niejszych, „owocowych” bar-
wach. Jest sporo miejsca, by

dzieci mog³y wygodnie czekaæ
na wizytê, a wózeczki nie zde-
rza³y siê w przejœciach.

Po remoncie przychodni przy-
by³o kilka nowych gabinetów le-
karskich. Zespó³ przyjmuj¹cych
tu specjalistów niebawem zosta-
nie powiêkszony o kardiologa,
diabetologa, neurologa – osta-
teczne decyzje zale¿¹ od NFZ.

Uroczyste otwarcie przycho-
dni uœwietni³a obecnoœæ w³adz
Dzielnicy – byli radni, by³ i bur-
mistrz Weso³ej, Edward K³os.
Dopisali znakomici goœcie,
z wiceprezydentami Warszawy
Jackiem Wojciechowiczem i Ja-
ros³awem Kochaniakiem na
czele. Uroczyœcie przeciêto
wstêgê, a po krótkiej, wspólnej
modlitwie budynek zosta³ po-
œwiêcony przez ks. pra³ata Ste-
fana Wojciechowskiego i ks.
proboszcza Zbigniewa Wojcie-
chowskiego, który przypomnia³
¿artobliwie, ¿e  „Chirurg operu-
je, ale Pan Bóg nim kieruje”.

Cieszmy siê, ¿e w Weso³ej
ju¿ pokierowa³ ku znacznie lep-
szym warunkom dla lekarzy
a zw³aszcza – dla pacjentów!

KaJa

Wesoła i nowa!
Weso³a i nowa – taka w³aœnie jest otwarta
w czwartek, 24 kwietnia Przychodnia Rejono-
wa nr 1 w Weso³ej przy ul. Kiliñskiego 50. 

Ogólnopolski System Ochrony Zdro-
wia to nareszcie nowoczesne, kom-
pleksowe, integruj¹ce podejœcie do
kwestii zdrowia Polaków. Uwzglêdnia
wszystkie elementy: pacjenta, s³u¿bê
zdrowia (szpitale - leczenie zamkniê-
te i otwarte - przychodnie, placówki
medyczne), farmacjê. Chodzi o rze-
teln¹ orientacjê w kluczowych kwe-
stiach zdrowotnych, o szerok¹ wy-
mianê informacji, co da poprawê ja-
koœci œwiadczeñ oraz wymierne
oszczêdnoœci.

VII Konferencja Naukowa Ogólnopolski
System Ochrony Zdrowia OSOZ odbywa³a
siê pod has³em „Koszty w opiece zdrowot-
nej”. Przyby³o oko³o 700 lekarzy, farmaceu-
tów, mened¿erów, przedstawicieli Narodowe-
go Funduszu Zdrowia, instytucji pañstwo-

wych i organizacji pozarz¹dowych. Nie zabra-
k³o, rzecz jasna, dyr. El¿biety Wierzchowskiej
ze sto³ecznego Biura Polityki Zdrowotnej.

Prelegenci – wybitne, tak¿e miêdzynaro-
dowe autorytety z dziedziny medycyny, eko-
nomii, informatyki oraz prawa - dowodzili,
¿e i w jaki sposób mo¿na, z korzyœci¹ dla pa-
cjenta, po³¹czyæ racjonalne zarz¹dzanie fi-
nansami z jednoczesn¹ dba³oœci¹ o us³ugi
medyczne na najwy¿szym poziomie. 

Informatyka mo¿e znakomicie usprawniæ
obieg informacji, istotny i dla lekarza i dla
pacjenta, który dziêki temu mia³by pe³ny
wgl¹d we wszystkie dane, dotycz¹ce jego
wieku czy kondycji, wszelkich przebytych
chorób, hospitalizacji, wyników wszystkich
badañ i analiz, aktualnie branych leków itp.
S³owem, olbrzymi materia³, znacznie ob-
szerniejszy ni¿ w dzisiejszej karcie pacjenta,

dostêpny na ¿yczenie nawet w aptece, np.
w przypadku, gdy brak przepisanego leku
i farmaceuta szuka zastêpnika. Dziêki malut-
kiej karcie i elektronice w kilka sekund mo-
¿e sprawdziæ, czy zamiennik nie bêdzie
szkodzi³ stale za¿ywanym lekom, czy nie
wywo³a uczuleñ.

U³atwi to te¿ uporz¹dkowanie zasad licze-
nia kosztów i obieg informacji o aktualnych
potrzebach i sytuacji zdrowotnej w kraju. 

Chodzi o tzw. 3 x naj – ¿yæ jak najd³u¿ej,
jak najzdrowiej i jak najtaniej – tu wa¿na jest
profilaktyka, znacznie tañsza i zdrowsza dla
pacjenta, ni¿ ewentualne póŸniejsze lecze-
nie. Chodzi te¿ o odwrócenie myœlenia
wszystkich pracowników s³u¿by zdrowia na
ka¿dym jej szczeblu i przyjêcie niez³omnej
zasady: „To pacjent jest Twoim szefem!”

Brzmi dobrze, zapowiada siê znakomicie,
ale poczekajmy, co przyniesie nam przy-
sz³oœæ. Czy naprawdê zostaniemy „szefa-
mi”? jan Dębowski

JAK TAM ZDROWIE?
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Warszawa to oko³o
1.700.000 ludzi, z których
czêœæ jest naszymi s¹siadami.
Tymi z s¹siedniej kamienicy,
z klatki obok czy z dzielnicy za
miedz¹. 

Z kim s¹siadujemy?
Z dzielnicami sprawa prosta.
Praga Po³udnie to blisko 200
tysiêcy ludzi, czyli Grochów,
Goc³awek, Goc³aw, Kamio-
nek, Olszynka i Saska Kêpa.
Z Prag¹ Pó³noc ³¹czy j¹ jed-
nakowy dla obu Prag herb,
przedstawiaj¹cy Kaplicê Lo-
retañsk¹ (tê z ul. Ratuszo-
wej). Obok mamy Rember-
tów: mieszkañców dziesiêæ
razy mniej ni¿ na Pradze.
Podobne zaludnienie jest
w Weso³ej, za to w Wawrze
mieszka oko³o 60 tysiêcy
osób.

Wchodzê na stronê interne-
tow¹ urzêdów dzielnic albo
na fora dyskusyjne i od razu
wiem, co w s¹siedzkiej trawie

piszczy, jakie planuj¹ inwesty-
cje, jak rz¹dzi Rada, z czym
maj¹ problem. Mailem zg³a-
szam swoje zastrze¿enia czy
uwagi.

Inaczej jest z s¹siadami zza
œciany. „Zaludnienie” u nich
te¿ bywa ró¿ne, rozmaity jest
stan posiadania. Mimo, ¿e
dzieli nas cienka œciana, zbyt
czêsto nie wiemy o sobie nic. 

Nie chodzi mi o trywialne
ploty i podgl¹danie bliŸnich.
Raczej – o to, co mieœci siê
w granicach s¹siedztwa roz-
s¹dnego.

Wa¿ne, by wiedzieæ, ¿e star-
sza s¹siadka jest s³abego
zdrowia i mieæ, na wszelki wy-
padek, telefon do jej syna.
A tak¿e, by tym z parteru
podrzuciæ nadmiar owoców

z dzia³ki - krucho u nich z pie-
niêdzmi a maj¹ ma³e dzieci.
Mo¿e przy okazji ucieszy ich
pêk bzu? 

Ale to nie wszystko. Dobre
s¹siedztwo to tak¿e uprzedza-
nie s¹siadów o planowanych
remontach i k³opotach z tym
zwi¹zanych (ha³as, kurz na
klatce schodowej). To infor-
mowanie o wyjazdach, choæby
weekendowych, by zwracali
uwagê na niepokoj¹ce sygna-
³y. To chwalenie, ale te¿
otwarte informowanie o nie-
prawid³owych zachowaniach
ich pociech.

Czêsto rodzice, zajêci po-
goni¹ za chlebem, zbyt ma³o
czasu i uwagi poœwiêcaj¹
swoim dzieciom. Czy nie po-
winni wiedzieæ o tym, co
dziecko robi za ich plecami?
Czy nie mo¿esz daæ im szan-
sy, by zapobiegli z³u, które,
pozostawione samo sobie,
mo¿e kiedyœ uderzyæ w ka¿-
dego z nas? Ka¿dy krymina-
lista kiedyœ by³ ma³ym ch³op-
czykiem. Ciekawe, jakich
mia³ s¹siadów?

żu

S¹siedzi
Kobiecym okiem
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- Co mi pani tu wmawia, przecie¿ da³am pani przed chwil¹
50 z³otych, a pani w³o¿y³a je do szuflady.

- Nie da³a mi pani.
- Jak to nie da³am, jak to nie da³am…
- Widzisz pan, panie Eustachy, wszystko przez te procedury.

Pan Kazimierz G³ówka jak zwykle z ka¿dego nawet b³ahego
zdarzenia natychmiast wyci¹ga³ uogólniaj¹ce wnioski.

- A co tu maj¹ procedury, panie Kaziu. Baba z bab¹ siê przy
kurczakach k³óci i tyle. 

- Otó¿ jest pan w mylnym b³êdzie. Gdyby bowiem w tym stra-
gano-sklepie przestrzegano procedur, czyli, gdyby jedna wa¿y-
³a i wydawa³a miêso, a druga by³a tylko od kasy – jak tego wy-
magaj¹ przepisy higieniczne - to mo¿e mo¿na by³oby unikn¹æ
tej nieprzyjemnej sytuacji. A tak – sam pan widzi, kobicie po-
myli³y siê udka ze z³otówkami, kurze ¿o³¹dki z groszami
i awantura gotowa. 

Pan Kazimierz rzeczywiœcie poruszy³ ciekawy w¹tek, wiêc
rozmowa obu kolegów wnet przerodzi³a siê w recenzjê innych,
podobnych, zdarzeñ. 

- Procedury niczego nie daj¹ – na poparcie tej swojej opinii
pan Mordziak mia³ liczne argumenty. 

- WeŸ pan tego mojego kole¿kê Antka, kontynuowa³. Mieszka
w domku otoczonym drzewkami i bzami, znaczy siê w krza-
kach. Swego czasu wy³amali mu ¿ule okno. Zawo³a³ policjê.
Jakaœ funkcjonariuszka, zgodnie procedur¹ sporz¹dzi³a proto-
kó³. Mia³a odpowiedni druk, w nim rubryki. Niestety – rubryki

„jak znaleŸæ z³odziejaszka”, nie by³o. Zgodnie z procedur¹ od-
czekali wiêc trzy miesi¹ce i umorzyli sprawê „z powodu nie-
wykrycia sprawców”. Procedurom nie uchybiono na milimetr,
tylko co to ma wspólnego z policyjn¹ robot¹… Albo weŸ pan
panie Kaziu tego Rumuna, co siê na oczach wszystkich klawi-
szy zag³odzi³ w krakowskim kiciu. 

- Fakt, panie Eustachy, z punktu widzenia pañstwa prawa, to
skandal wprost niebywa³y.

- Jaki skandal, panie Kazieñku, o czym pan mówisz? Naczel-
nik wiêzienia tak to wyt³umaczy³ w telewizji, ¿e wysz³o na to,
¿e cz³owiek umar³ zgodnie ze wszystkimi procedurami… 

- Co by jednak nie powiedzieæ, to jakiœ porz¹dek musi byæ.
W pañstwie w okreœlonych sytuacjach nale¿y postêpowaæ
podobnie. Reszta niestety zale¿y od ludzi. Czy pan wie, na
przyk³ad, ¿e w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na Szaserów
wprowadzili numerki? Jak na poczcie! 

- Coœ pan? Na poczcie to ja wiem, czego chcê, ale w szpita-
lu? Sk¹d ma wiedzieæ, co mi jest, jaki numerek sobie wybraæ? 

- Numerki nie s¹ na choroby tylko na ludzi. ViP-y, dajmy na
to, maj¹ inn¹ kolejkê ni¿ normalni. 

- A co to s¹ te VIP-y?
- „Bardzo wa¿ni ludzie”, tak to siê t³umaczy z angielskiego.
- A jak ktoœ nie jest „bardzo wa¿ny”?
- No to jak w ¿yciu - ma pod górê. Przyjecha³a kobita

z dzieckiem. „- Sk¹d pani jest”, pytaj¹ j¹ w okienku. „- Z Mar-
sa”. Z ulicy Marsa, znaczy siê. „- No to bli¿ej pani ma na Gre-
nadierów, po co pani tu przyjecha³a”. No i weŸ teraz cz³owie-
ku metrówkê i wylicz takiej babie, ¿e z Marsa jednak bli¿ej jest
na Szaserów ni¿ na Grenadierów.

- No i co, no i co… 
- Nic, przyjêli j¹ w koñcu, ale nie wiadomo, jak to siê dla

nich skoñczy³o, bo przecie¿ procedury z³amali. Szaser

Co tam panie na Pradze...

Procedury
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

REKLAMA REKLAMA

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

Zdrowie i si³y odzyskasz tylko w Krynicy-Zdroju!

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

www.zgoda−krynica.pl

na 14-dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne (dofinansowane z PFRON) w terminach: 
�� 25.07.2008 – 07.08.2008 w cenie 1288 z³ 
�� 09.08.2008 – 22.08.2008 w cenie 1330 z³
�� 25.08.2008 – 07.09.2008 w cenie 1274 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

Cena 2 z³ – ¯ycie Warszawy – Codzienne pismo dla wszystkich sfer – Nr 1–
Warszawa-Praga, 15 paŸdziernika 1944 r. – Rok I. 

Mam przed oczami kserokopiê pierwszego numeru „¯ycia Warszawy” na dwóch
tylko stronach. G³ówny tytu³ pocz¹tkowo budzi³ pewne zdziwienie, nie zawiera³ bo-
wiem ani s³owa „Dziennik”, ani „Kurier”, ani „Gazeta”. Uwa¿ano, ¿e tytu³ „¯ycie
Warszawy” nadaje siê bardziej dla tygodnika czy wrêcz miesiêcznika, a tak¿e dla
pisma kulturalnego, ni¿ dla dziennika. Ale to zdziwienie szybko minê³o, poniewa¿
„¯ycie Warszawy” zawiera³o w podtytule s³owa „pismo codzienne”; najwa¿niejsze
zaœ by³o to, ¿e wkrótce sta³o siê ono nieod³¹cznym towarzyszem ka¿dego mieszkañ-
ca Warszawy. Takim te¿ by³o do Wielkiej Transformacji lat 1989-90 czyli przez lat
46. PóŸniej podejmowano próby przywrócenia mu dawnej œwietnoœci, ale to siê osta-
tecznie nie uda³o.   

Ksero owego pierwszego numeru „¯ycia Warszawy” otrzyma³em od Edwarda
Tryjarskiego, mojego kolegi szkolnego z Gimnazjum i Liceum im. Króla W³adys³awa
IV na  Pradze, dziœ profesora zwyczajnego, jednego z najlepszych turkologów œwia-
ta (bez najmniejszej przesady). On, podobnie jak ja, by³ - i jest - z pochodzenia pra-
¿aninem, i przebywaj¹c w czasie Powstania Warszawskiego na Pradze, okres po Po-
wstaniu te¿ na Pradze prze¿ywa³. Wojsko Polskie i Armia Radziecka by³y na Pradze
od po³owy wrzeœnia 1944 roku, podczas gdy w Warszawie lewobrze¿nej Powstanie
dogorywa³o i nadchodzi³a kapitulacja. 

Tryjarski napisa³ wiele prac naukowych o ró¿nych jêzykach Wschodu. Jest wœród
nich na przyk³ad w jêzyku francuskim „S³ownik ormiañsko-kipczacki wed³ug Trzech
Rêkopisów Kolekcji Wiedeñskich”. Podobno wiêc o Profesorze powsta³a nastêpuj¹ca
fraszka: „Choæby by³ to nawet jêzyk zabajka³ski//To w try miga ma go w g³owie
kto? Tryjarski”.

Wracajmy do pierwszego numeru „¯ycia Warszawy”. Ówczesny redaktor naczel-
ny pisma, przedwojenny dziennikarz Bohdan Sk¹pski, napisa³ w artykule wstêp-
nym, ¿e „¯ycie Warszawy” „nie jest ani pismem oficjalnym ani te¿ nie reprezentu-
je niczyich interesów prywatnych. Stoi na us³ugach ca³ego spo³eczeñstwa bez wyj¹t-
ku”. By³a to wiêc deklaracja bezpartyjnoœci i apolitycznoœci. Widaæ to by³o nawet
w nazewnictwie. W³adze zaczê³y wprowadzaæ s³owo „obywatel” zamiast „pan”. Ale
w „¯yciu Warszawy”, w wiadomoœci z Moskwy, napisano: „Przedstawiciele Polskie-
go Komitetu Wyzwolenia Narodowego pp. (panowie) Morawski i Bierut...”. A kalen-
darzowa kartka g³osi³a „po katolicku”: „Dzisiaj – Niedziela – 15 paŸdziernika –
Œw. Teresy z Avili, (oraz) Œw. Jadwigi”. 

W pierwszym numerze by³y te¿ dwa moje „kawa³ki”. Pierwszy, podpisany „Br”,
nosi³ tytu³: „Chleb czy glina?” i dotyczy³ nieuczciwego piekarza „z okolicy ul. Szwedz-
kiej”, który wprawdzie otrzymywa³ przydzia³ m¹ki i otrêbów, ale na kartki sprzeda-
wa³ chleb z samych otrêbów, natomiast chleb z m¹ki „opyla³a³” na lewo. Drugiemu
„kawa³kowi”, podpisanemu „zbr”, da³em tytu³ „Nie ka¿dy mo¿e byæ Figarem”. By³a
to historia o praskich fryzjerach, którzy, jak pisa³em, niekiedy ¿¹daj¹ „nies³ychanych
cen” za swoje „seanse” (do 70 z³.). Dowodzi³em, ¿e dawni „Figarowcy” zajmowali siê
nie tylko fryzjerstwem, ale i ró¿nymi dworskimi intrygami i spiskami, za co mo¿no-
w³adcy p³acili im bajoñskie sumy. „Zapominaj¹ jednak (prascy fryzjerzy) – ci¹gn¹-
³em - ¿e ludnoœæ Pragi wymaga od nich tylko strzy¿enia i golenia, nie ma wiêc po-
wodu szastaæ tak pieniêdzmi jak to czynili mo¿ni protektorzy Figara”.

Na marginesie. S³owo „szastaæ” robi obecnie karierê w dowcipie, który mi opo-
wiedzia³ Rafa³ Sk¹pski, dyrektor Pañstwowego Instytutu Wydawniczego, czyli popu-
larnego PIW’u. Od razu przestrzegam przed oskar¿aniem go o wrogoœæ do kobiet,
czego nie uprawia.A sam dowcip? Oto jakaœ ¿ona wœcieka siê na swojego mê¿a -
krzyczy, wrzeszczy, wymachuje piêœciami. On patrzy na ni¹ spokojnie, wreszcie
mówi: „Kochanie, z³oœæ piêknoœci szkodzi, a ty nie masz czym szastaæ”.                   

Zygmunt Broniarek

Akcja Katolicka
przy Parafii p.w. Najczystszego Serca Maryi

na Pradze Po³udnie

zaprasza na odczyt

dr Artura Górskiego
Pos³a na Sejm RP

pt. „Blaski i cienie Traktatu z Lizbony”

Odczyt odbêdzie siê w dniu 27 maja 2008 r. (wtorek)
o godz. 1800

w sali Domu Parafialnego przy Koœciele 
p.w. Najczystszego Serca Maryi, 

ul. Ch³opickiego 2 (przy pl. Szembeka)

Pose³ Artur Górski
i Janusz Lewandowski, radny Pragi Po³udnie

zapraszaj¹ na wspólny dy¿ur w dniu 19.05 o godz. 1800

do Filii Biura Poselskiego, ul. Jarociñska 17.

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

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



- Z tego, co wiem nie zawsze Pan mieszka³
w Weso³ej?

- Prawda. Przeprowadziliœmy siê tutaj z rodzi-
n¹ w 1984 roku. Mia³em wtedy 34 lata. 

- Czyli to by³ œwiadomy wybór. Dlaczego
akurat Weso³a?

- Klimat, piêkna i spokojna gmina. No i mama
mojej ma³¿onki, lekarz stomatolog, by³a tutaj
przez wiele lat kierownikiem przychodni, ówcze-
snego ZOZ-u.

- Z perspektywy æwierci wieku – czy w tym
przypadku sprawdza siê regu³a, ¿e nazwa zo-
bowi¹zuje? Czy mieszkañcy Weso³ej s¹ bar-
dziej weseli, radoœni, zadowoleni?

- Odpowiem tak: tu mieszkaj¹ bardzo sympa-
tyczni ludzie. S¹ fajnymi s¹siadami i, na ogó³, po-
zytywnie nastawionymi do ¿ycia. S³owem Weso-
³a to dobre miejsce do zamieszkania.

- Charakter mieszkañców wp³ywa na pozy-
tywny klimat dzielnicy?

- To siê zazêbia. Dobry klimat, chêæ do dzia³a-
nia i, co wa¿niejsze, wspólne dzia³anie, to wszy-
stko pomaga osi¹gaæ sukcesy. Bardzo sobie ceniê
tak¹ postawê i staram siê w³aœnie z takimi ludŸmi
przebywaæ i dzia³aæ. To siê dobrze sprawdza
w praktyce. W okresie, kiedy uczestniczê w ¿yciu
publicznym du¿o siê u nas zmieni³o.

- WeŸmy pod lupê ten okres. Co takiego
w minionej dekadzie zmieni³o siê w Weso³ej?

- Ostatnie dziesiêæ lat to czas prze³omu, zwi¹-
zany z objêciem funkcji burmistrza przez Jacka
Wojciechowicza.

- Aktualnego wiceprezydenta Warszawy...
- Tak. Jacek Wojciechowicz w 1998 roku zosta³

u nas burmistrzem. I to nie w wyniku jakichœ zna-
jomoœci, uk³adu politycznego, ale z rzetelnego
i uczciwego konkursu. Zg³osi³o siê wtedy 22 kan-
dydatów, w tym szeœciu radnych z Weso³ej.

- I wygra³ cz³owiek spoza uk³adów i z... Ra-
ciborza. Ale chyba ten wybór dobrze ocenili-
œcie skoro by³ burmistrzem do 2006 roku?

- Trafnoœæ tego wyboru potwierdzi³o ¿ycie.
Wojciechowicz zrealizowa³ ambitny plan zrefor-

mowania urzêdu, a jego naczeln¹ dewiz¹ by³y in-
westycje.

- To moment zwrotny w historii Weso³ej?
- Na pewno mo¿emy tak okreœliæ ten czas.

Zaczê³a siê budowa kanalizacji w czêœci cen-

tralnej i budowa nowego ratusza. Powsta³ pro-
gram inwestycyjny, dziêki któremu na przyk³ad
w chwili obecnej, jako jedyna w Warszawie
dzielnica, mamy przy ka¿dej szkole nowocze-
sne boiska. Odwa¿nie siêgnêliœmy po œrodki in-
westycyjne. Sprzedawaliœmy nieruchomoœci,
ale uzyskane w ten sposób œrodki nie zosta³y
przejedzone, tylko zainwestowane w infrastruk-
turê. Zaci¹gnêliœmy kredyt na budowê kanaliza-

cji. Na przestrzeni tych 10 lat nasz bud¿et na in-
westycje wzrós³ dziesiêciokrotnie - z 3 mln do
ponad 32 mln z³.

- To wœród prawobrze¿nych dzielnic War-
szawy znakomity wynik. Wyprzedzacie Pragê
Po³udnie, Rembertów i wlok¹cy siê „w ogon-
ku” Wawer...

- Mamy najwy¿szy wskaŸnik wydatków inwe-
stycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkañ-
ca. Teraz zbli¿y³ siê do nas Wilanów, ale w po-
przedniej kadencji nastêpna w kolejnoœci dzielni-
ca wypada³a dwa razy gorzej.

- No dobrze, ale statystyka czasami przek³a-
muje. Mówimy o wirtualnych pieni¹dzach.

A tak w rzeczywistoœci to jak jest z t¹ kanaliza-
cj¹?

- Obecnie pokrywa ju¿ oko³o 85 % powierzch-
ni Weso³ej. Najwa¿niejsze i najgêœciej zamie-
szka³e rejony.

- To dobra podstawa do budowania dróg...
- I w³aœnie to wykorzystujemy. W 2007 roku,

na przesz³o 40 zadañ inwestycyjnych dzielnicy a¿
25 to budowy ulic. Sporo jeszcze u nas ulic bra-

kuje, ale staramy siê budowaæ czasami dziel¹c
budowê na 2 lub 3 etapy.

- To doœæ ryzykowne...
- Podejmujemy to ryzyko, aby przyspieszaæ in-

westycje. Zamiast czekaæ rok, dwa na wyw³a-
szczenie budujemy tam, gdzie mamy tytu³ do
gruntu.

- Jakie s¹ inne wyzwania dla Weso³ej?
- Chcemy poprawiaæ bazê spo³eczn¹. Na prze-

strzeni ostatnich lat nasze przychodnie zosta³y
zmodernizowane. Modernizujemy infrastrukturê
oœwiatow¹. W Starej Mi³oœnie rozpoczniemy
w tym roku budowê hali sportowej, planujemy bu-
dowê szko³y podstawowej i przedszkola. W Zielo-
nej budujemy Zespó³ Szkó³, planujemy budowê
przedszkola. W Centrum modernizujemy szko³ê.

- Chyba za bardzo rozmawiam z Edwardem
K³osem burmistrzem dzielnicy, a chcia³em
z Edwardem K³osem mieszkañcem Weso³ej...
Jaki jest Pana stan rodzinny i jak spêdzacie
czas wolny od pracy?

- Mam ¿onê i dwóch synów. Mieszkamy ra-
zem. Z wolnym czasem jest ró¿nie. Z ¿on¹ czasa-
mi wyje¿d¿amy na dzia³kê. Ma³¿onka æwiczy
nordic walking z grup¹ w Starej Mi³oœnie i upra-
wia aerobik. Ja regenerujê siê je¿d¿¹c na nartach.
To pozwala mi odci¹æ siê od urzêdowych obo-
wi¹zków i na³adowaæ akumulatory. Wczeœniej
czêsto gra³em ze znajomymi w pi³kê no¿n¹, ale
ostatnio preferujê ping-ponga. Jest mniej kontu-
zyjny. Grywam z synami.

- To sympatyczna forma rekreacji. Cztery
lata temu kupi³em nawet stó³ do tenisa sto³o-
wego, ale... roz³o¿y³em go ze trzy razy.

- Te¿ kiedyœ kupi³em taki stó³. Przez lata sta³
w piwnicy. Brakowa³o motywacji i czasu.

- Bo w „pingla” to najlepiej gra siê o pierw-
szej w nocy...

- O, tak! Znam to z czasów studenckich.
- A jako zwyk³y mieszkaniec dzielnicy, jak

Pan ocenia w³¹czenie siê Weso³ej do Warsza-
wy?

- Myœlê, ¿e wiêkszoœæ mieszkañców jest z tego
zadowolona. Mamy teraz znacznie lepsz¹ komu-
nikacjê miejsk¹, wiêcej autobusów, Szybk¹ Kolej
Miejsk¹, która, prawdopodobnie by do nas nie do-
chodzi³a, mamy znacznie wiêcej œrodków na in-
westycje. Choæ oczywiœcie nast¹pi³o pewne ogra-
niczenie samodzielnoœci. Ale myœlê, ¿e przeciêtny
mieszkaniec tego a¿ tak boleœnie nie odczuwa, do-
ceniaj¹c korzyœci, które daje Warszawa.

Rozmawiał: Adam Rosiński

Edward KŁOS
MIESZKAÑCY

„Mieszkaniec” rozmawia z Edwardem K³osem, burmistrzem i mieszkañcem Weso³ej

OKNA � ROLETY
Szyba termoizolacyjna k=1,0

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

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

i innych linii lotniczych

WYJAZDY MAJOWE
W SUPER CENIE!!!

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

KORONA TRAVEL
Plac Przymierza 1

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

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

BEZP£ATNA, PUBLICZNA
SZKO£A DLA DOROS£YCH

CENTRUM KSZTA£CENIA
USTAWICZNEGO NR 5  

W WARSZAWIE 
prowadzi nabór do:

� GIMNAZJUM
� LICEUM

OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
� UZUPE£NIAJ¥CEGO

LICEUM
OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
� TECHNIKUM 

W ZAWODACH:
technik ekonomista,
mechanik budownictwa
� TECHNIKUM UZUPE£NIAJ¥CE

W ZAWODACH:
technik mechanik, 
handlowiec, kucharz
� ZASADNICZEJ SZKO£Y

ZAWODOWEJ W ZAWODACH:
sprzedawca oraz mechanik
pojazdów samochodowych
� SZKO£Y POLICEALNEJ 

W ZAWODACH:
technik organizacji reklamy,
urz¹dzeñ sanitarnych, 
administracji
Centrum kszta³ci w formie

stacjonarnej i zaocznej
ul. Miñska 1/5 

(w pobli¿u dworców Wschodniego
i Wileñskiego)

tel. 022 818 70 21

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

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

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

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

US£UGI BUDOWLANE
EKODOM

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

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

* przystêpne ceny * gwarancje
* faktury VAT

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

W¹sik – 80 z³ � Bikini – 180 z³
Salon Fryzjersko-Kosmetyczny
ul. Wspólna Droga 22 Tel. 022 610−55−78POWAB
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Przedszkola po
praskiej stronie

Po raz czwarty po³udniowopraskie dzieci przed-
stawia³y swoj¹ artystyczn¹ wizjê dzielnicy. Tym
razem pod has³em: „Warszawa moje Miasto –
przedszkole po praskiej stronie Wis³y.”

W artystycznym plenerze, pod koniec kwietnia, wziê³o udzia³
prawie 30 placówek (przedszkoli i szkó³) z Pragi Po³udnie. Tym ra-
zem tematem plastycznych prac, które wykonywa³y piêcio i sze-
œciolatki by³a prawobrze¿na czêœæ stolicy. – To dlatego, ¿e w tym
roku obchodzimy okr¹g³¹, 360. rocznicê nadania Pradze praw
miejskich – wyjaœnia³a Agnieszka Matejko-Luboiñska, dyrektor
przedszkola nr 411 przy ul. Stanis³awa Augusta, które jest organi-
zatorem imprezy. Wspó³organizatorem by³a Krystyna Aniszewska
doradca metodyczny m.st. Warszawy. 

Celem pleneru nie jest tylko pog³êbienie i prezentacja zdolnoœci
plastycznych dzieci, ale równie¿ szersze zapoznanie ich z histori¹, ar-
chitektur¹ i przyrod¹ Pragi. Doskonalenie dzieciêcej wra¿liwoœci
i uœwiadomienie maluchom, ¿e s¹ kontynuatorami dziedzictwa kul-
turowego, czyli, mówi¹c krótko - plener to lekcja lokalnego patrioty-
zmu. Autork¹ projektu jest nauczycielka wychowania przedszkolne-
go El¿bieta Karwowska. Na wstêpie gospodarze przedstawili krótki
program wokalno-taneczny, którego podstaw¹ by³y znane piosenki
o Warszawie. PóŸniej zwiedzi³y ma³¹ wystawê fotografii miejsc cha-
rakterystycznych dla obydwu Prag, wys³ucha³y ciekawych historii
zwi¹zanych z tymi dzielnicami oraz wziê³y udzia³ w quizie pt. „Mo-
je Przedszkole”. Nastêpnie odda³y siê pracy twórczej. 

Prask¹ stronê Wis³y dzieci przedstawia³y za pomoc¹ kola¿u,
techniki polegaj¹cej g³ównie na „wydziernkach”. Z ka¿dej placów-
ki w imprezie wziê³o udzia³ dwoje dzieci. Wszyscy mali artyœci zo-
stali nagrodzeni dyplomami i upominkami. Najciekawsze prace bê-
d¹ wystawione w po³udniowopraskim ratuszu. Zadba o to Marzen-
na Adamiak, naczelnik dzielnicowego wydzia³u oœwiaty i wycho-
wania, który patronuje imprezie. Ada M.

A biega³. Mowa oczywi-
œcie nie o prêgowanym drapie¿-
nym kocie, a o bokserskim za-
wodowym mistrzu œwiata Da-
riuszu Tygrysie Michalczew-
skim. Postaæ w³aœnie tego Ty-
grysa przemyka³a parkowymi
alejkami w sobotê 19 kwietnia.
Zdezorientowane wiewiórki na
wszelki wypadek ucieka³y
przed Tygrysem na drzewa.
Tym bardziej, ¿e w imprezie pt.
„Biegaj z Tigerem”, wraz z Mi-
chalczewskim truchta³o prawie
250 osób. Tylu mieszkañców
zdecydowa³o siê, mimo wyj¹t-
kowo niekorzystnej, wietrznej
i deszczowej pogody, przebiec
piêciokilometrowy dystans
w ramach tzw. biegu œniadanio-
wego. Tradycja biegów œniada-
niowych siêga 2004 r. Organi-
zowane s¹ w ró¿nych miastach
Polski, a ich motto brzmi –
„Najpierw bieganie, a póŸniej

œniadanie”. Po ka¿dym biegu
uczestnicy konsumuj¹ wspólne
œniadanie. W Parku Skaryszew-
skim, prócz Tygrysa, z warsza-

wiakami biega³ Przemys³aw
Saleta, Bogus³aw Mamiñski
i Krzysztof Kosedowski. 

„Mieszkaniec” bacznie ob-
serwowa³, jak radzi sobie z wy-
si³kiem fizycznym Przemek Sa-
leta, który dok³adnie cztery
miesi¹ce wczeœniej opuœci³
szpital po oddaniu nerki swojej
córce Nicole. Przypomnijmy,
¿e nie oby³o siê bez komplika-

cji, a stan naszego mistrza kick-
boxingu by³ bardzo powa¿ny
(œpi¹czka farmakologiczna, za-

ka¿enie seps¹). Jednak Prze-
mek, choæ widaæ by³o, ¿e nie
bez wysi³ku, pokona³ dystans
wspólnie z innymi biegaczami. 

Krzysztofa Kosedowskiego
zapytaliœmy, czy nie obawia
siê, ¿e biegi sportowo-rekrea-
cyjne przegraj¹ rywalizacjê
z komputerem i telewizj¹, ¿e
m³odzie¿y po prostu nie bêdzie
siê chcia³o wychodziæ z domu
na œwie¿e powietrze. -  Trochê
siê obawiam, ¿e kiedyœ mo¿e do
tego dojœæ – odpowiedzia³ br¹-
zowy medalista olimpiady
w 1980 r. – Ale widzê, ¿e biega
coraz wiêcej kolegów w moim
wieku. I jednak sporo jest m³o-
dzie¿y. M³odym ludziom radzi³-
bym wiêcej u¿ywaæ komputera
do pracy i nauki, a mniej do
rozrywki i zabawy. Ja w tygo-
dniu spêdzam przed „kompem”
tylko pó³ godziny do godziny.
W zasadzie tylko odbieram po-
cztê.... „Mieszkaniec” zachêca
do zdrowego trybu ¿ycia. Aby
nastêpnym razem biegaæ z Ti-
gerem ju¿ dziœ mo¿na zacz¹æ
truchtaæ tu i ówdzie. A przede
wszystkim w Parku Skaryszew-
skim. Magda K.

Ju¿ po raz trzeci Szko³a
Podstawowa nr 217 z Od-
dzia³ami Integracyjnymi
w Rembertowie zorganizo-
wa³a ciekawy festyn. Tym
razem uczniowie w spotka-
niu zatytu³owanym „M¹-
droœæ jest w nas”, opowia-
dali o zdobyczach nauki.

Imprezê jak zwykle zorganizowano
z du¿ym rozmachem. Na miejscu mogli-
œmy zobaczyæ instrumenty i pismo, jakimi
pos³ugiwali siê nasi przodkowie. Dziêki
eksperymentom chemicznym i przyrz¹-

dom s³u¿¹cym na co dzieñ fizykom mogli-
œmy lepiej poznaæ nasz¹ Ziemiê Du¿ym
zainteresowaniem cieszy³y siê równie¿ gry
logiczno-matematyczne, które przysparza-
³y sporo problemów zafrasowanym rodzi-
com. 

– Ta inicjatywa jest dobr¹ okazj¹ do za-
bawy, poznania siê, zaprezentowania
szkolnych sukcesów i osi¹gniêæ. Niew¹tpli-
wie jest to te¿ promocja szko³y – mówi wi-
cedyrektor Urszula Skórka. – Przede wszy-
stkim trzeba podziêkowaæ wspania³ym ro-
dzicom, bez nich wiele rzeczy by siê nie
uda³o.

Rzeczywiœcie, na miejscu mogliœmy
podziwiaæ wielu rodziców przygotowu-

j¹cych miêdzy innymi potrawy z ca³ego
œwiata, ale równie¿ nauczycieli w ba-
œniowych strojach, a tak¿e funkcjonariu-
szy Stra¿y Miejskiej, którzy nie tylko
mówili o bezpieczeñstwie, ale równie¿
malowali na twarzach dzieci kolorowe
rysunki.

Warto wspomnieæ, ¿e szko³a, oprócz
dorocznych festynów, czêsto w³¹cza siê
w pomoc ludziom potrzebuj¹cym, organi-
zuj¹c m.in. kwestê na rzecz Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Charyta-
tywne dzia³ania maj¹ te¿ charakter glo-
balny. Szko³a wygra³a ogólnopolski kon-
kurs, w którym uczniowie wykazali siê
swoj¹ wiedz¹ na temat Afryki. Fundusze,
jakie uda³o siê w ten sposób zebraæ zosta-
³y przeznaczone na zakup szczepionek
dla krajów Trzeciego Œwiata.

Piotr Bartoszewicz

UCIEKAŁY PRZED TYGRYSEM
Do wiewiórek w Parku Skaryszewskim jesteœmy
przyzwyczajeni. Przywykliœmy tak¿e do obecno-
œci bobra. Ale ¿eby w parku biega³ tygrys?

„Mądrość jest w nas”
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 9

POZIOMO: 1-A kiosk uliczny. 1-J komendant, zwierzch-
nik. 2-E rêczne narzêdzie do œcinania zbo¿a. 3-A pacho-
³ek wojskowy, luzak. 3-G gatunek pszenicy. 4-E piel-
grzym. 4-L cucha, góralska kurtka. 5-G czêœæ doby. 6-A
baga¿ podrêczny, 6-K pochy³a powierzchnia góry. 7-B
rzeka w Pakistanie. 7-G piêkno, uroda. 8-D miasto w pn.
Polsce. 8-J s¹siadka Szwajcarki. 9-F miasto na Wy¿ynie
Tybetañskiej (Chiny). 10-A kulki o³owiane do broni my-
œliwskiej. 10-H obrabiarka do drewna. 11-A lalka teatral-
na. 12-H ogó³ klientów. 13-A ma³a, otwarta pó³ka na dro-
biazgi. 14-J gaz o przenikliwym zapachu. 15-E W³ady-
s³aw 1892-1970, genera³ i polityk. 16-A samica konia. 
16-J najazd, agresja.
PIONOWO: A-1 miasto w Zag³êbiu Ruhry (Niemcy). A-10
artysta œpiewaj¹cy zawodowo.B-6 rasa zwierz¹t o d³ugiej
sierœci np. królików. C-1 czêœæ plutonu. C-10 lew morski,
ssak. D-6 archipelag na Pacyfiku. E-1 ustêp w tekœcie. 

E-11 ssak z rzêdu torbaczy. F-8 podparcie kolan o po-
sadzkê. G-1 figlarz. H-2 przep³ywa przez Pizê. H-7 po-
szarpane wybrze¿e morskie. H-12 miêkki domowy panto-
fel. I-3 potocznie dêtka rowerowa. I-9 dawna nazwa ³odzi
wyœcigowej. J-1 leœny kuzyn œwini. J-7 niezgoda. J-12
gat. sardyny. K-5 wœciek³oœæ, furia. L-1 wysoki przenikli-
wy dŸwiêk. L-8 jezioro na równinie Sêpopolskiej. £-4 nie-
zidentyfikowany obiekt lataj¹cy. £-12 pch³a piaskowa. 
M-1 ga³gan, nicpoñ. N-8 chwast zbo¿owy. O-1 wycho-
wawczyni Zeusa. O-12 klamra u pasa.

opr. A. Kemski

Rozwi¹zania nale¿y przes³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Roz-
wi¹zanie krzy¿ówki Nr 7/08: „Kwiecieñ suchy nie da-
je otuchy”. Nagrodê ksi¹¿kow¹ wylosowa³a p. Kata-
rzyna Florczak z ul. Pu³awskiej. Wa¿ne do 16.05.br.
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 BARAN 21.03-21.04

W sprawach biznesowych wyka¿esz siê spor¹
dawk¹ entuzjazmu wdra¿aj¹c nowy pomys³. W tej
kwestii liczysz na pe³ne zrozumienie u szefa. Je-
œli zachowasz ch³odny dystans i nie bêdziesz siê
zbytnio chwali³, mo¿e spotkaæ ciê mi³a niespo-
dzianka. W sprawach uczuciowych, jak zwykle
wykazujesz siê zbytni¹ gwa³townoœci¹, co nie uo-
sabia zbyt przychylnie do ciebie wybranki serca.
Wyka¿ wiêcej delikatnoœci i taktu... 

�� BYK 22.04-21.05
Czasami masz chwile zw¹tpienia, czy to wszystko
wytrzymasz – ten codzienny ko³owrót, bieganinê
i ci¹g³y brak czasu. Spokojnie – dasz sobie radê,
jesteœ silniejszy ni¿ myœlisz. W najbli¿szym czasie
szykuje siê jakieœ rodzinne spotkanie. W przyro-
dzie wiosna a¿ pachnie, a ty ju¿ myœlisz o mi³ych
chwilach spêdzonych gdzieœ na ³onie natury. 

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Ma³e radoœci i smutki – przez najbli¿sze majowe
dni bêd¹ ci towarzyszy³y na przemian. Nie martw
siê, ¿e ominie ciê coœ wspania³ego. Na niezwyk³e
wydarzenia przyjdzie jeszcze czas. Natomiast
ma³y przyp³yw gotówki poprawi ci humor i sprawi,
¿e na œwiat spojrzysz weselszymi oczyma. Wyka-
¿esz siê wiêksz¹ inicjatyw¹ w sprawach serco-
wych i wtedy mo¿e siê okazaæ, ¿e ta wiosna bê-
dzie wa¿na w twoim ¿yciu.

 RAK 22.06-22.07
Teraz jest sprzyjaj¹ca pora na za³atwienie spraw,
a tych mo¿esz mieæ kilka naraz. Skoncentruj siê
na za³atwieniu najwa¿niejszych. Bêdziesz mia³
okazjê do spotkañ, bez wiêkszego wysi³ku zab³y-
œniesz w towarzystwie, a ktoœ bêdzie bardzo
chcia³ nawi¹zaæ z tob¹ kontakt. Nie zmarnuj ta-
kiej okazji i postaraj siê o nawi¹zanie bli¿szej
znajomoœci. Bêdzie ci dopisywa³a kondycja psy-
chiczna i fizyczna, a sukces, jaki odniesiesz bê-
dzie d³ugo procentowa³. 

�� LEW 23.07-23.08
Zimna wiosna nie jest twoj¹ ulubion¹ por¹ roku,
ale postaraj siê za to mieæ gor¹ce serce. Czu³oœæ,
dobre s³owo dla najbli¿szych w domu i w pracy
mog¹ zdzia³aæ cuda! Nie unikaj te¿ szczodrych
gestów, mo¿e przyda³aby siê jakaœ ma³a podwy¿-
ka dla wspó³pracowników, a dla bliskiej osoby ja-
kaœ niespodzianka lub prezent, a mo¿e wspólne
wyjœcie do teatru i na eleganck¹ kolacjê. 

�� PANNA 24.08-23.09
Ostatnio brakuje ci odrobiny fantazji. Pewnie jest to
wynikiem wiosennego przemêczenia i spadku od-
pornoœci organizmu. Musisz koniecznie zadbaæ
o swoj¹ kondycjê, zacznij siê dotleniaæ na spacerach
w mi³ym towarzystwie, warto te¿ spêdzaæ wiêcej
czasu wœród przyjació³, których obecnoœæ na pewno
poprawi twoje samopoczucie. W sprawach serco-
wych bez zmian, ale ta stagnacja jest ca³kiem mi³a.

�� WAGA 24.09-23.10
Rzuæ w k¹t stare urazy i zacznij realizowaæ swoje za-
miary. Teraz jest odpowiednia pora na to, nie daj siê
tylko w pracy wci¹gn¹æ w ma³e gierki i rozgrywki.
Trzymaj rêkê na pulsie w sprawach biznesowych,
a na pewno zakoñcz¹ siê  sukcesem. W sprawach
uczuæ postaw na lekkoœæ, pierwszy zachwyt, pierw-
sze zauroczenie. Wykorzystaj pe³ny wachlarz swo-
ich mo¿liwoœci, aby zdobyæ osobê, o której myœlisz. 

�� SKORPION 24.10-23.11
Twoje sprawy zawodowe maj¹ siê jak najlepiej,
b³yœniesz znajomoœci¹ biznesu i ludzkiej psychiki.
W najbli¿szym czasie mo¿e zakoñczyæ siê to suk-
cesem finansowym. W sprawach domowych nie
powinno byæ wiêkszych komplikacji i twoje kon-
takty z najbli¿szymi bêd¹ siê uk³ada³y jak najle-
piej. Partner wyka¿e siê spor¹ doz¹ zrozumienia
dla twoich ma³ych zmian nastrojów. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Mo¿liwe, ¿e zanosi siê na mi³oœæ od pierwszego
wejrzenia. Na razie daj sobie trochê czasu i skup
siê na swoich emocjach, bo uczucie mo¿e szyb-
ko przemin¹æ. Jeœli gra jest warta œwieczki, war-
to j¹ ci¹gn¹æ dalej. Bardzo nie lubisz, kiedy ktoœ
tob¹ komenderuje, wiêc sam podejmij decyzjê
w tej sprawie. W ¿yciu zawodowym bêdzie sporo
nowych spraw do za³atwienia, tutaj wyka¿esz siê
swoj¹ b³yskotliwoœci¹ i darem przewidywania. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Teraz jest dobry czas, aby swoje ¿ycie zmieniæ od
podstaw. Ci, co s¹ w parach mog¹ liczyæ na przy-
chylnoœæ gwiazd - pe³n¹ harmoniê i zrozumienie
u drugiej osoby. Samotne Kozio³ki mog¹ liczyæ na
uœmiech losu i spotkaæ osobê, na widok której
mocniej zabije ich serce. W sprawach zawodo-
wych mo¿e byæ sporo zajêæ, ale bêdziesz wyko-
nywa³ je z przyjemnoœci¹. Ale nie warto skupiaæ
siê tylko na obowi¹zkach, spróbuj te¿ korzystaæ
z przyjemniejszych stron ¿ycia. 

�� WODNIK 21.01-19.02
W twojej g³owie k³êbi siê pe³no nowych projektów.
Szukasz dla ich realizacji poparcia wœród najbli¿-
szych i przyjació³. Jak zwykle mo¿esz liczyæ na ich
pomoc i zrozumienie dla twoich chwilami „zwariowa-
nych”pomys³ów. Nie lubisz zbyt d³ugo przebywaæ
w jednym miejscu, ci¹gle d¹¿ysz do zmian. Osoba,
która chcia³aby byæ z tob¹ na d³u¿ej, bêdzie siê mu-
sia³a przyzwyczaiæ do szybkiego tempa ¿ycia. 

�� RYBY 20.02-20.03
Plany, jakie czynisz wobec swoich bliskich nieko-
niecznie musz¹ siê udaæ. Postaraj siê teraz sku-
piæ tylko na pracy, a na efekty nie bêdziesz mu-
sia³ d³ugo czekaæ. Ostatnio za bardzo anga¿ujesz
siê w sprawy osób, które tak naprawdê niezbyt
dobrze znasz. Pomyœl czy rozs¹dnie postêpu-
jesz... Natomiast w sprawach sercowych pozwól
sobie na wiosenny zawrót g³owy...             Merlin

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie
Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 

wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

PPoo  zziimmiiee,,  zz wwiioossnnąą,,  wwaarrttoo
pprrzzyyjjrrzzeećć  ssiięę  nnaasszzyymm  jjaaśśkkoomm
zz ppiieerrzzaa..  PPrrzzeeppooccoonnee  pprrzzeezz  zzii−−
mmęę,,  zzaassłłuugguujjąą  nnaa  pprraanniiee..  MMoożż−−
nnaa  ttoo  zzrroobbiićć  ww ddoommoowwyycchh  wwaa−−
rruunnkkaacchh,,  uunniikkaajjąącc  kkoosszzttóóww
ii cchheemmiiii..

�
Zdjąć poszewkę i spraw−
dzić czy szwy poduszki są
szczelne; jeśli nie – zaszyć

gdzie trzeba. Prać w pralce nie
więcej niż 3–4 naraz z płynem
do prania wełny, w 50 stop.C,
z mocnym wirowaniem.

�
Suszyć rozłożone na
przewiewnym stelażu,
w pełnym słońcu (można

i na kaloryferze). Ważne, by co
kilka godzin odwracać poszew−
kę, śmiało skubiąc i rozciąga−
jąc początkowo bardzo zbite
kulki pierza. W miarę schnięcia,
będą one coraz bardziej pu−
chate, lecz stale należy je
skubać, by były mniej zbite.
Gdy będą schły klika dni, pie−
rze stęchnie. W pełnym słońcu,
starannie „skubana” i odwra−
cana, mała poduszka schnie 1−
2 dni. Nie trzeba dodawać pły−
nów do płukania, dobrze wysu−
szona poduszka ma natural−
ny, świeży zapach słońca i wia−
tru. Tę samą operację można
przeprowadzać z dużymi
poduszkami, jednak wówczas
nie radzę prać więcej, niż jedną
naraz.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
Każdego dnia, na całym świecie, w wyniku chorób serca ginie ty−

le osób, ile zmieściłoby się w 120 Jumbo Jetach, z których każdy
zabiera na pokład 400 pasażerów, co daje rocznie ponad 1.700.000
istnień ludzkich!

Ponad 3/4 zdiagnozowanych przypadków chorób serca to skutek
palenia, nadciśnienia, nadmiernego poziomu cholesterolu lub niefortunnego połączenia
tych czynników. Tylko 1/4 to inne przyczyny!

Trudno uwierzyć, że 80% ludności z podwyższonym poziomem cholesterolu może go
niewielkim wysiłkiem unormować, stosując dietę i regularną aktywność fizyczną, choćby
intensywne, codzienne spacery.

W samej tylko Irlandii w roku 2006 aż 37% zgonów spowodowały choroby układu krą−
żenia, w tym także serca.

Nałogowe palenie papierosów skutecznie drenuje nam kieszeń (a będzie jeszcze dro−
żej) oraz sprawia, że palacz świadomie naraża siebie na poważne problemy zdrowotne,
zaś swoją rodzinę i dzieci na to, że być może przedwcześnie je opuści… W dodatku pa−
lenie dzisiaj jest tak straszliwie niemodne! A charakterystyczny zapaszek, jaki wokół sie−
bie roztacza, wielu przyprawia o mdłości… CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Na przednówku nie zawsze by³o monotonnie i nie-
smacznie. Mo¿na z nadejœciem wiosny dostarczyæ
organizmowi witamin i mikroelementów!

✓✓ Pasta z fasoli z cebul¹ - bia³¹ fasolê (1/4kg) namocz na
noc i ugotuj w osolonej wodzie do miêkkoœci - mo¿na nawet j¹
lekko rozgotowaæ. 4 du¿e cebule obierz, posiekaj drobno i pod-
sma¿ na 6 grubszych plasterkach pokrojonego w kostkê wêdzo-
nego boczku z dodatkiem 1/2 (tak!) kostki mas³a. Gdy cebula siê leciutko zrumieni,
dodaj zawartoœæ patelni do odcedzonej fasoli i zmiksuj na g³adk¹ masê. Jeœli zbyt gê-
sta, dodaj mas³a lub oliwy. Jeœli zbyt rzadka - zgêstnieje w lodówce. Do tego sól,
pieprz i nieco soku z cytryny i ulubione przyprawy: czosnek, kminek, rozmaryn, cz¹-
ber, mo¿na „rêcznie” domieszaæ kapary czy marynowany, zielony pieprz. Wa¿ne, by
miksowaæ póki wszystko jest bardzo gor¹ce, wówczas mo¿na pastê prze³o¿yæ do wy-
parzonych s³oiczków - postoi w lodówce nawet 10 dni. 

✓✓ Zupa z pokrzyw: posiekane, m³ode liœcie pokrzyw, zbierane jeszcze przed kwit-
nieniem w czystym miejscu przelej wrz¹tkiem i dodaj do warzywnego roso³u wraz
z siekan¹ cebul¹, zeszklon¹ z dwoma z¹bkami czosnku. Gotuj 10-15 minut, dopraw
imbirem, sol¹ i pieprzem, zmiksuj. Podawaæ z jajem na twardo lub z ry¿em.

✓✓ Sa³atka z pokrzyw: Utrzeæ 3 z¹bki czosnku z sol¹, pieprzem, sokiem z cytryny
i oliw¹, odstawiæ ¿eby siê przegryz³o. M³ode listki pokrzywy sparzyæ, ostudziæ, posie-
kaæ. Dodaæ siekan¹ natkê, koperek i cienki szczypiorek, ewentualnie rzodkiewki
(mo¿na wraz z natk¹) i szczaw. Wymieszaæ z sosem, Podawaæ oziêbione, mo¿na do-
daæ kapary, ostry ser w drobn¹ kostkê, albo posypaæ tartymi orzechami. 

✓✓ Sa³atka ziemniaczana – ziemniaki obierz, pokrój w kostkê o boku oko³o 1 cm.
Ugotuj szybko na parze lub w maleñkiej iloœci osolonej wody a¿ bêd¹ ledwo miêkkie
(oko³o 3 - 5 minut, zale¿nie od odmiany) i szybko op³ucz na sicie zimn¹ wod¹. Os¹cz.
Dodaj pokrojone w kostkê ogórki kiszone lub korniszony, siekan¹ drobno cebulê
i pieprz (bez soli). Polej sosem: chudy jogurt z 1-2 ³y¿kami wyrazistego majonezu. Do
sa³atki mo¿na dodaæ jajo na twardo, œledzia krojonego w cienkie paski lub np. chud¹
szynkê czy pieczeñ pokrojon¹ w kosteczkê, a tak¿e zielony groszek lub kukurydzê –
byle nie wszystko naraz! PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Z przemyśleń Dziadka: Jeżeli na drodze ży−

cia spotkałeś kobietę swoich marzeń, to o po−
zostałych marzeniach możesz już śmiało zapo−
mnieć…

☺ ☺ ☺
Gdy iluzjonista wyciąga z kapelusza królika lub pęk kwiatów,

to jest po prostu sprytna sztuczka. Ale kiedy kobieta wyciągnie
ze swej torebki to, czego właśnie potrzebuje, to po prostu cud! 

☺ ☺ ☺
Dziadek do wnuka: − W życiu nie zdołasz zerwać z hazardem!

Wnuk: − A założysz się? 
☺ ☺ ☺

Wnuk: − Dziadku, kto to jest psychiatra?
Dziadek: − Jest to człowiek, który za pieniądze zadaje ci dzie−

siątki pytań, tych samych, które żona zadaje ci za darmo.
☺ ☺ ☺

Dziadek: − Nie czytaj tych świństw! To Biblia uczy nas ko−
chać!

Wnuk: − Wiem, dziadku! Ale Kamasutra uczy, jak!
WWeessoołłyy  RRoommeekk
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KUPIĘ

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

Tel. 022 831-36-48
�� Znaczki, pocztówki, monety,
medale, banknoty, akcje. 
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948
� Klocki LEGO w ró¿nych ilo-
œciach. Tel. 516-550-097

AUTO−MOTO

� Autoalarmy centralne, zamki
elektryczne, szyby, naprawa, mon-
ta¿. Tel. 022 615-81-50

AUTO−MOTO/kupię

� Opla – Skodê. Tel. 0506-871-924

SPRZEDAM

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

www.odkurzaczerainbow.pl
� Wyposa¿enie zak³adu fryzjerskie-
go. Tel. 022 610-15-72

MEDYCZNE

�� Alkoholowe odtrucia, narkoty-
kowe, Esperal. Tanio. Gabinet, do-
jazdy. 
Tel. 022 671-15-79, 022 613-98-37
��Masa¿ z dojazdem do klienta. 

Tel. 0502-444-916
� Masa¿ysta – dojazd. 

Tel. 0503-799-972

NAUKA

� Fizyka/Matematyka. Matury. Do-
je¿d¿am. Dr. Tel. 0606-154-798
� Francuski, rosyjski – t³umaczenia
umów, faktur, kontraktów, instrukcji
i warunków technicznych, aktów cy-
wilnych, œlubów. Poœrednictwo biur
wykluczone. Tel. 022 815-44-91; 

0601-35-18-64
� J. polski. Tel. 691-923-889
� Liceum dla doros³ych. 

Tel. 022 498-65-95
� Matematyka. Tel. 607-163-744
� Niemiecki. Tel. 0698-19-48-48; 

022 672-94-46
� Poœrednictwo i zarz¹dzanie nieru-
chomoœciami – studia podyplomo-
we. Tel. 022 879-87-66
� Szkolenia BHP. 

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

Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� Bezpoœrednio kupiê plac na Gro-
chowie zabudowany lub niezabudo-
wany – pod budownictwo wieloro-
dzinne. Pilne! Tel. 022 610-77-94; 

0501-103-792

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

� Gara¿ przy ul. Miêdzynarodowej. 
Tel. 604-533-783

� Kawalerkê 30 m kw. Rembertów. 
Tel. 503-453-595

� Mieszkanie ul. Igañska 32, 2 po-
koje, 57 m kw. Tel. 0609-99-80-11

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Dzia³kê w Rembertowie - 720
m kw. Tel. 0500-752-236
� Mieszkanie na Goc³awiu, 96
m kw., VIII p., z gara¿em, dogodna
lokalizacja. Bez poœredników. 

Tel. 0791-778-677; 0508-842-357

DAM PRACĘ

� AVON – korzystne warunki
wspó³pracy. Tel. 0602-623-916
�� Agencja ochrony poszukuje od
zaraz do pracy mê¿czyzn w wieku
40-60 lat. Bardzo dogodne warun-
ki pracy i p³acy. 

Tel. 0696-518-491; 0605-730-180

� Dr Nona – produkty uzdrawiaj¹ce
z Morza Martwego. Kosmetyka +
zdrowie. Tel. 0602-654-917
� Firma z bran¿y us³ug komunal-
nych zatrudni kierowców z kat.
C+E. Tel. 022 750-93-13
� Firma z bran¿y us³ug komunal-
nych zatrudni osobê na stanowisko:
pomocnik kierowcy/sortowacz. 

Tel. 022 750-93-13
� Firma Instal-Bud zatrudni hydrau-
lika (konserwacja). Okolice Rem-
bertowa. Tel. 602-777-508 
RAMKA
Hotel Felix poszukuje pracowników
recepcji i obs³ugi ogródka. CV pro-
szê kierowaæ na adres: praca@pu-
hit.pl
� Krawcowej – szycie miarowe, po-
prawki. Grochów. Tel. 022 870-01-01
� Kierowcy z kategori¹ C+E.

Tel. 0602-189-663; 022 795-13-35
�� Opiekunki do chorych, siostry
PCK, pielêgniarki zatrudniê. 

Tel. 022 815-30-62
� PANIE – MONTA¯ ATOMIZE-
RÓW – praca przy maszynie, cha-
³upnictwo (umowa o pracê) Ale-
ksandrów k./Falenicy. 
Tel. 0501-295-814 (od 8.00 do 16.00)
� Solidnego, odpowiedzialnego,
pracowitego, z wyobraŸni¹ technicz-
n¹ do pracy przy prostych maszy-
nach pakuj¹cych w firmie w Rem-
bertowie. Wymagana 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

� Sprz¹tanie w godzinach rannych. 
Tel. 0602-120-925

PRAWNE

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

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

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

RÓŻNE

� Biuro matrymonialne „Ty i Ja”. 
Tel. 022 818-81-37; 0502-879-561
� Ksiêgowoœæ ma³ych i œrednich
firm, osobiœcie poprowadzê, ¿yczli-
wie pomogê, cierpliwie wyjaœniê. 

Tel. 022 810-83-60; 0606-763-006
�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO I SO-
LIDNIE. Tel. 0500-336-607
RAMKA
Skup z³omu metali kolorowych.
Stary punkt – nowe ceny! Ul.
Kawcza 40. Tel. 0600-236-046

SPORT

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

USŁUGI

� Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 0692 614 577
� Administracja i zarz¹dzanie nieru-
chomoœciami. Tel. 022 380-32-03; 

0607-838-608
�� ALKO PRZEPROWADZKI
i meblowozy. 1 z³/km. 

Tel. 0512-139-430
�� AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. 

Tel. 022 612-95-23, 0609 105 940
� Anteny SAT TV, kamery – 24 h. 

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

Tel. 022 815-47-25; 0501-123-566 

�� Automatyczne pralki – napra-
wa, tanio. 
Tel. 022 810-67-92; 0605-404-132
� Cyklinowanie, lakierowanie -
Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
�� Dekarstwo, blacharstwo. 

Tel. 0510-487-868
� DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

Tel. 022 642-96-16
� Domofony – naprawa, monta¿, in-
stalacje elektryczne, pralki. 
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
� Elektryk – uprawnienia. 

Tel. 022 813-77-82; 0502-443-826
� FOCUS SERVICE - naprawa tele-
wizorów w domu klienta.

Tel. 0603-40-90-20
�� GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, uprawnienia gazowe. 

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

Tel. 022 610-88-27; 0604-798-744
�� Glazura, malowanie, tapetowa-
nie, hydraulika, elektryka, panele,
gwarancja – Firma G³owacki. 
Tel. 022 428-35-53, 0504 61 88 88
� Glazura - remonty. 

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

Tel. 022 671-05-82
�� Hydrauliczne. 
Tel. 022 428-35-53; 0504-61-88-88
� Hydrauliczne, gazowe – solidnie. 

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

Tel. 022 613-82-96; 0696-321-228
� Hydrauliczne i inne remontowe. 

Tel. 0662-037-118 (po 15.00)
�� Hydrauliczne, inst.CO., Inst.
Wod.-Kan., przeróbki. 

Tel. 0516-508-397
� Malarska, tapety, g³adŸ - osobi-
œcie. Tel. 022 810-90-22
�� Malowanie, tapetowanie, pa-
nele. 
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, tapetowanie, remon-
ty. Tel. 022 612-21-74; 

0501-028-073
� MALOWANIE, GLAZURA I IN-
NE. Tel. 0504-242-103
�� Nadruki na odzie¿y i gad¿etach.
Ul. Patriotów 237. 

Tel. 022 615-34-28; 515-68-58-68
�� Naprawa i przestrajanie telewi-
zorów krajowych i zagranicznych,
magnetowidów, urz¹dzeñ elektro-
nicznych. Gwarancja. 

Tel. 022 612-52-23; 0607 145 196
�� Naprawa pralek. Emeryci i ren-
ciœci 50% taniej. 

Tel. 022 672-95-50; 503-846-135
� Naprawa – pralki, lodówki – ta-
nio! Tel. 022 644-23-12; 

0697-120-312 
� Naprawa telewizorów u klienta.
Dojazd gratis. Tel. 671-94-53; 

0692-420-605

RAMKA

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD (bez lodówek), z³om
w ka¿dej postaci, makulaturê,
st³uczkê. W³asny transport. Sprz¹-
tanie piwnic. Tel. 022 499-20-62 
��Odzie¿ skórzana i motocyklowa,
futra, ko¿uchy – przeróbki oraz
wszelkie naprawy. Ul. Zamieniecka
63. Tel. 022 610-23-05
� Pielêgnacja ogrodów, koszenie
trawników. Tel. 0 888 906 138
� Pralki, lodówki. Tel. 0601-361-830;

0604-910-643; 022 671-80-49
� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywanów,
magiel. Zak³ad Pralniczy ul. Igañska
22. Tel. 022 870-09-54
�� PRANIE dywanów, wyk³adzin,
tapicerki meblowej i samochodowej.
Profesjonalnie. Dojazd gratis. 

Tel. 022 619-40-13; 0502-928-147
� Przy³¹cza wod.-kan. 

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

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

Tel. 022 615-34-28; 515-68-58-68
�� REMONTY. Tel. 0504-242-103
� SZAFY WIŒNIEWSKI MEBLE
solidnie, sprawnie, sympatycznie. 

Tel. 0501-625-524
�� STOLARZ - wykona solidnie -
meble, zabudowy, kuchnie, szafy,
pawlacze i inne. Tel. 022 810-38-04; 

0602-126-214
�� Stolarstwo, lakiernictwo. Meble
na wymiar, kuchenne, biurowe, szafy
wnêkowe, garderoby itp. Ciêcie p³yt.
Tel. 0694-94-99-49; 022 619-52-76
�� Tapicerskie. Tel. 022 612-53-88
� Uk³adanie, cyklinowanie, lakiero-
wanie, renowacja starych pod³óg. 

Tel. 0663-511-771 
� Uk³adanie parkietów, przek³ada-
nie, cyklinowanie, lakierowanie –
osobiœcie. Tel. 022 810-70-88; 

0609-542-545
� Verticale, kraty, zabudowy balko-
nów. Tel. 022 870-17-09; 

022 610-19-92
� ¯aluzje, verticale, rolety - naprawy,
pranie verticali. Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i napra-
wy. Tel. 022 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale, rolety
antyw³amaniowe – produkcja, na-
prawa. Tel. 022 610-23-83
��¯uk – wywóz gruzu, z³omu, œmie-
ci, drzewa, liœci i mebli. 

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

ZDROWIE

�� BEZP£ATNIE STOMATOLO-
GIA: LECZENIE I PROTEZY
NFZ. Tel. 022 870-55-00

ZIELARSTWO

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

Tel. 0602-648-813

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD (bez lodówek), z³om
w ka¿dej postaci, makulaturê,
st³uczkê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic. 

Tel. 022 499-20-62 

Doradztwo Prawne – pe³ny zakres.
Kancelaria Prawna Pietruk s.c.
Konkurencyjne ceny ul. Grochow-
ska 306/308 lok. 29. 
Tel. 022 879-92-29; 0502-27-51-94;

www.pietruk.eu 

Skup z³omu metali kolorowych.
Stary punkt – nowe ceny! Ul.
Kawcza 40. Tel. 0600-236-046

Hotel Felix poszukuje pracowni-
ków recepcji i obs³ugi ogródka. 

CV proszê kierowaæ na adres: 
praca@puhit.pl
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40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

NIERUCHOMOŚCI

REKLAMA REKLAMA

� 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

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”)

Universam Grochów
I piętro

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

Spraw sobie i swoim najbliższym
niepowtarzalny prezent!

DDuużżyy  wwyybbóórr  zzłłootteejj  bbiiżżuutteerriiii  kkoommuunniijjnneejj
OOffeerruujjeemmyy  aattrraakkccyyjjnnee  uuppuussttyy  cceennoowwee!!

WW  cciiąąggłłeejj  sspprrzzeeddaażżyy  nnoowwee  
nniieessppoottyykkaannee  wwzzoorryy  eekksskklluuzzyywwnnyycchh

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

NNAAJJNNOOWWSSZZEE  WWZZOORRYY!!
ZAPRASZAMY 

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 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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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

przy ul. Meissnera 7
nie ma nic wspólnego z przychodni¹

przy ul. Wileñskiej

Informujemy, ¿e przychodnia lekarska
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

Szacuje siê, ¿e oko³o 10 pro-
cent populacji niedos³yszy. Ozna-
cza to, ¿e s³uch oko³o 200 tys. War-
szawiaków nie jest prawid³owy,
choæ z pewnoœci¹ nie ka¿dy zdaje
sobie z tego sprawê.

Trudno jest zdefiniowaæ takie
pojêcie jak „normalne s³yszenie”.
Istnieje znaczna ró¿nica miêdzy
zdolnoœci¹ s³yszenia u noworodka
i nastolatka. Tak samo jak wystêpu-
j¹ ró¿nice u ludzi dwudziesto-,
czterdziesto i szeœædziesiêciolet-
nich. Jak wiele innych rzeczy s³uch

zmienia siê na przestrzeni ¿ycia, ale
zmiany zazwyczaj wystêpuj¹ tak
wolno, ¿e na pocz¹tku wcale ich
nie zauwa¿amy. Dopiero, gdy s³uch
zaczyna wp³ywaæ na nasz sposób
porozumiewania siê z innymi oso-
bami, zaczynamy siê zastanawiaæ,
co siê dzieje.

Skutecznym rozwi¹zaniem
otwieraj¹cym drzwi do œwiata
dŸwiêków, które wydawa³y siê bez-
powrotnie utracone, mo¿e okazaæ
siê aparat s³uchowy. Wspó³czesne
aparaty to bardzo zaawansowane

i zminiaturyzowane urz¹dzenia,
potrafi¹ce dostosowaæ siê do ubyt-
ku pacjenta. Wybór konkretnego
modelu aparatu w znacznej mierze
zale¿y od rodzaju ubytku s³uchu,
ale tak¿e od osobistych preferencji
pacjenta i jego trybu ¿ycia. W ka¿-
dym przypadku specjalista audio-
protetyk zaproponuje najlepsze
rozwi¹zanie i pomo¿e dokonaæ naj-
lepszego wyboru.

„W ostatnich latach obserwuje-
my zwiêkszone zainteresowanie pa-
cjentów naszymi us³ugami. Nosze-
nie nowoczesnego, miniaturowego
aparatu s³uchowego nie jest ju¿
krêpuj¹ce jak 10 czy 20 lat temu,
a jako najczêstsze przyczyny dys-
komfortu pacjenci wskazuj¹ trud-
noœci w komunikowaniu siê z rodzi-
n¹ i znajomymi. Nowoczesne tech-
nologie nie ominê³y aparatów s³u-
chowych, które wyposa¿one s¹

w bardzo szybkie procesory potra-
fi¹ce czyniæ z dŸwiêkiem prawdziwe
cuda” – mówi Izabela Marczyk,
dyplomowany audioprotetyk z fir-
my Fonikon, która specjalizuje siê
w niesieniu pomocy osobom niedo-
s³ysz¹cym.

Aparat s³uchowy mo¿e przy-
nieœæ wielk¹, pozytywn¹ i natych-
miastow¹ ró¿nicê. Bardzo wa¿nym
czynnikiem jest indywidualne za-
anga¿owanie pacjenta w proces no-
szenia aparatu. Im wiêcej informa-
cji mo¿e on dostarczyæ o swoich
odczuciach i potrzebach, tym lep-
sze bêd¹ rezultaty.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promo-
cj¹ pracownicy gabinetów audio-
protetycznych firmy Fonikon za-
praszaj¹ wszystkich zaintereso-
wanych na bezp³atne badanie
s³uchu oraz konsultacjê audio-
protetyczn¹. Istnieje mo¿liwoœæ

skorzystania z refundacji NFZ
i œrodków PFRON. Osobom nie-
pe³nosprawnym proponujemy
wizyty domowe. Z uwagi na du¿e
zainteresowanie naszymi us³uga-

mi prosimy o telefoniczne uma-
wianie wizyt (ul. Ostro³êcka 4,
tel. 022 498 74 80; ul. Br. Czecha
39, tel. 022 353 42 50).

AS 2008 

USŁYSZ NA NOWO
S³abo s³yszysz? Masz trudnoœci z rozumieniem mo-
wy? A mo¿e ktoœ z bliskich ma k³opoty ze s³uchem?
Przeczytaj, w jaki sposób zasiêgn¹æ pomocy!

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

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

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

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

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

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

Pro Life Medical Care
przy Placu Przymie-
rza 6 to nowa placów-

ka medyczna na mapie
Pragi Po³udnie. Warto j¹
poleciæ nie tylko kobietom,
ale równie¿ ka¿demu, kto
potrzebuje szybkiej diagno-
zy ultrasonograficznej i la-
boratoryjnej. Pro Life to ga-
binety specjalistyczne,
których g³ówn¹ specjalno-
œci¹ jest ginekologia, po³o¿-
nictwo, ultrasonografia i ra-
diologia. W swojej ofercie
posiada równie¿ diagnosty-
kê laboratoryjn¹. Godziny
otwarcia s¹ bardzo przy-
chylne nawet dla bardzo
zapracowanych, gdy¿ pla-
cówka czynna jest od 10.00
do 22.00, od poniedzia³ku
do soboty.

Lekarze pracuj¹cy w Pro Life to nie tylko doskonali specjaliœci,
ale równie¿ osoby otwarte na pacjentów i ich potrzeby. Rozmowa,
dobre s³owo i wsparcie s¹ równie wa¿ne jak szczegó³owe badania
i diagnoza.

W czasie ci¹¿y wa¿nym elementem jest systematycznoœæ ba-
dañ, dlatego te¿ Pro Life wychodzi naprzeciw kobietom oferuj¹c
specjalistyczn¹ opiekê i krótki czas oczekiwania na wizytê. Kobie-
ta ciê¿arna zostaje objêta fachow¹ opiek¹ lekarsk¹ oraz ma za-
pewniony szybki dostêp do badañ laboratoryjnych, standardowych
oraz specjalistycznych. Cykl badañ ultrasonograficznych wykony-
wany jest na nowoczesnej aparaturze (2D, 4D), która umo¿liwia
dok³adn¹ ocenê budowy i rozwoju dziecka.

W pierwszym USG po³o¿niczym lekarz mo¿e stwierdziæ z ca³¹
pewnoœci¹, ¿e jest to ci¹¿a, oraz ocenia czy jest ona prawid³owo
umiejscowiona.

Miêdzy 11 a 14 tygodniem ci¹¿y wykonuje siê USG genetycz-
ne, w którym lekarz ocenia p³ód pod k¹tem wystêpowania wad
wrodzonych, np. zespo³u Downa, zespo³u Edwardsa i innych nie-
których wad genetycznych. Czu³oœæ takiego badania oscyluje
w granicach 83%.

Dodatkowo w tym okresie ci¹¿y mo¿na wykonaæ test PAPP-A,
który zwiêksza tê czu³oœæ do 90%. Test ten wykonywany jest z su-
rowicy krwi. Jest to bezpieczna dla matki i dziecka metoda niein-
wazyjnej diagnostyki prenatalnej. 

Jeœli rodzice nie zdecydowali siê na wykonanie testu PAPP-A
miêdzy 11 a 13 tygodniem ci¹¿y, istnieje mo¿liwoœæ wykonania te-
stu potrójnego, miêdzy 14 a 18 tygodniem ci¹¿y, który podobnie
jak test PAPP-A pozwala na ocenê ryzyka wad genetycznych. Ba-
danie równie¿ wykonywane jest z surowicy krwi matki.

W kolejnym badaniu USG, do 24 tygodnia ci¹¿y, lekarz ocenia
budowê narz¹dów wewnêtrznych dziecka i oœrodkowego uk³adu
nerwowego. W tym czasie mo¿na równie¿ okreœliæ p³eæ dziecka.
Jest to najlepszy czas, aby wykonaæ badanie 4D, w którym rodzice
mog¹ zobaczyæ twarz dziecka - ca³e badanie jest nagrywane na p³y-
tê, któr¹ rodzice otrzymuj¹ by móc pokazaæ nagranie najbli¿szym. 

W okresie miêdzy 30 a 36 tygodniem ci¹¿y, w badaniu USG oce-
niana jest prawid³owoœæ rozwoju dziecka oraz jego szacowana masa.
Lekarz ocenia równie¿ wydolnoœæ ³o¿yska oraz jego stopieñ dojrza³oœci.

Ostatnie badanie USG wykonuje siê miêdzy 36 a 38 tygo-
dniem ci¹¿y. Jest to badanie przedporodowe, którego celem jest
przede wszystkim ocena po³o¿enia dziecka oraz jego dobrostanu.

Kobiety bêd¹ce pacjentkami Pro Life mog¹ mieæ pewnoœæ,
¿e us³ugi medyczne s¹ realizowane na najwy¿szym poziomie.
Przyjemne otoczenie, mi³a obs³uga, nowoczesna aparatura me-
dyczna oraz œwietni specjaliœci ginekolodzy, po³o¿nicy, radiolo-
dzy to gwarancja fachowej opieki, jak¹ obejmuje Pro Life kobie-
ty w ka¿dym wieku. Us³ugi medyczne, jakie oferuje klinika to miê-
dzy innymi: badania cytologiczne, bakteriologiczne, mykologicz-
ne, GBS, zak³adanie wk³adek wewn¹trzmacicznych, leczenie
nad¿erek metod¹ krioterapii, szczepienia przeciwko HPV oraz
konsultacje lekarskie.

Szczepienie przeciwko HPV ma szczególne znaczenie dla
m³odych dziewcz¹t i kobiet, w wieku od 9 do 26 lat. Szczepienie
ma na celu zabezpieczenie kobiety przed chorobami wywo³anymi
przez wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV), do których nale¿¹ rak
szyjki macicy, zmiany przednowotworowe narz¹dów p³ciowych
oraz brodawki narz¹dów p³ciowych. Szczepionka podawana jest
w postaci wstrzykniêcia domiêœniowego w trzech dawkach. Pierw-
sza w dowolnym dniu, druga po 2 miesi¹cach od pierwszego
wstrzykniêcia, trzecia 6 miesiêcy od pierwszego szczepienia.
O terminie kolejnej dawki szczepienia pacjentka jest zawsze infor-
mowana telefonicznie przez pielêgniarkê lub po³o¿n¹, z kilkudnio-
wym wyprzedzeniem, aby ustaliæ odpowiedni¹ dla pacjentki godzi-
nê.  Przed planowanym pierwszym szczepieniem wymagana jest
konsultacja z lekarzem ginekologiem.

W Pro Life przyjmuje równie¿ radiolog, który wykonuje badania
USG nie tylko ukierunkowane na potrzeby kobiet, ale równie¿
mê¿czyzn. Oferta obejmuje specjalistyczne badania USG, takie
jak: USG piersi, jamy brzusznej, tarczycy, wêz³ów ch³onnych, pro-
staty, j¹der, têtnic szyjnych, œlinianek, ¿y³ koñczyn dolnych oraz
stawu kolanowego.

W klinice mo¿na równie¿ wykonaæ szereg badañ z zakresu
diagnostyki laboratoryjnej obejmuj¹cych m.in. badania z zakresu
morfologii, koagulologii, chemii klinicznej, diagnostyki hormonal-
nej, serologii, diagnostyki infekcji itp., wykonywanych z krwi obwo-
dowej oraz badañ moczu. Dostêpnoœæ tego rodzaju badañ jest
szczególnie istotna dla kobiet w ci¹¿y.

Podsumowuj¹c, Pro Life Medical Care to szczególna, przyja-
zna placówka z œwietnym wyposa¿eniem, sympatyczn¹ obs³ug¹
i – co najwa¿niejsze – wybitnymi specjalistami.

Jest to klinika dbaj¹ca o wygodê pacjentek, dlatego mo¿na
równie¿ w niej p³aciæ kart¹ za otrzymane us³ugi medyczne. Klinika
jest czynna od poniedzia³ku do soboty w godzinach 10.00-22.00.
Pobrania na badania laboratoryjne wykonaæ mo¿na od poniedzia³-
ku do pi¹tku w godzinach 10.30-16.30. AS 2008

Pro Life Medical Care
Warszawa – Saska Kêpa 

Plac Przymierza 6 (antresola)
Tel. 22 672 91 00, fax. 22 672 91 01

www.prolifemc; e-mail: biuro@prolifemc.pl
Czynne: poniedzia³ek - sobota 10:00-22:00

ŻYĆ LEPIEJ, ZDROWIEJ
I… SPOKOJNIEJ!
¯yæ lepiej i zdrowiej? Ka¿dy by chcia³, ale nie ka¿dy wie, ¿e ma to w zasiêgu rêki!

CENTRUM
PRZECIWDZIAłANIA

OTYLOŚCI 
I PROMOCJI ZDROWIA

przeniesione
z Centrum Medycznego
Ostrobramska Magodent

na ul. Kamionkowską 45A
tel./fax. 022 663 18 69
kom: 0 501 138 424,

0 501 049 996
e−mail:zielinska@vitasana.pl

www.vitasana.pl

SCHUDNIJ ZROWO!
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NOC W PARKU Z KABARETEM
Muszla Koncertowa w Parku

Skaryszewskim

W sobotê 17 maja 2008 r.
o godz. 20.00

TOMASZ JACHIMEK
znany ze „Szk³a kontaktowego”
zaprezentuje swój autorski show

KABARET 
JACHIM PRESENTS

Bilety do nabycia w Internecie 
i w kasach:

www.eventim.pl
www.ticketportal.pl

www.biletynakabarety.pl
oraz bezpoœrednio w kasach 

przed imprez¹

Zapraszamy – bêdzie dobra zabawa,
lody i lemoniada!
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Technikum Chemiczne Nr 3
przy ul. Saskiej 78 kolejny raz
zaskoczy³o gimnazjalistów i oko-
licznych mieszkañców swoimi
pomys³ami. Tym razem by³ to
Festiwal Chemii – otwarta impre-
za zorganizowana na terenie
szko³y. Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³

pokaz mody chemicznej. Du¿ym
uznaniem cieszy³ siê koncert
orkiestry chemicznej, która za-
gra³a popularne melodie na pro-
bówkach… 

M³odzie¿ mog³a samodzielnie
zrobiæ perfumy, dokonaæ analizy
¿ywnoœci i leków, wykonaæ cie-
kawe doœwiadczenia chemiczne.
Festiwal udowodni³, ¿e chemiê
mo¿na polubiæ, a w Technikum
Chemicznym zawsze dzieje siê
coœ ciekawego. Oprócz dobrze
wyposa¿onych laboratoriów i za-
anga¿owanych nauczycieli szko-
³a oferuje uczniom atrakcyjny
i poszukiwany zawód, a absol-
wenci z tytu³em technika anality-
ka bez problemu znajduj¹ dobr¹
pracê. 

� � �
Wyw³aszczenie na mocy spec

ustawy zapowiada dyrekcja
ZDM w sprawie autokomisu
przy Grochowskiej, który blo-
kuje budowê kolejnego odcinka
Trasy Siekierkowskiej. Decyzja
lokalizacyjna dla inwestycji ma
zostaæ wydana w po³owie maja.
To zdaniem szefów Zarz¹du
Dróg Miejskich wystarczy, aby
rozwi¹zaæ sprawê w³aœcicieli
autokomisu znajduj¹cego siê na
rogu Grochowskiej i Ostro-
bramskiej. Roboty drogowe
miêdzy nowymi estakadami
a ulic¹ Marsa powinny siê ju¿
zakoñczyæ. 

� � �
Na po³udniowym krañcu woje-

wództwa mazowieckiego d³ugi
majowy weekend up³yn¹³ przy
szczêku œredniowiecznej broni
i dŸwiêkach muzyki dawnej. Po
raz jedenasty na Zamku w I³¿y
odby³ siê turniej rycerski. W im-
prezie wziê³o udzia³ 500 „ryce-
rzy” z ca³ej Europy. Turniej zo-

sta³ uroczyœcie otwarty przez
Adama Struzika marsza³ka Ma-
zowsza i Artura Buczyñskiego
wiceburmistrza Pragi Pó³noc,
który pe³ni funkcjê prezesa Ma-
zowieckiej Regionalnej Organi-
zacji Turystycznej.

� � �
W Przedszkolu Nr 107 w Ra-

doœci odby³ siê VI Wawerski
Przegl¹d Twórczoœci Artystycz-
nej „Co potrafi¹ przedszkola-
ki?” Zachwycona widownia

mog³a ogl¹daæ œpiewaj¹ce, tañ-
cz¹ce i recytuj¹ce maluchy
z dziewiêciu wawerskich przed-
szkoli. Wielk¹ propagatork¹
wspierania m³odych talentów -
jest dyrektorka przedszkola
i organizatorka Przegl¹du Bar-
bara Haczyñska. Na zdjêciu ma-
li artyœci z Przedszkola Nr 107. 

� � �
W œrodê 7 maja odby³o siê ze-

branie Przedstawicieli „Spo³em”
WSS Praga Po³udnie. Wiêcej in-
formacji znajd¹ Pañstwo w na-
stêpnym wydaniu „Mieszkañca”.

(ab) (mkp) (dg)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA
Zaproszenia dla mieszkańców

� Jarmark Floriañski 11 maja godz. 9.00-17.00 Zbiórka eksponatów dla Muzeum Warszawskiej
Pragi.
� Podwórko przysz³ej siedziby Muzeum Pragi ul. Targowa 50/52 - Noc Muzeów 17.05.  godz.
16.00-21.00 wskrzeszenie tradycji i klimatu praskiego podwórka; Podwórkowe granie -kapele na Tar-
gowej 50/52; 24.05. Saska Kêpa – pokaz mody lata 60. impreza wpisuj¹ca siê w cykl imprez organizo-
wanych z okazji œwiêta Saskiej Kêpy. Pokaz mody Lata 60.organizowany przy udziale projektanta mo-
dy Jerzego Antkowiaka.
� Klub Ksiêgarza Rynek Starego Miasta 22 – 11 maja godz. 12.00 – Niedzielny Salon Literacki dla
Najm³odszych. Prezentacja albumu z piosenkami dla dzieci, nutami i dwiema p³ytami CD. Spotkanie
z Radiowymi Nutkami oraz m.in. kompozytork¹ Krystyn¹ Kwiatkowsk¹ i autork¹ tekstów Alicj¹ Woy-
Wojciechowsk¹. 
� Koœció³ Matki Boskiej Zwyciêskiej W-wa Weso³a ul. Grzybowa 1 – 11 maja godz. 19.00 (po Mszy
Œw. o godz. 18.00) koncert Orkiestry Koncertowej „VICTORIA” wraz z solistami – w ramach cyklu
„Muzyczny dialog narodów Europy”;
� XIV Ogród Jordanowski ul. Nobla 18/26 – 19.05. godz. 15.30 – impreza jubileuszowa pt. „Urodzi-
ny Pszczó³ki Mai”, organizator Biblioteka dla Dzieci; 28.05. godz. 16.30 impreza z okazji Dnia Dziec-
ka, organizator XIV Ogród Jordanowski;
� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskarbiñska 2 – 13.05.godz. 19.00 spotkanie
mieszkañców z ministrem Rafa³em Grupiñskim z Kancelarii Premiera RP.
� OSiR Praga Po³udnie ul. Siennicka 40 - hala sportowa – 13-15 maja w godz. 9.30-12.00 XI Spo-
rtowa Olimpiada Przedszkolaków;
� Klub Kultury Goc³aw – Filia CPK ul. Abrahama 10 (wejœcie od ul. Bora-Komorowskiego)
12.05. godz. 19.00 – „Wêdrówki od siebie do siebie” – wieczór poetycki; 13.05. godz.19.00 „Funkcjo-
nowanie aparatu SB w PRL - 25 rocznica œmierci Grzegorza Przemyka”. Multimedialne forum histo-
ryczne po³¹czone z prezentacj¹ wierszy m³odego poety w wykonaniu grupy teatralnej Jerzego Z. Nowa-
ka. Prowadzenie Krzysztof Wysocki.14.05. godz. 18.30 „Zapomniane miasto” – wernisa¿ wystawy prac
malarskich Gabrieli Trynkler. Wystawa (od pon. do pt. w godz. 14.00-19.00) do 13.06.br. 
� Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 – 14.05. godz.17. 30 „Poezja wiosn¹” program gru-
py poetyckiej „Ogniwa”;17.05. godz. 8.00–15.00 „Turniej motorowy - Grand Prix Wawra”; 20.05.
godz.18.00 „Wspó³czesne brzmienia gitary elektrycznej – blues, rock, jazz” otwarty warsztat gitarowy; 
� Szko³a Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Ch³opskich ul. Przygodna 2 – 10 maja od godz. 10.00
uroczyste obchody Œwiêta Szko³y godz. 10.00 – Akademia; godz. 11.00-14.00 prezentacje klas, wysta-
wa i kiermasz prac uczniów, loteria fantowa;
� Klub Kultury „Zastów” ul. Lucerny 13 – 26.05. godz. 18.00 Impreza plenerowa pod nazw¹ „Ma-
ma, Tata i Ja- têczowa zabawa na sto dwa”. Jest to VI edycja gali z okazji dnia Mamy, Taty i Dziecka;
� Dom Kultury „Praga” ul. D¹browszczaków 2 - 8 maja godz. 18.00„Recitale Praskie” Halina Ku-
nicka, Czes³aw Majewski – fortepian; 12.05. godz. 17.30 - sala koncertowa Impreza krasnoludkowi -
przedstawienie teatralne „Œpi¹ca królewna”; 12.05. godz. 17.30 - galeria pokaz slajdów „Kobiety w ¿y-
ciu Józefa Pi³sudskiego”;13.05. godz. 18.00 „Praskie spotkania z Gwiazd¹” Andrzej Kopiczyñski; go-
spodarz wieczoru – Jerzy WoŸniak; 
� Koby³ka k/Warszawy – Koœció³ Trójcy Œwiêtej ul. Koœcielna 2 – I Miêdzynarodowy Festiwal
Per³a Baroku – koncerty mistrzów – 11 maja br. godz. 20.00 Inauguracja Festiwalu Marta Boberska
- sopran/Urszula Nowakowska – harfa „Najpiêkniejsze arie”. W programie m.in. Mozart, Haendel, Vi-
valdi; 14 maja godz.19.00 „W³oskie popo³udnie angielskiego mistrza”. W programie m.in. Frescobal-
di, Rognioni, Vitali, Vivaldi, Bononcini, Marcello, Cervetto.16 maja godz.19.00 W programie m.in.:
J.S.Bach, Leopold Weiss, Antonio de Santa Cruz, Gaspar Sanz; 18 maja godz. 20.00 KONCERT
FINA£OWY.

REKLAMA REKLAMA

�� III JARMARK FLORIAÑSKI – 10–11 maja br. Rozpoczêcie o godzinie 9.00 ul. Floriañska - organizatorami Jarmarku jest Duszpasterstwo Œrodowisk Twórczych i Sportu Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz
Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc. Obecna edycja bêdzie mia³a wymiar szczególny, bowiem 2008 rok obchodzony jest jako Rok Pragi z racji 360. rocznicy nadania praw miejskich Pradze. 10 maja wyst¹pi¹
amatorskie zespo³y muzyczne, gwiazd¹ tego dnia bêdzie Tomek Kamiñski, którego koncert odbêdzie siê wieczorem. Niedziela bêdzie Dniem Kapel Podwórkowych, wyst¹pi¹ kapele z ca³ej Polski. Jarmark
zakoñczy program artystyczny City Boy w wykonaniu Staœka Wielanka i Zespo³u „Kameleon”. Wyst¹pi¹ zespo³y muzyczne, orkiestry dête. Przewidzianych jest tak¿e wiele zabaw i konkursów dla dzieci.



REKLAMA REKLAMA

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

Stomatologia – tel. 022 610-38-52, Rehabilitacja tel. 022 610-25-94

Zak³ad Diagnostyki Obrazowej – wejœcie A od ul. Perkuna, tel. 022 424 04 79

Aparatura diagnostyczna jest bardzo kosztowna. Niewiele przychodni
i szpitali mo¿e pochwaliæ siê sprzêtem najnowszej generacji – bezpiecz-
nym dla pacjenta, niezwykle dok³adnym, daj¹cym precyzyjne odpowie-
dzi na wa¿ne pytania o przyczyny i umiejscowienie dolegliwoœci.

Na Mazowszu, jedn¹ z najlepiej wyposa¿onych placówek jest Za-
k³ad Diagnostyki Obrazowej w Centrum Medycznym „Ostro-
bramska” nale¿¹cym do NZOZ „Magodent”. Nowy, przestronny
i znakomicie zorganizowany, ju¿ przyjmuje pacjentów, zarówno nieod-
p³atnie, w ramach us³ug refundowanych przez NFZ, jak te¿ na zasa-
dach komercyjnych. W jednym miejscu prowadzona jest pe³na diagno-
styka obrazowa, s¹ kompetentni specjaliœci, otaczaj¹cy pacjenta tro-
skliw¹ opiek¹. Jest czas dla ka¿dego, nie ma mowy o „taœmowej robo-
cie” i nerwowoœci. Aparatura tej klasy, jak w Centrum Medycznym
„Ostrobramska”, to najwy¿sza pó³ka wspó³czesnej diagnostyki, taki te¿
musi byæ personel, od rejestracji po lekarzy – specjalistów.

Wchodzi siê wejœciem A, tym najbli¿ej ul. Fieldorfa, schodkami
w dó³; inaczej, ni¿ do pozosta³ych gabinetów Centrum: diagnostyka
zajmuje najni¿sz¹ kondygnacjê gmachu. Eleganckie wnêtrza pachn¹
œwie¿oœci¹. Z czego mo¿na skorzystaæ? 

Badania rentgenowskie (RTG)
Nowoczesny aparat spe³niaj¹cy rygorystyczne normy pozwala maksy-

malnie zmniejszyæ dawkê promieniowania otrzymywan¹ podczas zdjêcia.
Przeprowadza siê tu wiele badañ. To nie tylko rentgen klatki piersio-

wej, uk³adu kostnego czy jamy brzusznej, lecz tak¿e np. badanie kon-
trastowe uk³adu moczowego (urografia) pomocne w diagnostyce cho-
rób nerek, moczowodów, pêcherza. Podczas badania podaje siê do¿yl-
nie œrodek cieniuj¹cy (kontrast), a nie jest obojêtne, jakiego rodzaju jest
to preparat. Stosowane tutaj œrodki cieniuj¹ce, choæ najdro¿sze, daj¹
najmniej przykrych objawów ubocznych.

Badanie dokumentowane jest na p³ycie CD, nowoczesnym i wygodnym
noœniku, a oprócz tego pacjent otrzymuje równie¿ wynik badania na piœmie.

W razie potrzeby mo¿liwe jest równie¿ wydrukowanie badania na
specjalnej kliszy, przypominaj¹cej zwyk³e zdjêcie rentgenowskie. 

Ultrasonografia (USG)
To jedna z metod obrazowych, ca³kowicie bezpiecznych nawet dla

noworodków, bez jakichkolwiek przeciwwskazañ. Nowoczesny, cyfro-
wy sprzêt pozwala nagraæ badanie wraz z opisem na p³ytê (zamiast te-
go mo¿na zrobiæ wydruk na papierze œwiat³oczu³ym) by pacjent móg³
wzi¹æ j¹ ze sob¹. To wa¿ne nie tylko przy USG ciê¿arnych. 

Mo¿liwoœæ nagrania ceni¹ chorzy korzystaj¹cy z konsultacji kilku le-
karzy lub gromadz¹cy swoj¹ dokumentacjê medyczn¹. A najnowsze
USG daje spore mo¿liwoœci: ocena tarczycy, piersi (zalecane zw³aszcza
m³odym kobietom oraz jako uzupe³nienie mammografii), badania gine-
kologiczne prowadzone wy³¹cznie przez wyspecjalizowanych gineko-
logów oraz badania w obrêbie ca³ej jamy brzusznej, a tak¿e badanie j¹-
der i prostaty, biopsje cienkoig³owe pod nadzorem USG i niebolesna
biopsja gruczo³u krokowego (prostaty). Bardzo wa¿ne s¹ badania na-
czyñ – od têtnic szyjnych po koñczyny dolne. Badanie p³odu mo¿na za-
chowaæ na p³ycie i mieæ film z w³asnym maluszkiem w „roli g³ównej”.

Tomografia komputerowa (TK)
Tam, gdzie USG nie rozstrzyga jednoznacznie problemu kliniczne-

go, pomo¿e tomografia komputerowa. Przydaje siê równie¿, gdy USG
uwidacznia zmiany chorobowe i zachodzi koniecznoœæ dok³adnego ich
rozpoznania. To badanie nie jest ca³kowicie obojêtne dla organizmu –
zwykle stosuje siê do¿ylnie kontrast a dawka promieniowania, któr¹
pacjent otrzymuje, jest zale¿na od wielkoœci badanego obszaru cia³a.
Na tutejszej, ultranowoczesnej aparaturze – dawka jest mniejsza ni¿
gdziekolwiek indziej, poniewa¿ „inteligentne” urz¹dzenie ma mo¿li-
woœæ modulacji wielkoœci dawki. Oznacza to, ¿e aparat w trakcie bada-
nia b³yskawicznie sam dobiera najmniejsz¹, skuteczn¹ dawkê zale¿nie
od badanej okolicy cia³a (inne wymagania maj¹ koœci, inne stawy, inne

tkanki miêkkie). Tomograf spiralny, 32 rzêdowy to prawdziwe Porsche
wœród podobnych aparatów.

Dziêki niemu w znacznie krótszym czasie mo¿na zbadaæ o wiele
wiêkszy obszar a nawet wykonywaæ tomografiê serca! To badanie nie-
jednemu pacjentowi mo¿e oszczêdziæ inwazyjnej, wymagaj¹cej hospi-
talizacji koronarografii.

TK pomaga te¿ w diagnozowaniu i œledzeniu postêpów terapii udarów
mózgu i innych schorzeñ neurologicznych, bada naczynia krwionoœne
wykrywaj¹c têtniaki, skrzepliny czy rozwarstwienia, bada klatkê piersio-
w¹ (mi¹¿sz p³ucny, wêz³y ch³onne, tchawicê, oskrzela) i jamê brzuszn¹.

System wielorzêdowy pozwala na precyzyjne badanie jelita grubego
(kolonoskopia wirtualna), zastêpuj¹c w wielu przypadkach lub uzupe³-
niaj¹c kolonoskopiê endoskopow¹: tu badanie jest nieinwazyjne, mniej
przykre dla chorego i ca³kowicie niebolesne, przy tym pozwala wykryæ
np. polipy o œrednicy ledwie 2-3 mm! 

Rezonans magnetyczny
Metoda ca³kowicie bezpieczna, choæ nie u wszystkich. Badaniu nie

mog¹ poddaæ siê np. pacjenci z rozrusznikiem serca. U tych chorych sil-
ne pole magnetyczne (aparat wytwarza pole magnetyczne o natê¿eniu
1,5 Tesli) mo¿e zak³óciæ pracê rozrusznika. Dlatego przed badaniem ka¿-
dy pacjent wype³nia ankietê ze szczegó³owymi pytaniami, a personel
pracowni  upewnia siê czy nie ma innych przeciwwskazañ do badania. 

Za to badanie dostarcza informacji, które czêsto decyduj¹ o losach
chorego np. z bólami krzy¿a, dolegliwoœciami stawów. Jest to obecnie
najlepsza metoda obrazuj¹ca zmiany w przebiegu dyskopatii i schorzeñ
narz¹du ruchu.

Rezonans magnetyczny uwidacznia zmiany w mózgowiu, nawet ta-
kie, które s¹ niewidoczne w tomografii komputerowej, a tak¿e u³atwia
postawienie diagnozy w schorzeniach ginekologicznych – co wa¿ne
u m³odych kobiet, które powinny unikaæ badañ rentgenowskich w tym
tomografii komputerowej. 

Urz¹dzenie jest cenione nie tylko przez ortopedów, neurologów, neu-
rochirurgów i ginekologów, ale lekarzy wszystkich specjalnoœci w tym
szczególnie – pediatrów, gdy¿ daje niezwykle precyzyjne odpowiedzi
nawet na trudne pytania, nie powoduj¹c nara¿enia pacjenta.

Mammograf i densytometr
To wa¿ne i potrzebne badania. O profilaktyce raka piersi nie trzeba

przypominaæ, mammograf wykrywa równie¿ inne schorzenia piersi.
Densytometria, czyli badanie gêstoœci koœci, jest wa¿ne nie tylko dla pañ

w pewnym wieku. Nie wymaga ono skierowania od lekarza, i mimo ¿e wyko-
rzystuje promieniowanie rentgenowskie, to w tak ma³ej dawce, ¿e jest nieszko-
dliwe. Mo¿e przynieœæ wiele korzyœci. Pacjenci leczeni sterydami powinni wy-
konaæ to badanie najpierw przed kuracj¹, a potem systematycznie, co pó³ roku.

Aparat bardzo precyzyjnie okreœla te¿… zawartoœæ tkanki t³uszczo-
wej w organizmie, podaj¹c dok³adnie, w kilogramach, wagê wszyst-
kich miêœni pacjenta, jego koœci oraz – iloœæ t³uszczu, wyliczon¹ wago-
wo i procentowo. Przemawia do wyobraŸni, dlatego podobne urz¹dze-
nia spotyka siê na œwiecie w luksusowych centrach fitness i SPA,
umo¿liwiaj¹c m.in. na bie¿¹co œledzenie postêpów w odchudzaniu.

Zak³adem Diagnostyki Obrazowej w Centrum Medycznym „Ostro-
bramska” kieruje pani doktor Ma³gorzata Biesiadko-Matuszewska –
znakomity szef znakomitego zespo³u specjalistów. Jak bardzo warto
wybraæ tê placówkê – nie trzeba nikogo przekonywaæ. Zw³aszcza, ¿e
kolejki – póki co – s¹ krótkie!

Na badania USG, densytometriê i rezonans magnetyczny pacjenci
przyjmowani s¹ zarówno ze skierowaniem jak i bez skierowania i –
chocia¿ nie warto tych badañ robiæ bez powodu – decyzjê o ich wyko-
naniu mo¿e podj¹æ sam pacjent.

Na badania rentgenowskie w tym mammografiê i tomografiê kom-
puterow¹ przyjmowani s¹ pacjenci ze skierowaniem od lekarza.

Podstaw¹ prawid³owego leczenia jest w³aœciwa diagnoza. Medycyna nie ustaje w doskonaleniu
tego obszaru swoich dzia³añ, poniewa¿ sprzyja on niesieniu szybszej, skuteczniejszej pomocy
pacjentom, a tak¿e zmniejsza koszty leczenia.

Centrum Medyczne Ostrobramska
MAGODENT:

R A D I O L O G I A –
ultranowoczesna diagnostyka

Tomograf komputerowy

NOWO OTWARTE PORADNIE

ul. Fieldorfa 40 (róg Fieldorfa i Ostrobramskiej wejœcie od Perkuna)     Przychodnia czynna pon.–pt. 800–1900

PORADNIA: Neurologiczna �� Dermatologiczna �� Ortopedyczna �� Diabetologiczna �� Urologiczna �� Alergologiczna
�� Chirurgii Naczyniowej �� Chirurgii Onkologicznej �� Angiografia Fluoresceinowa �� Echo p/prze³ykowe
oraz ju¿ dzia³aj¹ce Poradnie: Okulistyczna �� Ginekologiczna �� Kardiologiczna �� Testów Wysi³kowych.

�� Tomografia komputerowa �� Rezonans magnetyczny �� Badania angiograficzne �� Badania USG, Doppler Duplex �� Badania RTG
O f e r u j e m y  r ó w n i e ż  u s ł u g i  k o m e r c y j n e !

Radiologia tel. (022) 424 04 79, kom. 0697−973−807




