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TYNKÓW I FARB
� systemy ociepleñ budynków
� tynki i farby elewacyjne
� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy
ul. Patriotów 208 tel. 022 615−78−13

04-247 Warszawa, ul. Che³m¿yñska 1/Marsa
tel./fax (022) 610 01 80
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� Kapelani
i Playboysi ssssttttrrrr....     4444

� Rozbieralnia
dziewcz¹t ssssttttrrrr.... 5555

� Rada zza kotary
ssssttttrrrr.... 7777

� MIESZKAÑCY
Tadeusz
Mycek

ssssttttrrrr.... 8888
� Radni ruszcie

piórem ssssttttrrrr.... 11112222
� Identyfikujê siê

z Instytutem
ssssttttrrrr.... 11113333

CENTRUM MEDYCZNE
OSTROBRAMSKA
MAGODENT

ssssttttrrrr.... 11116666

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

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

koron porcelanowych
czynne 9−20, sobota 9−14

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
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Test 
przed nami

Wielki test przed nami. Ju¿
wkrótce przez Sejm przejdzie
ustawa ustanawiaj¹ca prawo,
dziêki któremu za rzeczywiœcie
bardzo ma³e pieni¹dze spó³dziel-
cy bêd¹ mogli przekszta³ciæ swe
lokale we w³asnoœciowe mieszka-
nia. To - niestety - wywo³a zapew-
ne spore niezadowolenie tych
mieszkañców, którzy wykupywali
mieszkania na dotychczasowych,
nieporównywalnie gorszych wa-
runkach. Myœlê jednak, ¿e nad t¹
niesprawiedliwoœci¹ musimy
przejœæ do porz¹dku dziennego.
Oczywiœcie optymalnie przecie¿
by³oby, gdyby ta ustawa powsta³a
wiele lat temu. Wtedy wszyscy
mieliby równe szanse. 

Tak siê jednak nie sta³o. Jak to
u nas: nie by³o woli politycznej, fe-
tyszyzowano przeszkody prawne
i obci¹¿enia dla bud¿etu. W rezul-
tacie ukaza³y siê przepisy ni takie,
ni siakie: mieszkanie mo¿na by³o
relatywnie korzystnie kupiæ, ale
oczywiœcie nie tak tanio, jak to bê-
dzie mo¿liwe wkrótce. Jednak
sporo osób decydowa³o siê na
skorzystanie z tych mo¿liwoœci.  

Teraz najgorzej sta³oby siê,
gdyby ta niezadowolona wiêk-
szoœæ uniemo¿liwi³a zrealizowa-
nie nowej ustawy. Na wykup mie-
szkañ niezdecydowali siê ci naj-
biedniejsi i... ci, dla których kom-
pletnie nie mia³o to znaczenia.
Tych pomiñmy. Pamiêtajmy o tych
emerytach, dla których mo¿e to
byæ jedyna szansa wejœcia w po-
siadanie jakiegoœ maj¹tku. Nie
zabior¹ go z sob¹. Przeka¿¹ wnu-
kom na now¹ drogê ¿ycia.  

Ekonomia, co chwilê stawia
nas przed koniecznoœci¹ wyboru.
Jedni coœ tam kupuj¹ w danych
warunkach, inni czekaj¹ a¿ one
siê poprawi¹. Czêsto na tym tra-
c¹, bo zamiast siê polepszyæ, na-
st¹pi³o pogorszenie. Tym razem
wiêcej szczêœcia mieli ci, którzy
zwlekali... Tomasz Szymański

W pi¹tek, 13 kwietnia wystawiono spektakl wg
autorstwa Macieja Wojtyszki „Po¿arcie królew-
ny Bluetki”. Scen¹ nie by³y deski któregoœ
z warszawskich teatrów, lecz sala „S³onecznego
Przedszkola” mieszcz¹cego siê przy ul. Chrza-
nowskiego. W baœniowe postacie dzielnych
poskromicieli smoka nie wcielili siê ani zawodo-
wi aktorzy, ani nawet dzieci z tamtejszego
przedszkola. Role ksiê¿niczki, pazia, wró¿ki
i wielu innych bohaterów zagrali sami rodzice.
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O P T Y K
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

P O L E C A :
●● pe³en asortyment szkie³ 

(do komputera, dla kierowców)
●● du¿y wybór opraw
●● realizacja recept
●● wszelkie naprawy okularów
●● szybka i profesjonalna obs³uga

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00
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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 

P.W. DOM POGRZEBOWY
„ANIN”

OOrrggaanniizzaaccjjaa  ppooggrrzzeebbóóww  OOrrggaanniizzaaccjjaa  ppooggrrzzeebbóóww  
kkoommpplleekkssoowwookkoommpplleekkssoowwoo

ul. Patriotów 349
tel. 613-08-95

CCAAŁŁOODDOOBBOOWWOO

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

Zak³ad Us³ug PogrzebowychZAK£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

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

„KRAS-PHONE”
�� ul. Zamieniecka 90 paw. 311,

Bazar Szembeka
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60
�� ul. Fieldorfa 10 paw. 329

tel. 406−28−29; 0510 834 834

ZAKŁAD POGRZEBOWY
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel/fax 022 610−02−17
kom. 0602−26−26−75

C A Ł O D O B O W O

<<GOC£AW>>
Agencja Ubezpieczeniowa

V-Inspektoratu PZU S.A.

ul. Abrahama 18
www.pzugoclaw.com

U B E Z P I E C Z E N I A
– Komunikacyjne (PAKIETY)
– Maj¹tkowe
– Firm

t e l .  6 7 3 - 2 9 - 9 6

REKLAMA REKLAMA

US£UGI POGRZEBOWE

„LARGO”„LARGO”
A. Jankowski

ul .  Panieńska 4ul .  Panieńska 4
(przy USC Praga P³n.)

tel. ca³odobowy 022 618-47-72
0602 176 362

Ch³odnia Grochów - bezp³atnie

KSIĘGARNIA „Ściąga”
C.H. Szembeka, I piêtro, paw. 140

pon.-pi¹t. 1000-1900, sob. 900-1600

�� zaproszenia, pami¹tki
na I Komuniê Œwiêt¹

�� obrazy olejne
�� pomoce szkolne
�� literatura piêkna

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

�� firmy OC dzia³alnoœci
�� auta, domy, mieszkania
�� emerytalne, zdrowotne, na ¿ycie
�� OFE, IKE, Inwestycje

ul. Chrzanowskiego 13
tel. ((002222))  813−76−39

0602−787−017, 0601−097−814

ZAKŁAD OPTYCZNY
Jacek i Piotr Cembrowscy
ul. Igañska 26 tel. 424-71-06

ul. Pu³awska 238 tel. 843-62-63
poniedzia³ek–pi¹tek 10.30-18.30

sobota 10.00-13.30
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DOBRA CENA!
SZKŁA PLASTIKOWE AR
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CENTRUM SERWISOWECENTRUM SERWISOWE
PROMOCJA od 23 do 28 kwietnia
SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO – 10 zł *
WYKRYTE USTERKI – RABAT 10% NA ROBOCIZNÊ*
WYMIANA OLEJU LOTOS – 84 zł **, Mobil1 – 124 zł **
* dotyczy zawieszenia i uk³adu hamulcowego
* cena obejmuje wymianê 3,8 litra oleju (Lotos 10W30, Mobil1 5W50)

Zapraszamy: pn.-pt. 6.00–22.00, sob. 6.00–14.00,
ul. Chrzanowskiego 4, tel. 022 810-20-45 do 47

www.taximpt.com.pl

▲▲ Raty ▲▲ Rabat 40%
04-823 Warszawa – ul. Zimowa 3

OKNO – PLUS+ tel/fax. 022 615-52-02
kom. 0601-87-77-17

OKNA – PARAPETY

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

WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENAWYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA
CZY MOŻNA TO POGODZIĆ?

W SKLEPIE                            TAK!!!
➟ KOŃCÓWKI SERII,
➟ TOWARY Z LIKWIDOWANYCH FIRM I SKLEPÓW,

URZĘDÓW CELNYCH, SKARBOWYCH

NOWE I  TANIE! ! !
Zapraszamy do nas

CENTRUM HANDLOWE SZEMBEKA
ul. Zamieniecka 90 (stoisko 113, I piętro) tel. 333−21−99

Poturbowany 25 letni mê¿-
czyzna próbuj¹cy o w³asnych
si³ach odejœæ z miejsca zdarze-
nia zatoczy³ siê w pewnym mo-
mencie, wtargn¹³ na jezdniê
wprost pod ko³a nadje¿d¿aj¹ce-
go BMW...  Napad obserwowa³
pracownik monitoringu, który
natychmiast uruchomi³ policyj-
ne patrole. Wszystkich trzech
napastników zatrzymano. Maj¹
po 15 i 16 lat. Dwóch z nich by-
³o pod wp³ywem alkoholu.

* * *
Trzy miesi¹ce zajê³o poli-

cjantom dochodzenie prawdy
w sprawie napadu na 30-letni¹
Adriannê K. Gdy po pracy wra-
ca³a do domu ulic¹ Zagójsk¹,
zadzwoni³ jej telefon. Kobieta
odebra³a rozmowê, w tym mo-
mencie napad³o na ni¹ dwóch
mê¿czyzn. Dusz¹c przewrócili
j¹ na ziemiê, odebrali telefon
i torebkê, uciekli. Policjanci
wszczêli dochodzenie. Praca
operacyjna zaowocowa³a usta-
leniem na razie jednego ze
sprawców – 22-letniego Rafa³a
K., który zosta³ kompletnie za-
skoczony zatrzymaniem i po-
stawieniem mu zarzutów.
Wci¹¿ poszukiwany jest drugi
napastnik.

* * *
Na ulicach Weso³ej rozegra³

siê „filmowy” poœcig policyjny.
Szeœæ s³u¿bowych aut œciga³o
uciekaj¹cych lanosem z³odziei

samochodów. Rezultat móg³
byæ tylko jeden – czterej z³o-
dzieje zostali zatrzymani, skuci
kajdankami. Okaza³o siê rów-
nie¿, ¿e kierowca lanosa by³
przy tym pijany... Poœcig by³
koñcowym efektem poszuki-
wania sprawców kradzie¿y for-
da mondeo, który zgin¹³ dwa
dni wczeœniej.

* * *
Zmasowane si³y policyjne

musia³y zaprowadziæ porz¹dek
w jednym z barów na Grocho-
wie, w którym póŸno w nocy
dosz³o do bijatyki i demolowa-
nia wyposa¿enia lokalu. Awan-
turnicy nie reagowali na poli-
cyjne polecenia, trzeba by³o
u¿yæ œrodków bezpoœredniego
przymusu. Zatrzymano czte-
rech najbardziej agresywnych,
pijanych mê¿czyzn.

* * *
Trzej motocykliœci, uczestni-

cz¹cy na Bemowie w zlocie roz-
poczynaj¹cym sezon, przez po-
my³kê wjechali na policyjny
parking przy ulicy Grenadie-
rów. Chcieli odwiedziæ znajo-
m¹, która mieszka w pobli¿u.
Banalne zdarzenie, ale nie do
koñca, bo policjanci wyjaœniaj¹-
cy pomy³kê poczuli w powie-
trzu woñ alkoholu. Okaza³o siê,
¿e dwaj z nich mieli po 0,5 pro-
mila alkoholu w wydychanym
powietrzu, a jeden nie posiada³
na dodatek prawa jazdy. toms

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Pobity i skopany przez trójkê nastolatków
m³ody mê¿czyzna wpad³ pod samochód
i zgin¹³. Do zdarzenia dosz³o póŸnym wie-
czorem na ulicy Zielenieckiej. Sprawcy ode-
brali ofierze telefon komórkowy i wsiedli do
nadje¿d¿aj¹cego autobusu.

Po zburzeniu przez Marvi-
pol Development przedwojennej
fabryki przy ul. Wiatracznej
zwracaliœmy uwagê, ¿e kolejnym
zabytkiem, który mo¿e zostaæ
zniszczony ma szansê staæ siê In-
stytut Weterynarii SGGW („Mar-
twe pole pod Marvipolem” Mie-
szkaniec Nr 3 z 2006 r.). Od
przesz³o trzech lat uczelnia usi-
³owa³a sprzedaæ Weterynariê.
Organizowa³a przetargi i pro-
wadzi³a negocjacje. – Zaintere-
sowanie  by³o spore – ocenia
Krzysztof Szwejk rzecznik
SGGW. – Wreszcie podpisali-
œmy umowê sprzeda¿y. Nabyw-
c¹ jest firma J.M. Inwest. Po-
miêdzy stronami zosta³a zawar-
ta umowa przedwstêpna, gdy¿
na sprzeda¿ uczelnianego ma-

j¹tku musi wyraziæ zgodê mini-
ster skarbu. – Myœlê, ¿e zezwo-
lenie ministra przyjdzie szybko,
gdy¿ spe³niliœmy wszystkie wy-
magania – dodaje rzecznik
Szwejk. Z nieoficjalnych Ÿróde³
wiemy, ¿e SGGW liczy³a, ¿e za
kompleks otrzyma ok. 20 mln
z³. Ostatecznie nieruchomoœæ
sprzedano za 3/4 tej kwoty. Na
ni¿sz¹ cenê wp³yn¹³ fakt, ¿e
wobec Weterynarii toczy siê
postêpowanie o wpisanie do re-
jestru zabytków. 

W ubieg³ym roku Rada Ka-
mionka wyst¹pi³a o to do Wo-
jewódzkiego Konserwatora Za-
bytków, a ten wszcz¹³ postêpo-
wanie z urzêdu. We wrzeœniu
przeprowadzi³ wizjê lokaln¹
zespo³u budynków, które po-

wsta³y w latach 1898-1900. –
Fantastyczna lekcja historii
i lokalnego patriotyzmu – kil-
kugodzinny spacer z fachowca-
mi po zakamarkach uczelni
oceni³ Krzysztof Domañski
z Rady Kamionka. – Te budyn-
ki nie mog¹ zostaæ zburzone.
To jest w³aœciwie pomnik, do-
wód na to, ¿e ta czêœæ Warsza-
wy mia³a nie tylko charakter
fabryczny i robotniczy. Obiekt
nie zosta³ jeszcze wpisany do
rejestru zabytków. Sylwia Teo-
filuk z urzêdu wojewódzkiego
konserwatora mówi, ¿e SGGW
powinno zawiadomiæ urz¹d
o zbyciu nieruchomoœci i zmia-
nie w³aœciciela: – Nie mo¿emy
o takich rzeczach dowiadywaæ
siê od dziennikarzy, czy z inter-
netu. Do czasu wydania decyzji
w³aœciciel nie powinien powo-
dowaæ zmian w substancji bu-
dynku. Urzêdnicy nie wiedz¹
kiedy nast¹pi rozstrzygniêcie

postêpowania. Oby jak naj-
szybciej, gdy¿ na razie nie ma
gwarancji, ¿e budynek nie zo-
stanie zburzony. Gdyby J.M.
Inwest zaczê³o prace, które
mog³yby skutkowaæ zniszcze-
niem obiektu nale¿y natych-
miast zawiadomiæ Sto³ecznego
Konserwatora Zabytków. Mo¿e
on takie prace wstrzymaæ,
a wtedy wojewódzki konser-
wator musi w ci¹gu dwóch
miesiêcy zdecydowaæ o wpisie
do rejestru zabytków. 

Na razie nie wiadomo, jakie
s¹ plany dewelopera. Prezes
J.M. Inwest mia³ siê z nami
skontaktowaæ, ale tego nie
uczyni³. Instynkt dziennikarski
nakazuje wzmóc czujnoœæ,
gdy¿ przypadki burzenia cen-
nych nieruchomoœci, w stosun-
ku do których trwa postêpowa-
nie konserwatorskie, nie nale¿¹
do rzadkoœci.

Magda K.

WWWWEEEETTTTEEEERRRRYYYYNNNNAAAARRRRIIIIAAAA SSSSPPPPRRRRZZZZEEEEDDDDAAAANNNNAAAA
Po kilku latach starañ SGGW sprzedaje kom-
pleks budynków Instytutu Weterynarii przy
ul. Grochowskiej 272. Czy Praga Po³udnie
straci kolejny zabytek?

Organizatorzy Radia „Soli-
darnoœæ” w czasie dwudnio-
wych obrad œwiêtowali
w Warszawie 25-lecie legen-
darnej stacji i debatowali
o znaczeniu i roli mediów. 
Nadawali informacje, których nikt

nie mia³ odwagi nadawaæ. Stali siê sym-
bolem trwania demokratycznej opozycji,
znakiem oporu. Znakiem, który mówi³:
chcemy wolnoœci i wolnych mediów. 

Za³o¿ycielami radia w Warszawie byli
Zofia i Zbigniew Romaszewscy. Pierw-
sz¹ audycjê wyemitowano 12 kwietnia
1982 roku, a pierwszym spikerem by³ Ja-

nusz Klekowski. Radio nadawa³o na wol-
nym paœmie UKF, audycje by³y jednak
nieregularne i nie trwa³y d³u¿ej ni¿ kilka
minut, aby milicja nie mog³a namierzyæ
nadajników. 

Audycje emitowano m.in. w Warsza-
wie, Wroc³awiu, Gdañsku, Poznaniu
i Krakowie. Radio zakoñczy³o dzia³al-
noœæ w 1989 roku. 

Wed³ug historyka IPN Grzegorza Maj-
chrzaka, radio znajdowa³o siê w centrum
uwagi SB, a funkcjonariusze aparatu bez-
pieczeñstwa byli jego najwierniejszymi
s³uchaczami. – Radiem zajmowa³a siê
specjalna grupa operacyjno-œledcza
o kryptonimie „Audycja”, co zaœwiadcza

o przekonaniu SB o szczególnej szkodli-
woœci Radia. W swoich meldunkach esbe-
cy opisywali dok³adnie czas, miejsce i te-
matykê audycji, tworzyli charakterystyki
poszczególnych programów – mówi³ na
konferencji w Warszawie. 

Jak zaznaczy³, g³ównym celem SB by-
³o rozpracowanie struktury rozg³oœni, co
– mimo aresztowania Zbigniewa Roma-
szewskiego – nigdy siê nie uda³o. Zbi-
gniew Romaszewski przekonywa³ na
konferencji, ¿e œrodowisko ludzi zwi¹-
zanych z Radiem „Solidarnoœæ” bierze
na siebie obowi¹zek zadbania o wolne
media. 

MKP

25 lat „Radia Solidarność”
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04-238 Warszawa, ul. Szpacza 2
tel. 611-44-86, fax 611-44-85

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

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

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

US£UGI BUDOWLANE
EKODOM

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

* przystêpne ceny * gwarancje
* faktury VAT

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

OKNA
Szyba termoizolacyjna k=1,0

Ciepła ramka �� Czterostopniowy uchył
�� Rolety �� ¯aluzje �� Verticale

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

RATY! 

WWWWIIIIOOOOSSSSEEEENNNNNNNNYYYY
RRRRAAAABBBBAAAATTTT     40%

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJACENTRUM OGRODNICZE
P.P.H.U. £apiñscy Sp. j.

05-075 Warszawa Weso³a, ul. Niemcewicza 8 A, 
tel./fax (0-22) 773 48 14, www.lapinscy.pl

BUDOWA I KONSERWACJA TERENÓW ZIELENI:
� parki � skwery � osiedla � ogrody

SKLEP OGRODNICZY
� drzewa i krzewy ozdobne w szerokim asortymencie
� akcesoria ogrodnicze � upominki, wyroby z wikliny
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MEBLE KUCHENNE
OFERUJEMY:

✓✓ Szeroki wybór frontów drzwiowych
✓✓ Dowolne kszta³ty i wymiary szafek
✓✓ Pomagamy w doborze sprzêtu AGD
✓✓ Zabudowa mebli (od 1000 z³. mb)
✓✓ Krótkie terminy realizacji
✓✓ Upusty przy zakupie mebli

wraz ze sprzêtem AGD

ul. Abrahama 1E tel. 671 13 31
pon-pt. 11-19 ; sob. 10-14 

SALON URODY
· Trwała depilacja laserowa
· Skuteczne i bezpieczne usuwanie

owłosienia z twarzy i ciała
· LightSherr TM Diode Laser System

WW−−wwaa  RRoonnddoo  WWiiaattrraacczznnaa
uull..  GGaarriibbaallddiieeggoo  44,,  II  ppiięęttrroo

wweejjśścciiee  oodd  AAll..  SSttaannóóww  ZZjjeeddnnoocczzoonnyycchh
tteell..  002222 887700  4444  5511  

Rysunek króliczka i kur-
czaczka – oraz pisanki, na
której oboje siedz¹ - znalaz³ siê
na zaproszeniu, które otrzymali-
œmy od Barbary Morawskiej,
wydawcy i Wies³awa Nowosiel-
skiego, redaktora naczelnego

„Mieszkañca” na „tradycyjne
spotkanie Wielkanocno-urodzi-
nowe”. Odby³o siê ono 3 kwiet-
nia br. – te¿ tradycyjnie – w re-
stauracji „Figaro” w Parku Ska-
ryszewskim, o której jeszcze
bêdzie mowa. Zaproszenie zo-
sta³o skomponowane bardzo

misternie. Na ok³adce jest licz-
ba „16” napisana cyframi arab-
skimi, ale na rysunku króliczka,
który trzyma w ³apkach „Mie-
szkañca” – liczba ta widnieje
w formie cyfr rzymskich. Nie
mo¿e wiêc byæ przypadkiem, ¿e

ta rzymska szesnastka (XVI)
jest identyczna z rzymsk¹ szes-
nastk¹... Benedykta XVI. Oto,
co znaczy dobry pomys³. 

Na spotkaniu redaktor Nowo-
sielski powita³ serdecznie ze-
branych i poprosi³ o uczczenie
chwil¹ ciszy pamiêci zmar³ego

niedawno Zacnego Mieszkañca,
aktora Zygmunta Kêstowicza.
Przypomnia³ te¿, ¿e 3 kwietnia
przypadaj¹ imieniny Ryszarda,
a wiêc czterech: Ryszard Kal-
khoff, Ryszard Mikliñski, Ry-
szard Majkowski i Ryszard Ry-
bakiewicz otrzyma³o od redak-
tora najlepsze ¿yczenia. „Zacny
Mieszkaniec” ks. pra³at Krzy-
sztof Jackowski, proboszcz pa-
rafii u Matki Bo¿ej Królowej
Polskich Mêczenników, po-
œwiêci³ jajeczka wielkanocne
i pob³ogos³awi³ wszystkich obe-

cnych, podkreœlaj¹c star¹ praw-
dê, ¿e „tam, gdzie w ¿yciu cz³o-
wieka Bóg jest na pierwszym
miejscu, wszystko jest na w³a-
œciwym miejscu”. 

Do zebranych zwróci³ siê
z mi³ymi pozdrowieniami i ¿y-
czeniami burmistrz Pragi Po³u-
dnie, Tomasz Kucharski.
A wœród zgromadzonych byli
m. in. w nowej roli  po raz
pierwszy (zacznê od pañ) pani:
z-ca prokuratora okrêgowego
Warszawa-Praga Julita Turyk;
panowie: prof. Waldemar Ba-

nasiak nowy dyrektor WIM
i jego zastêpca komendant
szpitala Krzysztof Staroñ, ko-
mendant VII Komendy Rejo-
nowej Policji Andrzej Prokop-
czyk, „Zacni Mieszkañcy” Ta-
deusz Drozda, prof. Wojciech
Maria Kuœ, Zenon Nowosz
i Józef Roszkowski. Przybyli
równie¿ burmistrz Wawra Ja-
cek Duchnowski, burmistrz
Rembertowa Mieczys³aw Go-
lónka, prof. Leszek Ceremu-
¿yñski, by³y wojewoda mazo-
wiecki, obecnie wiceprezes
Mazowieckiego Zarz¹du Okrê-
gowego PCK, Leszek Mizieliñ-
ski i wielu innych. 

Wspomnia³em o restauracji
„Figaro”. Prowadzi mnie to
do... Wies³awa Ochmana, zna-
komitego œpiewaka operowego,
rodaka z Pragi, który obchodzi
obecnie swoje 70-lecie. 25 lute-
go br. by³ on w Filharmonii Na-
rodowej w Warszawie gwiazdo-
rem koncertu ku czci Jana Kie-
pury. I jak zwykle opowiada³
anegdoty muzyczne. Miêdzy in-
nymi tak¹: – Jestem pewnego
razu w Genui – mówi – i widzê
og³oszenie, ¿e zwi¹zek zawodo-
wy fryzjerów i manikiurzystek

wystawia operê Mozarta „We-
sele Figara” (jesteœmy w domu
– ZB). Orkiestra - to zawodow-
cy, natomiast aktorzy-œpiewacy
to amatorzy - cz³onkinie i cz³on-
kowie zwi¹zku. Idê z kolegami
na miejsce koncertu pod go³ym
niebem, a tam t³um licz¹cy „na
oko” piêæ tysiêcy ludzi. I oto
jedn¹ z arii œpiewa manikiurzy-
stka, która niestety fa³szuje, my-
li siê, zapomina tekstu, ale gdy
koñczy, rozlegaj¹ siê frenetycz-
ne oklaski i okrzyki „bis, bis”.
Ona wiêc ariê powtarza, mo¿e
trochê lepiej, ale te¿ fatalnie,
a tymczasem reakcja publiczno-
œci jest taka sama – huczne

oklaski i okrzyki „bis, bis”. Ma-
nikiurzystka œpiewa tê sam¹
ariê po raz trzeci z podobnym
rezultatem i znowu w reakcji pu-
blicznoœci nic siê nie zmienia –
oklaski i okrzyki „bis, bis”.
Wreszcie, kiedy po raz czwarty
dzieje siê to samo, dyrygent za-
wodowiec, odwraca siê do s³u-
chaczy i wœciek³y krzyczy: „Ba-
sta, basta” („dosyæ, dosyæ!”).
A na to t³um jak jeden m¹¿:
„Nie! Nie basta! Niech œpiewa -
a¿ siê nauczy!”.

Zygmunt Broniarek

Świątecznie, 
jubileuszowo... 
Króliczek czyta nasze pismo
Kurczaczek pamiêæ ma do dat 
Wiêc konstatuj¹ unisono: 
„Tak, to ju¿ JEST szesnaœcie lat”

...wszystkie Ryœki to fajne ch³opaki... i w dzieñ swoich imienin
wszyscy oprócz usprawiedliwionego Ryszarda Szurkowskiego
stawili siê na urodzinach „Mieszkañca”. 

O radoœci Zmartwychwstania powiedzia³ œwiêc¹c pokarmy 
ks. proboszcz Krzysztof Jackowski.

Burmistrz Wawra otoczony przez mieszkañców i naczelnego
„Mieszkañca”.

Wydawca „Mieszkañca” – tego dnia wyj¹tkowo zamiast gazety –
wydawa³ tort.
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Kapelani
i Playboysi

Pierwszego kwietnia, w hali spo-
rtowej przy ul. Siennickiej, Play
Boys’i poklepywali Emmanuel.
Zreszt¹ ku uciesze Kapelanów.
Choæ w prima aprilis taka sytua-
cja brzmia³a jak ¿art, to jednak
¿artem nie by³a.

Tego dnia zakoñczy³a siê ósma edycja Pra-
skiej Ligi Pi³ki Halowej. Play Boys, Emmanuel
i Kapelani to nazwy dru¿yn pi³ki no¿nej bior¹-
cych udzia³ w zawodach. Tak samo, jak Absty-
nenci, The Menels i Alpaga Club, których dome-
n¹ sta³o siê zajmowanie pi¹tych lokat. A S³abo-
celni okazali siê znacznie lepsi od Prawie Naj-
lepszych. – Praska Liga Pi³ki Halowej pierwszy
raz ruszy³a jesieni¹ 2003 roku - wyjaœnia Miko-

³aj Ró¿ycki, koordynator imprezy – Organizuje-
my dwie edycje rocznie. Liga siê rozrasta. W za-
koñczonej edycji bra³o udzia³ 59 dru¿yn z Pragi
Po³udnie, Pragi Pó³noc i Wawra. – W kolejnej
edycji planujemy rozszerzenie imprezy o Rem-
bertów i Bia³o³êkê – mówi Arkadiusz Kuranow-
ski, prezes PLPH, który podkreœla rolê wspó³or-
ganizatorów – OSiR-u Praga Po³udnie i pó³noc-
nopraskiego Prawego Brzegu. Na Siennickiej
Arkadiusz Kuranowski wrêcza³ dru¿ynom i za-
wodnikom nagrody. Prezesowi trzeba by³o po-
móc, gdy¿ liczba nagród by³a przeogromna.

Z pomoc¹ przyszli samorz¹dowcy z Wawra (Ma-
rek Kociñski i Miros³aw Marczewski) i Pragi Po-
³udnie.( Pawe³ Lech i Bogdan Jeziorski). By³o co
robiæ. Wrêczono ponad 200 medali, 18 pucha-
rów, przesz³o 20 statuetek i 80 pi³ek. Nagradza-
no nie tylko zawodników. Firma Extreme Pro-
jects, sponsor imprezy, pamiêta³a o „osobach to-
warzysz¹cych” - o dziewczynach, narzeczonych
i ¿onach, które po meczach, musz¹ praæ przepo-
cone koszulki i getry i nie mog¹ pójœæ na wee-
kendowy, romantyczny spacer, bo „ch³opak pi³kê
kopie”. 

Ka¿dej przyby³ej na Siennick¹ niewieœcie zo-
sta³ podarowany promocyjny flakonik marko-
wych perfum. Wszystkie te przyjemne ceremo-
nie poprzedzi³ mecz gwiazd, który niczym daw-
n¹ wojnê na zaprzyjaŸnionym pó³nocnoamery-
kañskim kontynencie, nazwano „Pó³noc – Po³u-
dnie”. W dru¿ynie Pó³nocy wyst¹pili najlepsi za-
wodnicy Pragi Pó³noc, a w dru¿ynie Po³udnia
pi³karze Wawra i Pragi Po³udnie. Pierwsz¹ bram-
kê zdobyli „nasi”, ale potem... Zreszt¹, pomiñmy
wynik milczeniem, w koñcu nale¿y czerpaæ
przyjemnoœæ z samej gry. Lepiej wymieñmy tych
najlepszych. 

Na Pradze Po³udnie by³y to dru¿yny: ISS Pro,
VIP Warszawa i S³abocelni. W Wawrze: Tank
Team, FC Miêdzylesie i STX, a na Pradze Pó³-
noc: Play Boys, FC Filologi i Kompania Piwo-
warska. Najlepszymi strzelcami (po 33 bramki)
okazali siê Micha³ Siara i Sebastian Bordziakow-
ski. Organizatorzy Ligi, czyli harcerze z Obwo-
du Praga Po³udnie i Okrêgu Mazowieckiego
ZHR, ju¿ rozpoczêli kolejne pi³karskie zawody -
Ligê na Trawie. Wiêcej informacji na temat im-
prez mo¿na znaleŸæ na stronie www.plph.waw.pl

Ada M.  

Medaliœci olimpijscy - Ire-
na Szewiñska, Andrzej Supron,
Marian Sypniewski, Grzegorz

Skrzecz, Andrzej Wroñski, W³a-
dys³aw Zieliñski i Wies³aw Rud-
kowski to czêœæ grupy inicja-
tywnej, która 11 kwietnia na
murawie Stadionu Dziesiêciole-
cia sygnowa³a List Otwarty do
Prezydent Warszawy, Hanny
Gronkiewicz-Waltz. Mistrzowie

apelowali o „jak najszybsze wy-
danie wszelkich niezbêdnych
decyzji urbanistycznych umo¿li-

wiaj¹cych podjêcie dzia³añ na
rzecz rozpoczêcia budowy Na-
rodowego Centrum Sportu
w miejscu Stadionu Dziesiêcio-
lecia”. Irena Szewiñska uwa¿a,
¿e skoro s¹ œrodki rz¹dowe na
budowê stadionu, to nale¿y je
wykorzystaæ i wierzy, ¿e Prezy-

dent Warszawy ¿yczliwie usto-
sunkuje siê do apelu sportow-
ców. Pe³en wiary w realizacjê
narodowej inwestycji jest An-
drzej Supron, który wyjawi³
„Mieszkañcowi”, ¿e przedstawi-
ciele Miasta obiecali do koñca
kwietnia przygotowaæ niezbêd-
n¹ dokumentacjê. – Proponuje-
my zdrowy uk³ad i grê fair play –
mówi wicemistrz olimpijski
w zapasach. – Rz¹d da pieni¹dze
na budowê, a miasto przygotuje
dokumentacjê i infrastrukturê.
Zaœ my, sportowcy, mo¿emy byæ
³¹cznikiem zwaœnionych stron.

Napiêcia pomiêdzy rz¹dz¹-
cym krajem PiS-em, a rz¹dz¹c¹
w Stolicy Platform¹ mog¹ wp³y-
n¹æ na planowan¹ inwestycjê.
Dlatego swój apel sportowcy
przekazali tak¿e Tomaszowi
Lipcowi, ministrowi sportu. –
Warszawie i Polsce potrzebny
jest obiekt, na którym bêdziemy
mogli organizowaæ imprezy
o randze Mistrzostw Europy czy
Œwiata. Bez wzglêdu komu zosta-
nie przyznana organizacja Euro
2012, deklarujemy wolê budowy
takiego obiektu – zapewnia Ka-
tarzyna Doraczyñska, radna Pra-
gi Po³udnie, która jest rzeczni-
kiem ministerstwa sportu. ar

ELIMINACJE JUDO
Stu osiemdziesiêciu judoków walczy³o
w minion¹ sobotê na Pradze Po³udnie
staraj¹c siê zakwalifikowaæ do Ogólno-
polskiej Olimpiady M³odzie¿y, która
nied³ugo odbêdzie siê we Wroc³awiu.
Walki by³y zaciête.

W hali OSiR przy ul. Siennickiej odby³y siê eli-
minacje do Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie-
¿y. G³ównym organizatorem imprezy by³ War-
szawsko-Mazowiecki Zwi¹zek Judo. – Walczy
u nas m³odzie¿ z czterech województw – mówi
Cezary Majewski, zastêpca dyrektora OSiR-u –
Z £ódzkiego, Podlaskiego, Mazowieckiego i Lu-
belskiego. Mo¿na powiedzieæ, ¿e Olimpiada choæ
odbêdzie siê we Wroc³awiu, to zaczê³a siê w³aœnie
tutaj, w czasie eliminacji. Na trzech matach przez
ca³¹ sobotê walczy³o 180 judoków. Wœród nich
by³o ok. 50 dziewcz¹t. W zawodach rywalizowa-
li juniorzy w wieku 14 – 15 lat. W ocenie sêdziów
stawka by³a bardzo wyrównana, a walki zaciête.
Specjaliœci mówi¹, ¿e aby wygrywaæ zawody
trzeba zacz¹æ trenowaæ w wieku 7 – 8 lat. Cezary
Majewski rozwiewa w¹tpliwoœci, czy to nie za
wczesny wiek na sport walki. – W m³odszych gru-

pach wiekowych du¿¹ wagê przyk³ada siê do
ogólnego rozwoju fizycznego. S¹ elementy gimna-
styki i akrobatyki. Dzieci poznaj¹ i æwicz¹ techni-
kê. Maj¹ mo¿liwoœæ sprawdzenia siê, a po kilku
miesi¹cach zaczynaj¹ siê sparowaæ. Dyrektor
Majewski ma doœwiadczenie. Chocia¿ w hali
przy Siennickiej wystêpowa³ w roli wspó³organi-
zatora, to jest trenerem i wiceprezesem rember-
towskiego UKJ AON Warszawa, w którym trenu-
je ok. 80 zawodników. I to z sukcesami. 

W barwach AON-u wystêpuje m.in. dwudzie-
stoletnia Katarzyna Pasternak, która bêd¹c jeszcze
juniork¹ zdoby³a w ubieg³ym roku br¹zowy medal
na Mistrzostwach Polski seniorek. Na Siennickiej
kwalifikacjê do Olimpiady uzyska³o kilkudziesiê-
ciu zawodników. Wiêcej informacji na stronie in-
ternetowej www.judo.federacjasportu.pl rosa

MISTRZOWIE DLA STADIONU
Choæ sednem sportu jest rywalizacja, to sport
potrafi jednoczyæ. I to mocno zwaœnione
strony. Misji zjednoczenia dzia³añ d¹¿¹cych
do przekszta³cenia Stadionu Dziesiêciolecia
w Narodowe Centrum Sportu podjêli siê
polscy mistrzowie sportu.

Fot. archiwum
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OKNA
SPRAWDŹ

nasze ceny!!!

ul. Zakole 2 (Rondo Wiatraczna)
tel. 022 610−46−32

Sulejówek ul. Kombatantów 59 
tel./fax 022 783−10−30

RATY
0%

NOWO OTWARTA
KAWIARNIA
zaprasza codziennie w godz. 10.00-21.00 na:
� pyszn¹ kawê (w 30 smakach), herbatê, czekoladê na gor¹co,
� ciastka, torciki,
� wielkie desery lodowe ponad 50 rodzajów do wyboru 

w tym specja³y dla dzieci np. PINOKIO – 6 z³.
	 naleœniki, tosty 	 œwie¿e sa³aty 	 ma³e œniadania

Klimatyczna muzyka w tle, mi³a obs³uga i niewygórowane ceny!!!
Saska Kêpa ul. Zwyciêzców 57 (róg Londyñskiej)

www.kawiarniavanilia.pl

�� Strzy¿enie – 15 z³. 
�� Modelowanie + strzy¿enie

od 25 z³.
�� Farba, baleyage, trwa³a 

od 40 z³.
�� Manicure – 15 z³, 

tipsy – 50 z³.

US£UGI FRYZJERSKIE
pon.-wt., pt.-sob. 
w godz. 1030-1800

al. Waszyngtona 67
tel. 022 870−43−73

605−610−202

Centrum TCentrum Technikechnik
FryzjerskichFryzjerskich

Co na działkę? 
Co wyrzucić?
Wyrzuciæ?! Je¿eli, to przedmioty po³amane
i bardzo zniszczone! Inne meble – wszelkie ³ó¿-
ka, krzes³a, szafy i szafki a nawet umywalki, lo-
dówki czy lustra, lampy albo domowe drobia-
zgi, zamiast cichcem wyrzucaæ pod œmietnik –
dostarcz do Komisu „Sezam” Pozbêdziesz siê
k³opotu, zrobisz sobie miejsce na coœ nowego
i jeszcze na tym zarobisz!

Przejrzyj, co niepotrzebne w domu, w gara¿u, w piwnicy czy na strychu. W „Sezamie” s¹ otwar-
ci na propozycje, pomog¹ nawet zorganizowaæ tani transport z obs³ug¹!

Przy okazji, warto pomyœleæ o wiosennym odœwie¿eniu domu na dzia³ce, tarasu czy mieszkania!
Jeœli chodzi o lodówki, jest tu w czym wybieraæ ju¿ od 100 z³! Taka z dwoma agregatami (osobny
do zamra¿arki, osobny do ch³odziarki) to tylko 300 z³! Szafki wisz¹ce, stoj¹ce, nie tylko kuchenne,
nawet od 20 z³, a po 40 z³ jest sporo propozycji. Krzes³a plastikowe (od 12 z³) po bardzo solidne,
tapicerskie, a tak¿e obrotowe, skórzane fotele czy wysokie krzese³ka barowe. Porz¹dne sto³y rozk³a-
dane i nie, wiêksze i mniejsze, od 50 z³. S¹ ¿yrandole i lampy, jest te¿ ciekawy, podwieszany do su-
fitu artystyczny œwiecznik na 6 œwiec!

Dzia³kowicze (i nie tylko) mog¹ skorzystaæ tak¿e na korzystnym zakupie mebli: tapczan-pó³ka,
nieoceniony w niewielkich pokojach lub traktowany jako ³ó¿ko goœcinne ju¿ od 80 z³! Wielki wybór
meblowych szaf, kredensów (i wspó³czesnych, i staroœwieckich), wyposa¿enie sklepów, s³owem –
jak w Sezamie, prawdziwa skarbnica dla osób z inicjatyw¹!

Nie brak tu nawet piêknych, bardzo tanich tkanin w belach (po likwidacji sklepu tekstylnego) czy
zagadkowych „schodów do nieba” za jedyne 99 z³. 

Komis Sezam to miejsce bardzo specyficzne. Podczas mojej wizyty dzia³o siê wiele – starsi pañ-
stwo wpisywali siê do ksi¹¿ki ¿yczeñ i za¿aleñ, bo i taka tu jest, w trosce o dostosowanie komisu
do wymagañ klientów, zaœ grupa m³odzie¿y z rozbawieniem dyskutowa³a, jaki wybraæ prezent na
„osiemnastkê” dla kolegi z klasy: czy szalenie zgrabn¹, damsk¹ nogê z mlecznego plastiku za 16 z³,
czy lœni¹ce czerni¹ damskie popiersie za 22 z³. ¯e przedtem by³y to eksponaty sklepowe? Nie szko-
dzi, chodzi o dobr¹ zabawê. Bo mo¿na tu znaleŸæ mnóstwo pomys³ów na prezent, ale tak¿e – na
wiosenne odœwie¿enie dzia³ki czy swojego mieszkanka. 

Ale najlepsze jest to, ¿e ceny mo¿na negocjowaæ! Rekordzista utargowa³ obni¿kê, o 50%, ale za
to wzi¹³ naprawdê sporo towaru. Do zakupów dodaj¹ te¿ gratisy! Polecam gor¹co…
AS 2007 E.H.

KOMIS SEZAM ul. Witoliñska 43, W-wa Grochów 
(naprzeciwko Biedronki, na ty³ach salonu Honda Auto Witolin)

tel. 022 612-13-40; 022 424-64-35,
www.komissezam.pl,  

e-mail:biuro komissezam.pl, 
pon.-pt. 9.00-19.00, sob. 9.00-15.00.

„Społem” WSS Praga Południe 
oferuje do wynajêcia od dnia 1.07. br.

pomieszczenia biurowe o powierzchni 
od 15,60 m kw.  do 17,40 m kw.

Pokoje zlokalizowane są na I i II piętrze budynku 
przy ul. Trakt Lubelski 163.

Szczegó³owych informacji udziela Dzia³ Administracyjno-Techniczny
tel. 022 810-40-92 lub 810-40-94.

W sobotê 14 kwietnia ru-
szy³ program „Elektroœmieci?
Przynieœ z mieszkania do punk-
tu zbierania”. Urz¹d Miasta za-
pewni³ w ka¿dej dzielnicy miej-
sce, w którym mo¿na siê pozbyæ
starego, zu¿ytego lub niespraw-
nego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego. Wspó³organi-
zator programu, zajmuj¹ca siê
odzyskiem i edukacj¹ ekolo-
giczn¹ organizacja Elektro-Eco,
sfinansowa³a ustawienie spe-
cjalnych kontenerów, odbiór
i przetwarzanie elektroœmieci.
Punkty zbiórki odpadów bêd¹

czynne w ka¿d¹ sobotê pomiê-
dzy godzin¹ 10.00 a 16.00. –
Nareszcie! – mówi Dorota Jan-
kowska mieszkaj¹ca przy ul.
Grochowskiej, która w pierwsz¹
sobotê akcji przynios³a stary
monitor (na zdjêciu) – Od jesie-
ni zastanawia³am siê, co zrobiæ
z tym gratem. Nie chcia³am go
wyrzucaæ na œmietnik, bo wiem,
¿e tego typu sprzêty stanowi¹
powa¿ne zagro¿enie dla naszego
œrodowiska. O to, jak d³ugo bê-
dzie trwa³a zbiórka zapytaliœmy
Arkadiusza Drewniaka, wicedy-
rektora BOŒ. Odpowiedzia³ s³o-

wami Jurka Owsiaka: - Do koñ-
ca œwiata i jeden dzieñ d³u¿ej.
Mamy obowi¹zek zbieraæ rocz-
nie œrednio 4 kg tego typu odpa-
dów od ka¿dego mieszkañca.
Byæ mo¿e w przysz³oœci nawet
zwiêkszymy iloœæ punktów zbiór-
ki elektroœmieci. Rtêæ, brom, fre-
on – to bardzo groŸne i silnie
truj¹ce substancje, które znajdu-
j¹ siê w elektroœmieciach. - Dla
zachowania bezpieczeñstwa od-
padki od mieszkañców odbiera-
j¹ specjalnie przeszkoleni pra-
cownicy – wyjaœnia Agnieszka
K³¹b z ZOM – Bêd¹ te¿ robili
notatki co do iloœci odebranych
odpadków. Te informacje wyko-
rzystamy póŸniej. Dyrektor
Drewniak dodaje, ¿e nawet
uk³adanie odpadków w kontene-
rach musi dokonywaæ siê pod
nadzorem przeszkolonych osób,

gdy¿ niebezpieczne mo¿e byæ
samo s¹siedztwo ró¿nego rodza-
ju „elektroœmiecie”: - Nie mo¿e
siê zdarzyæ, ¿e substancje z jed-
nego urz¹dzenia wyciekn¹ i wej-
d¹ w niepo¿¹dan¹ reakcjê z in-
nymi substancjami.

Dorota Jankowska, która po-
zby³a siê monitora mówi, ¿e ak-
cja jest bardzo cenna, ale po-
winna byæ bardziej rozreklamo-
wana. – Mia³am okazjê obser-
wowaæ podobne dzia³ania
w Czêstochowie. W³adze miasta

da³y og³oszenia w prasie lokal-
nej i wszyscy wiedzieli, gdzie
mo¿na odstawiæ zu¿yty sprzêt.
„Mieszkaniec” za darmo wes-
prze akcjê. 

Oto adresy ustawienia konte-
nerów w naszych dzielnicach:
Praga Po³udnie – zbieg ul.
Miñskiej i Stanis³awowskiej;
Rembertów – ul. Sztandarów
2, obok AON, wjazd od ul.
Chruœciela; Wawer – ul. ̄ egañ-
ska 1, parking urzêdu dzielnicy;
Weso³a – ul. 1 Praskiego Pu³ku
33, przy urzêdzie dzielnicy.
Nadzoruj¹cy zbiórkê odpadów
Piotr Widuch, prezes Thorn-
mann Recycling podsumowa³
pierwszy dzieñ akcji: - Mie-
szkañcy Weso³ej sprawili siê
najlepiej w Warszawie! Przynie-
œli dwa kontenery elektroœmieci.
Na Pradze Po³udnie i w Rem-
bertowie zebraliœmy po pó³ kon-
tenera i to by³ standard. Trochê
s³abiej wypad³ Wawer. ar

Pamiętna rozbieralnia
dziewcząt

Przez piêæ godzin radni z Komisji Polityki
Spo³ecznej i Zdrowia wizytowali po³udniowo-
praskie publiczne przychodnie. Chcieli do-
wiedzieæ siê jak najwiêcej o placówkach, ich
potrzebach i problemach.

Przewodnikiem w nietypowym posiedzeniu komisji by³a kie-
ruj¹ca SZPZLO Praga Po³udnie Ma³gorzata Stachurska Turos  - To
pierwsza czêœæ z cyklu posiedzeñ, który ma doprowadziæ do popra-
wy jakoœci us³ug leczniczych i warunków funkcjonowania publicz-
nych przychodni – wyjaœnia Ryszard Kalkhoff przewodnicz¹cy ko-
misji – Dostajemy ró¿ne sygna³y od mieszkañców, od naszych wy-
borców, od samorz¹dów. Badaj¹c sprawy w terenie mo¿emy siê
przekonaæ, jak sytuacja wygl¹da naprawdê. Samorz¹dowcy chc¹
ustaliæ jakie inwestycje i którym placówkom s¹ najbardziej po-
trzebne i najbardziej pilne. Konstanty Bartoñ, wiceburmistrz dziel-
nicy, który towarzyszy³ radnym wymienia wizytowane placówki: -
Byliœmy w przychodniach przy Ateñskiej, Abrahama, Saskiej, Paca,
Grochowskiej, Kickiego, Ostro³êckiej i Korytnickiej. Pierwsze, nie-
oficjalne wnioski nasuwa³y siê radnym ju¿ w czasie wizji lokalnej.
– Z przychodni przy ul. Ateñskiej korzysta wiele osób starszych,
a schody do budynku s¹ wyj¹tkowo strome. To du¿e utrudnienie
– mówi Ryszard Kalkhoff. – Przyda³aby siê winda. Trzeba siê po-

staraæ, aby na Sask¹ wróci³a rehabilitacja, gdy¿ mieszkañcy, którzy
maj¹ problemy z poruszaniem siê, musz¹ jeŸdziæ do odleg³ych przy-
chodni. Na Paca konieczna jest wymiana stolarki okiennej. Okna s¹
tak zniszczone, ¿e trzeba je zabijaæ gwoŸdziami. Przychodnia przy
Saskiej wymaga naprawy kanalizacji. 

Podobnie jest w „Higienie” przy Grochowskiej 339, gdzie „Mie-
szkaniec” z³apa³ wizytuj¹cych (na zdjêciu). Po otwarciu pomie-
szczeñ kot³owni okaza³o siê, ¿e s¹ one ca³kowicie zalane wod¹

o g³êbokoœci kilkudziesiêciu centymetrów. – Lepiej tam nie wcho-
dziæ – ostrzegaj¹ pracownicy „Higieny” – To niebezpieczne. O ko-
niecznoœci remontu tej przychodni „Mieszkaniec” pisa³ ju¿ w 2005
roku. – Biuro Ochrony Œrodowiska przyzna³o na tê placówkê œrod-
ki na wymianê dachu i ocieplenie stropo-dachu – mówi Ma³gorza-
ta Stachurska Turos – Bêdzie te¿ wymiana stolarki okiennej, insta-
lacji centralnego ogrzewania i wodnej. Biuro Polityki Zdrowotnej
przyzna³o nam œrodki na remont kanalizacji wewnêtrznej. Ale po-
trzeby s¹ znacznie wiêksze. 

Konieczna jest modernizacja pomieszczeñ i przystosowania ich
dla osób niepe³nosprawnych. - Mia³am przyznane œrodki na doku-
mentacjê kosztorysowo-projektow¹ w zesz³ym roku, w bud¿ecie na
ten rok, jednak przy nowej akceptacji planu finansowego Rada
Miasta nie zaopiniowa³a tej pozycji. Napisa³am ju¿ dwa wnioski
w tej sprawie.. W³adze dzielnicy chc¹ wesprzeæ starania kierow-
nictwa SZPZLO zmierzaj¹ce do poprawy warunków i jakoœci us³ug
oferowanych w przychodniach. Na koniec wizyty przy ul. Gro-
chowskiej 339 dyrektor Stachurska-Turos zaprowadzi³a samorz¹-
dowców do dawnego pomieszczenia RTG. – Tutaj, przez dziesi¹tki
lat, wykonywano rentgen p³uc wszystkim uczniom po³udniowopra-
skich szkó³. Rzeczywiœcie, wszyscy z wizytuj¹cych przychodniê
przypomnieli sobie, ¿e to w³aœnie tutaj stawali z obna¿onymi torsa-
mi przed aparatem RTG. – Panie przewodnicz¹cy – „Mieszkaniec”
podchwytliwie zapyta³ Ryszarda Kalkhoffa, który jest najstarszym
wiekiem radnym – a pamiêta pan, gdzie by³a rozbieralnia dziew-
cz¹t ? Prawie jednoczeœnie wzrok radnego seniora i wiceburmistrza
Bartonia skierowa³ siê w stronê jednego z pomieszczeñ... Hm, pew-
nych rzeczy siê nie zapomina. Tylko blondw³osa radna Marta Sy-
bilska spojrza³a na mêsk¹ czêœæ samorz¹dowców z lekkim uœmie-
chem pob³a¿ania. rosa

Uderza ZOM w elektryczny złom
Wielk¹ wojnê elektroœmieciom wypowiada Za-
rz¹d Oczyszczania Miasta i sto³eczne Biuro
Ochrony Œrodowiska. Ofiarami tej wojny maj¹
byæ stare lodówki, pralki, œwietlówki, sprzêt RTV.
Zwyciêzcami maj¹ byæ mieszkañcy Warszawy.

Zadbaj¹ o Higienê?
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Ka¿dy w³aœci-
ciel psa powi-
nien pamiêtaæ
o systematycz-
nym odroba-
czaniu swojego
czworono¿nego
p r z y j a c i e l a .
S z c z e g ó l n i e
wiosn¹ i jesie-

ni¹, kiedy organizm, zarówno lu-
dzi jak i zwierz¹t jest os³abiony. 

Tote¿ jest to czas, kiedy wzrasta iloœæ za-
chorowañ psów i kotów, a szczególnie wyra-
Ÿny jest wzrost zachorowañ na choroby paso-
¿ytnicze. Powodów jest zapewne wiele, jed-
nak podstawowym jest immunosupresja tj.
spadek odpornoœci organizmu. W tym okresie
nale¿y zadbaæ o to, aby nasz czworono¿ny
podopieczny zosta³ nale¿ycie zabezpieczony
przed gro¿¹cymi mu niebezpiecznymi paso-
¿ytami. 

Najczêœciej zwie-
rzêta s¹ atakowane
przez glisty, o któ-
rych wiêkszoœæ w³a-
œcicieli zwierz¹t wie
doœæ du¿o. Przepro-
wadzone badania do-
wodz¹, ¿e od 30 do
70% badanych osie-
dlowych piaskownic,
alejek, skwerków
i parków zanieczy-
szczona jest jajami
glist Toxocara. Nie-
w¹tpliwie powodem takiego stanu jest maso-
we zara¿enie zwierz¹t miêso¿ernych tymi pa-
so¿ytami, jak i brak wyobraŸni i dyscypliny
wœród ich w³aœcicieli. Bardzo wielu szczêœli-
wych posiadaczy zwierz¹t nie pamiêta bo-
wiem o systematycznym odrobaczaniu, nie
mówi¹c ju¿ o sprz¹taniu ich odchodów. Toxo-
cara canis (glista psia) i Toxocara cati (glista
kocia) to nicienie o d³ugoœci 4–10 cm i szero-
koœci 3mm. G³ównym rezerwuarem i zarazem
Ÿród³em zaka¿enia s¹ m³ode psy i koty. 

Najbardziej nara¿one s¹ zwierzêta m³ode
tzn. do 3 miesi¹ca ¿ycia. Niektóre doniesie-
nia kliniczne szacuj¹, ¿e nawet 80% szcze-
ni¹t zara¿onych jest glistami. Szczeniêta ta-
kie wymiotuj¹, maj¹ wyraŸnie powiêkszony
brzuszek, s¹ apatyczne, anemiczne, oddaj¹

luŸny ka³, zawieraj¹cy nierzadko domieszkê
œluzu, niekiedy z krwi¹. Maj¹ wyraŸne inkli-
nacje do zmian krzywiczych. Ich sierœæ jest
matowa i ³amliwa. Przy znacznej inwazji pa-
so¿ytów dochodziæ mo¿e do niedro¿noœci je-
lit, nawet ich perforacji. Zwierzêta tak¿e wy-
kazywaæ mog¹ padaczkopodobne objawy
neurologiczne.

W przypadku zaka¿eñ cz³owieka larwami
glist Toxocara dochodzi do ich wêdrówki
i lokalizacji w ró¿nych narz¹dach wewnêtrz-
nych. Z regu³y bowiem nie koñcz¹ one swo-
jego rozwoju, gdy¿ cz³owiek jest tylko ich
¿ywicielem przejœciowym. St¹d te¿ u cz³o-
wieka wyró¿nia siê trzy zespo³y patogene-
tyczne, bêd¹ce nastêpstwem: wêdrówki larw
glist, inwazj¹ jelita cienkiego i powik³aniami
glistnicy. 

Dominuj¹cymi objawami zarobaczenia s¹:
kaszel, stany podgor¹czkowe, bóle brzucha,
utrata wagi, powiêkszenie w¹troby i œledzio-
ny, wypryski skórne, zapalenie naczyniówki
oka, stopniowy zanik i utrata wzroku, a nawet

zapalenie mózgu.
W naszych warun-
kach klimatycznych
statystycznie najwiê-
cej zaka¿eñ glistnic¹
obserwuje siê u dzie-
ci do 7, a nawet do
14 roku ¿ycia.

Z tych te¿ powo-
dów bardzo wa¿ne
jest systematyczne
odrobaczanie psów
i przestrzeganie pod-
stawowych zasad hi-
gieny. Zalecany ter-

minarz odrobaczania psów: 
pierwsze - 10-14 dzieñ ¿ycia; drugie - 4 ty-

dzieñ ¿ycia; trzecie - 6 tydzieñ ¿ycia; czwarte
- 3 miesi¹c ¿ycia; pi¹te - 6 miesi¹c ¿ycia; na-
stêpne, co 3 miesi¹ce; psy doros³e – profilak-
tycznie minimum 1-2 razy w roku.

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

MIESZKAÑCU pomó¿!
Stop nieproszonym goœciom

SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZ¥T
Artur Dobrzyñski

Specjalista Chorób Psów i Kotów
04-052 Warszawa ul. Grenadierów 13,

tel. (022) 673-70-25
od poniedzia³ku do pi¹tku: 9.00-19.00 

sobota: 9.00-14.00, 
niedziela: umówione wizyty

REKLAMA REKLAMA

25

Goc³aw – ul. Tatarkiewicza 10B 
672 04 40 

Grochów – ul. Igañska 2
810 85 23
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 GRYZONIE

 RYBY
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 GADY

interna
chirurgia
profilaktyka
położnictwo
stomatologia
badania laboratoryjne
USG, RTG, EKG, LASER

HOTEL

STRZYŻENIE I PIELĘGNACJA

SKLEP – ARTYKUŁY DLA ZWIERZĄT

RABAT DLA EMERYTÓW – 20%

PŁATNOŚĆ RATALNA

CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT

CENTRUM FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE
al. Waszyngtona 122, tel. 870-14-44

	 Kosmetyka 	 Zabiegi tradycyjne, zabiegi od¿ywcze dla cer dojrza³ych…
oraz wiele innych

	 Manicure, Tipsy	 Medyczna Pielêgnacja Stóp
	 Szybkie, bezpieczne i trwa³e opalanie ERGOLINE 600 TURBO – POWER

FRYZJERSTWO DAMSKIE, MÊSKIE, DZIECIÊCE
Pe³en zakres us³ug

� List do redakcji �

Nad tym jeziorkiem we
wczesnych latach 70. kiedy bu-
dowano Osiedle Przyczó³ek
Grochowski, zosta³ za³o¿ony
park rekreacyjno-sportowy:
posadzono piêkne drzewa,
klomby, zbudowano œcie¿kê
zdrowia, boiska i korty, posta-
wiono ³awki – widzia³am to
wszystko. Nikt siê wtedy nie li-
czy³ z prawami w³asnoœci.
Okoliczni mieszkañcy spêdzaj¹
tu wszystkie wolne chwile -
obok uros³y trzy nowe osiedla
i codziennie spaceruje tamtêdy
kilkaset osób, przede wszyst-
kim ludzie starsi i matki
z dzieæmi. Latem jest to jedyne
miejsce urlopowe dla ubogich
mieszkañców naszego osiedla.
Wszyscy uwa¿aj¹ park nad je-
ziorkiem za swój.

Kiedy na pocz¹tku lat 90. te-
ren odzyskali dawni w³aœcicie-
le, teren zacz¹³ popadaæ w rui-
nê: dziœ jest totalnie zaniedba-
ny. By³y tam równie¿ boiska,
œcie¿ka zdrowia i rowerowa,
która powinna ³¹czyæ Sask¹
Kêpê z Goc³awiem, ale nie ³¹-
czy, bo b³oto, dziury i prze-
wrócone drzewa zmuszaj¹ do
zsiadania z roweru. Wieczorem
ciemno, bo wiele latarni siê nie
œwieci, a nad kana³kiem na od-
cinku ³¹cz¹cym mostki nie ma
¿adnego oœwietlenia.

Jednym z g³ównych powo-
dów, dla których zdecydowa-
³am siê kandydowaæ do samo-
rz¹du mieszkañców (oprócz
troski o przetrwanie naszej spo-
³ecznej biblioteki osiedlowej)
by³a silna wola rewitalizacji na-
szego parku nad jeziorkiem.

Rozmawia³am z naszym wi-
ceburmistrzem Adamem Grze-
grzó³k¹. Obecny stan prawny
uniemo¿liwia jakiekolwiek
dzia³ania w³adz dzielnicy na-
szego Miasta. W³aœciciel mia³
wielkie plany budowy hiper-
marketu przy trasie £azienkow-

skiej. Miasto siê na to nie zgo-
dzi³o i nie dosz³o do porozu-
mienia ani w sprawie parku, ani
œcie¿ki rowerowej. Oczywiœcie
œmiec¹ mieszkañcy, ale kto bê-
dzie sprz¹ta³, stawia³ ³awki
i kosi³ trawniki, skoro w³aœci-
ciel nie ma w tym interesu?

Czy naprawdê jesteœmy bezra-
dni? Czy nie mo¿emy nic zrobiæ?

Nasza m³odzie¿ z braku lep-
szych zajêæ dewastuje osiedle,
wysoka jest te¿ przestêpczoœæ.
Dla wielu niezamo¿nych ludzi
to jedynie miejsce spêdzania
urlopu. Osiedle Przyczó³ek
Grochowski siê starzeje, eme-
ryci przychodz¹ nad jeziorko

odzyskaæ formê. S¹siednie
osiedla s¹ m³ode – przychodzi
du¿o matek z dzieæmi, w³aœnie
nad Jeziorko Goc³awskie, a nie
nad Balaton, gdzie nie ma cie-
nia i du¿ych drzew. 

Czy naprawdê Miasto nie ma
programów przeciwdzia³ania
przemocy, programów profilak-
tycznych dla m³odzie¿y? Czy
nie znalaz³oby œrodków na za-
pewnienie samorz¹dowi dziel-
nicy prawa pierwokupu pasa
starego parku przy jeziorku?
Czy Miasto nie znalaz³oby
mo¿liwoœci na uzyskanie œrod-
ków z programów unijnych na

wykup gruntu oraz rewitaliza-
cjê parku (stare, gatunkowe
drzewa) i terenów sportowych?
Obok planuje siê du¿¹ ulicê,
³¹cz¹c¹ P³owieck¹ i Wawer
z Alej¹ Stanów Zjednoczonych.
Czy nie jest zasad¹ zachowanie
przy takiej trasie pasa ochron-
nego zieleni? Nie chce mi wie-
rzyæ, ¿e nic siê nie da zrobiæ. 

Chcia³oby siê sprz¹tn¹æ, upo-
rz¹dkowaæ to wszystko; zawsze
mnie korci, kiedy widzê wisz¹ce
plastiki na drzewach i je zdej-
mujê. Ale to przecie¿ nie nasze
i moje sprz¹tanie, to syzyfowa
praca. Co na to Czytelnicy?

Maria Woźniak

Nasz park nad Jeziorkiem 
Gocławskim nie jest nasz

Nasze grochowskie dzielnice – Kamionek,
Sask¹ Kêpê, Przyczó³ek i Goc³aw (a dalej Wa-
wer) ³¹czy d³ugi kana³, wzd³u¿ którego ci¹-
gnie siê bulwar i œcie¿ka spacerowo-rowero-
wa. Kana³ zasila dwa jeziorka – jedno sztucz-
ne tzw. Balaton, zagospodarowane i zadbane
oraz drugie - cenne przyrodniczo (naturalne,
stare koryto Wis³y) - Jeziorko Goc³awskie. 
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� meble pokojowe z najlepszych fabryk
� regały – na zamówienie – dowolny kolor i układ segmentów
� zestawy wypoczynkowe, kanapy, sofy
� meble pojedyncze – stoły, stoliki, szafki, biurka itp. 

S P E C J A L N E  Z N I Ż K I  
DLA CZYTELNIKÓW „MIESZKAŃCA”

SSKKLLEEPP  MMEEBBLLOOWWYY

ul. Modlińska 190 (budynek STENDA) tel. 510−36−66
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Kto wiele czasu spêdza w do-
mu i umie wyci¹gaæ wnioski,
a w dodatku mieszka na Goc³a-
wiu i Osiedlu Ostrobramska,
dziwi siê pewnie, dlaczego
w ostatnich tygodniach tak czê-
sto dzwoni¹ do jego drzwi.
O dziesi¹tej akwizytor telewizji
kablowej, o wpó³ do jedenastej
zbieraj¹ zapisy na ziemniaki,
o jedenastej piêtnaœcie oferuj¹
wymianê drzwi i okien, w po³u-
dnie odkaraluszanie, a przed
pierwsz¹ – zabudowê balkonów
i loggii.

Sama prze¿y³am taki tydzieñ.
Co chwilê ktoœ odrywa³ mnie od
roboty, ale có¿! Odnosi³am siê
do tego z pe³nym zrozumieniem
i cierpliwoœci¹, bo w koñcu oni
te¿, biedacy, wykonuj¹ swoj¹
nie³atw¹ pracê…

A¿ wreszcie puknê³am siê
w ³eb. Kobieto! Kto zdrowy na
umyœle bêdzie traci³ czas, by
zbieraæ zamówienia na kartofle,

kablówkê, robale czy balkony
w porze, gdy zwykle nie ma ni-
kogo w domu!!!

Jak co dzieñ, przed po³udniem
wiêkszoœæ mieszkañców jest
w pracy. Czêœæ na zakupach.
Niektórzy u lekarza czy na spa-
cerze. No pustka, pustka prze-
cie¿! Na kilka piêter mo¿e otwo-
rzy im pojedyncza osoba, która
swoj¹ pracê wykonuje w domu,
jak ja. 

Zaraz, zaraz… Otworzy im…
„Im”, czyli komu?! Czy praw-
dziwy akwizytor przemierza³by

piêtra w porze, w której siê tylko
nadrepcze, a i tak nikogo prawie
nie zastanie i nie ma szans na
zebranie zamówieñ?! Czy te¿
rozs¹dnie wybra³by raczej popo-
³udnie, gdy ludzie s¹ w domu?!

A kiedy zaczê³o siê mówiæ
miêdzy s¹siadami o nowej fali
w³amañ, a Spó³dzielnia powiesi-
³a ostrze¿enie przed „akwizyto-
rami”, wszystko sta³o siê jasne.
Nawiedzaj¹cy mnie, co kilka dni
przed po³udniami kilka razy
dziennie najpewniej usi³owali
„rozpoznaæ teren”. Niestety, wi-

daæ ja i mój wielki, czasem bar-
dzo zdecydowany pies o gro-
Ÿnym wygl¹dzie nie przypadli-
œmy im do gustu. Byæ mo¿e sko-
rzystali na tym i s¹siedzi,
których nasza obecnoœæ w domu
uchroni³a przed w³amaniem. 

Ale nie wszyscy mieli tyle
szczêœcia. Dlatego, tak po s¹-
siedzku, apelujê do Mieszkañ-
ców: wspólnymi si³ami nie daj-
my siê z³odziejom! Zwracajmy
uwagê na tych, którzy przed po-
³udniem krêc¹ siê po klatce
schodowej! Maj¹ z³odzieje swo-
je sposoby, miejmy je i my! 

W zesz³ym roku okradli s¹-
siadkê mimo, ¿e zauwa¿y³a ich
inna mieszkanka: spytani, co siê
tu dzieje (w³aœnie rozwalali za-
mki w drzwiach) odpowiedzieli
bezczelnie, ¿e… kole¿anka nie
mo¿e dostaæ siê do domu i oni
jej w tym pomagaj¹!

W takich przypadkach, nie
wahajmy siê dzwoniæ zaraz na
policjê. Zwracajmy te¿ uwagê
na „przeprowadzki” pod na-
szym domem, na obce osoby
przesiaduj¹ce godzinami na ³a-
weczce przed budynkiem,
mówi¹c krótko – broñmy siê!
Damy radê! żu

Doœæ 
z³odziejstwa!

Kobiecym okiem
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- Coœ pan taki opalony, panie Eustachy, jakby siê panu wieko
od solarium zatrzasnê³o. 

Pan Kazimierz G³ówka patrzy³ na swego kolegê, Eustachego
Mordziaka, z niejak¹ zazdroœci¹. 

- Eee, nie. Normalne s³oñce, tyle, ¿e egipskie. 
- A gdzie to pana do Egiptu ponios³o? Panie Eustachy, pana?!
- Krysi sprawka. Stwierdzi³a nagle, ¿e jej siê te¿ coœ nale¿y,

a nie tylko ¿ycie na sto³ku miedzy biustonoszami spêdzaæ. I kupi-
³a, panie Kazieñku, tydzieñ w tej, no… Hurgadzie. Ja to panu po-
wiem, ¿e do tej pory nie za bardzo wiem, gdzie to jest. 

- No to pan jesteœ teraz œwiatowiec. 
- Niech mi pan nie dokucza, panie Kazimierzu, przecie¿ pan

wie, jak jest. 
- Mi³o by³o?
- Wiesz pan, ja z pla¿owaniem za du¿o wspólnego nie mia³em.

Cz³owiek ci¹gle po piwku by³, to co mia³em ryzykowaæ? Z kolei,
jak mnie Krysia przytuli³a, to piwko siê skoñczy³o, ale lata ju¿ nie
te… no i figura. Nie ma siê czym chwaliæ. 

- Co pan gada, panie Eustachy! Widzia³eœ pan Maksymiuka?
- Kto to taki?
- Jak to kto? Bardzo Wa¿ny Cz³owiek! Wice Lepper. 
- No to fakt, ¿e wa¿ny. No i co?
- No w³aœnie we „Fakcie” napisali, ¿e on te¿ spêdza³ œwiêta

w tem pañskiem Egipcie.
- Jakoœ siê nie spotkaliœmy.

- Bo on nie pojecha³ do Hurgady, tylko do Sherm al Sheik. To
tak, jakbyœ pan mieszka³ w Nowotelu, a on w Hiltonie, dajmy na
to. Dlatego siê nie spotkaliœcie. 

- Mnie tam wszêdzie dobrze, byle z Krysi¹.
- To siê rozumie. Pan Maksymiuk te¿ nie by³ sam. Mówi, ¿e z ko-

le¿ank¹ z pracy. On pose³, ona pos³anka. Ma na imiê Sandra i ma
dwa razy mniej lat ni¿ on. 

- To córk¹ mog³aby mu byæ.
- Niech siê pan nie podœmiechuiwa.
- Podœmiechuje, chyba?
- Podœmiechuiwa. Wiem, co mówiê. To znaczy – ona tak mówi.

Dok³adnie tak powiedzia³a, gdy oburzona opowiada³a do kamery,
jak do jej sejmowego pokoju dobija³ siê w nocy inny pose³. 

- Ma kobita branie, znakiem tego.
- Otó¿ dok³adnie tego siê obawia³a – ¿e jakby awanturnika

wpuœci³a, to ludzie by siê z niej podœmiechuiwali, jak pan teraz. 
- I dlatego z tem Maksymiukiem do Egiptu wyjechali, ¿eby ich

nikt nie zna³ i siê nie podœmiechuiwa³? 
- Mo¿e i tak. Ale ledwo pan Maksymiuk brzuch podci¹gn¹³

i nad Sandr¹ siê pochyli³, ¿eby j¹ olejkiem nasmarowaæ, zaraz
znalaz³ siê jakiœ za przeproszeniem fotografik i zdjêcia im pstryk-
n¹³. Wszystkie, panie Eustachy, we „Fakcie” pokazali. 

- Jak on j¹ olejkiem… No to teraz dopiero musz¹ siê z nich ludzie pod-
œmiechuiwaæ, ja ciê krêcê. Muszê koniecznie te gazete Krysi pokazaæ.

- Ale pani Krysia nie polubi biednej Sandry. Oj, nie polubi.
- Dlaczego? 
- Rozchodzi siê o to, ¿e Sandra bez stanika siê opala. Normal-

nie te ba³amuty ma porozrzucane, o tak – na prawo i lewo. To nie
jest klientka dla pani Krysi. Jakby same takie by³y, to byœ pan
Hurgady w ¿yciu nie zobaczy³. No bo za co? Szaser

Co tam panie na Pradze...

Ba³amuty

* 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

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

KOMIS MEBLOWY

ul. Grochowska 243/245
tel. 022 353-73-93; 

0661-99-99-13
www.meblokomis.pl

�� Sprzeda – kupi
��Wywiezie – przeprowadzi
�� Meble, AGD, RTV

� 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

KO£BIEL
ul. 1-go Maja 29, tel. (025) 757 34 73

CZYNNE: PN.-PT 9.00-18.30,
SOB. 9.00-15.00

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH
d. „Redom” ul. Walecznych 76,

tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
�� renowacjê wszystkich 
mebli tapicerowanych, 

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

tapczany, fotele, naro¿niki itd. 
wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta
�� zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
�� posiadamy wybór tkanin 

i transport

OKAZJA! Czasowy upust 50%
na meble z ekspozycji!

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

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

Oferujemy: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie,
bogaty program kulturalny oraz szerok¹ gamê zabiegów balneologicznych.

W pobli¿u lodowisko i wyci¹gi narciarskie oraz inne atrakcje!!!

zaprasza na 14−dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne 
(z dofinansowaniem z PFRON)

ZDROWIE I SI£Y ODZYSKASZ TYLKO W KRYNICY-ZDROJU

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

www.krynica.com.pl/zgoda/

ZOMUŒ I GUZICZKI
Do sto³ecznych ulic o doœæ niestandardowym przebiegu

(Rac³awicka, Piêkna) do³¹czy³a ostatnio wawerska ulica Po-
lany. Od czwartkowej sesji Rady Warszawy ma ona kszta³t li-
tery „Z” z niewielk¹ przerw¹ w œrodku? Dlaczego? W przeci-
wieñstwie do Piêknej nie w nawi¹zaniu do przedwojennego
przebiegu, ale… nieprzygotowania radnych. Dopiero tu¿
przed g³osowaniem dopatrzono siê, i¿ planowana dla „dolne-
go” odcinka ulicy nazwa „S³oneczna Polana” od wielu lat jest
eksploatowana w innej czêœci Warszawy. A dwóch ulic o tej
samej nazwie w Warszawie byæ nie mo¿e. Szybko postano-
wiono wiêc… przed³u¿yæ Polany. Mieszkañcom gratulujemy,
goœciom wspó³czujemy. 

Radni dostali nowe zabawki. Za kilka setek tysiêcy zaku-
piony jeszcze przez „poprzedni¹ ekipê” system do g³osowa-
nia. W czwartek urz¹dzenie przetestowano. Radoœci by³o
bez liku: wciskam czerwony guzik - zapala siê zielone, a co
bêdzie jak wcisnê trzy razy (nic), a czy da siê zmieniæ z „za”
na „przeciw” w trakcie g³osowania (nie da siê). Grupa rad-
nych z LiDu  wykorzysta³a urz¹dzenia do æwiczenia refleksu:
kto pierwszy zag³osuje? Bezapelacyjnie wygra³ lider Pragi
radny Sebastian Wierzbicki. Pokonani zapowiedzieli odwet
w czasie nastêpnej sesji. 

Aparatura do g³osowania okaza³a siê tak usprawniaæ obra-
dy, i¿ niektórzy dyrektorzy nie zauwa¿ali nawet, i¿ „ich”
uchwa³y zosta³y przez Radê przyjête. Trudno siê zreszt¹ dzi-
wiæ, zwa¿ywszy, i¿ sposób (dez)organizacji obrad powoduje,
i¿ niektórzy z urzêdników zmuszeni s¹ do spêdzenia na Sali
kilku, a nawet kilkunastu godzin. Rekordzistk¹ tego posie-
dzenia by³a  szefowa Biura Polityki Zdrowotnej El¿bieta
Wierzchowska. Przysz³a pierwsza, wysz³a ostatnia. Czasu
jednak nie zmarnowa³a. Nie doœæ, i¿ wytargowa³a od Rady
pieni¹dze na stworzenie w szpitalu przy ul. Stêpiñskiej sta³e-
go punktu doraŸnej opieki okulistycznej i laryngologicznej,
wyci¹gnê³a pieni¹dze na porêczenie wyp³acalnoœci Szpitala
Wolskiego w konkursie o miêdzynarodowe granty, to jeszcze
(miêdzy punktami) odby³a spotkania z dyrektorami przycho-
dni, burmistrzami i dziennikarzami. Jak Irena Dziedzic w „Te-
leecho”. Z t¹ mo¿e ró¿nic¹, i¿ to rozmówcy siê zmieniali,
a Ona trwa³a na posterunku. 

Gdy dyr. Wierzchowska ustala³a z wiceburmistrz Œródmie-
œcia szczegó³y opieki medycznej w szko³ach, radni dyskuto-
wali o z³o¿onym przez dyr. Krystiana Szczepañskiego projek-
cie akcji edukacyjnej dla uczniów. Jej g³ównym bohaterem
ma byæ niejaki „Zomuœ”. Wprawdzie dyrektor Szczepañski
(rocznik 1975) gdy zomusie (zwani te¿ zomolkami) uczyli po-
rz¹dku przy u¿yciu gumowej pa³ki, na zakonnicê mówi³ je-
szcze „Zorro”, ale chyba to i owo o historii czyta³ – dziwili siê
radni. Zdziwi³ siê tak¿e reprezentuj¹cy Pani¹ Prezydent za-
stêpca i zagwarantowa³, i¿ imiê zostanie zmienione. Propo-
nujemy jakieœ nawi¹zuj¹ce do myœlenia!

Podpatrywacz

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

JU¯ PRZYJMUJEMY ZAPISY 
NA KARNETY NA SEZON LETNI!
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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

ODWIEDŹ STOISKO 
„ŚWIAT ZŁOTA”
w „Universamie” Grochów na I piętrze

NOWA KOLEKCJA biżuterii z Włoch!!!
Nowe, CIEKAWE WZORY OBRĄCZEK!

Skup złota – konkurencyjne ceny!!!
Pr 585 – 30 zł za gram
Pr 750 – 37 zł za gram

� wymiana od 37 zł do 40 zł

WIOSENNA PROMOCJA 
na ZŁOTO od 10% do 50% 

i na SREBRO 20%
❤❤ pierścionki, komplety ❤❤ kolie, naturalne perły

– najtaniej w Warszawie!!!

Oprócz Kêpy uwieczni³ wie-
le miast europejskich – m.in.
w Niemczech, Czechach, Bu³-
garii, W³oszech, Danii i Holan-
dii, tak¿e poza Europ¹ portreto-
wa³ Quebek, Montreal i Stany
Zjednoczone. Ukoñczy³ archi-
tekturê na Politechnice War-
szawskiej. Pracowa³ tam te¿ ja-
ko wyk³adowca. Zaprojektowa³
m.in. przebudowê Teatru
Wspó³czesnego w Warszawie,
Opery we Wroc³awiu, szpital
Akademii Medycznej w Krako-
wie oraz amerykañsk¹ Czêsto-
chowê w Doylestown. Jest au-
torem ponad 500 artyku³ów
z w³asnymi ilustracjami publi-
kowanych w prasie polskiej
i zagranicznej. W najbli¿szym
czasie w £odzi wystawiana bê-
dzie ekspozycja jego 100 prac
ilustruj¹cych £ódŸ. 

- Od kiedy pan rysuje?
- Odk¹d pamiêtam. Rysujê

tak jak moje dziecko. Córka,
która jest malark¹, jak by³a ma-
³a to chodzi³a ze sto³kiem, by
mieæ na czym usi¹œæ i rysowaæ.
Rysowanie to po prostu moje
hobby. 

- Ale architekci czêsto rysu-
j¹. Stanis³aw Noakowski na
przyk³ad... 

- A tak! Noakowski to klasy-
ka, ale i wœród moich kolegów
nie brak rysowników. Przez lata
œciga³em siê w tej dziedzinie
z Karolem ̄ arskim. Zabawne to
by³y sytuacje. Jak któryœ z nas
przynosi³ rysunki do SARP, to
pyta³ czy ten drugi ju¿ tu by³. 

- Rysuje pan Warszawê.
Du¿o warszawskich budowli

powsta³o wed³ug pañskich
projektów?

- Kubaturowo bardzo du¿o,
ale obiektowo ma³o. Nigdy nie
by³em w ¿adnej partii, wiêc nie
specjalnie mia³em wziêcie.
Gros zawodowego ¿ycia prze-
pracowa³em w biurach projek-
towych specjalizuj¹cych siê
w budownictwie przemys³o-
wym. Dla Warszawy uda³o mi
siê miêdzy innymi zrealizowaæ
zak³ad T-1 o kubaturze 350 me-
trów szeœciennych, nadbudo-
waæ budynek Instytutu Geogra-
ficznego na Pradze, wybudo-
waæ zak³ad dla Centralnej Spó³-
dzielni Ogrodniczej na £opu-

szañskiej, a tak¿e ostatnio za-
projektowaæ kilka wolnostoj¹-
cych budynków rezydencji pod
Warszaw¹ lub na warszawskich
peryferiach. 

Jako ciekawostkê powiem, ¿e
za wspomnian¹ przeze mnie fa-
brykê ogrodnicz¹ przy £opu-

szañskiej dosta³em od ogrodni-
ków nagrodê, a potem mnie
przeklêli, bo ona tak siê spodo-
ba³a Jaroszewiczowi, ¿e im j¹
odebra³. 

-  A poza Warszaw¹? 
- Przez ostatnie lata przed

emerytur¹ zajmowa³em siê pro-

blematyk¹ tak zwanej rehabili-
tacji w budownictwie. To miê-
dzy innymi uzupe³nianie istnie-
j¹cych substancji miejskich.
Dziêki moim artyku³om, pro-
jektom i dzia³aniom ocali³em
od rozbiórki centrum S³upska,
doprowadzi³em do dzisiejszego
stanu œródmieœcie Ko³obrzegu
i zbudowa³em centrum
w Ostrowii Mazowieckiej. 

- Wróæmy do Warszawy.
Jak panu siê podoba to, co
powstaje teraz w stolicy?

- W ogóle mi siê nie podoba.
Buduje siê wie¿owce, które ni-
szcz¹ klimat tego miasta. Pro-
jekt muzeum, które ma powstaæ
w s¹siedztwie Pa³acu Kultury
to koszmar. Ja nie mogê tego
ogl¹daæ, bo przysiêgam bojê
siê, ¿e umrê na serce. 

- A pan, co myœli o sporze
wokó³ Pa³acu Kultury? 

- Pa³ac podkreœla centrum
miasta. Trzeba pomyœleæ jak za-
gospodarowaæ jego otoczenie,
ale to musi byæ z g³ow¹. Projek-
ty, które ogl¹da³em s¹ takie, ¿e
a¿ siê bojê mówiæ, co o nich
myœlê. Ja nie jestem zwolenni-
kiem burzenia. Kiedy w dwu-
dziestych latach odzyskaliœmy
niepodleg³oœæ zburzyliœmy so-
bór, który sta³ na œrodku placu
Pi³sudskiego. Sobór burzyli-
œmy, bo powsta³ na œrodku wa¿-
nego placu. Plac to pod³oga (po-
sadzka) œciany (zabudowa oto-
czenia) i sufit – niebo. Tak wiêc
plac miejski jest tym miejscem
specyficznym, które wymaga
rygorystycznej kompozycji
i przestrzegania miejscowych
uwarunkowañ przestrzennych.
Dziœ architekci chyba zapo-
mnieli, co to jest plac. Dowo-
dem na to jest sprawa zwi¹zana
z placem Pi³sudskiego. Na jed-
nym placu nie mo¿e byæ dwóch
wa¿nych rzeczy. Ten pomnik
poœwiêcony Janowi Paw³owi II

to wspania³y projekt, ale w tym
miejscu bêdzie nieporozumie-
niem. Tam ju¿ jest jedna kolum-
nada i to bardzo wa¿na. Kolum-
nada Grobu Nieznanego ¯o³nie-
rza. Teraz czêsto projektuje siê
rzeczy oderwane od otoczenia,
w którym siê potem je buduje.
Same w sobie mo¿e s¹ i dobre,
ale gdy s¹ stawiane tam, gdzie
s¹ stawiane, czêsto wygl¹daj¹
jak obce twory. 

- Mówi³ pan o placu… Sa-
ska Kêpa te¿ ma k³opot z pla-
cem. Plac ma ju¿ tylko w na-
zwie… 

- Tak. To, co zrobiono z Pla-
cem Przymierza to koszmar.
Przez to Saska Kêpa nie ma ser-
ca. Nie ma œródmieœcia. Nie ma
tego, co przewidzieli architekci
projektuj¹c Sask¹ Kêpê w la-
tach dwudziestych. To by³ plac
z pomys³em. Ta budowla, która
stoi w jego sercu zniszczy³a
agorê. A w koñcu plac, w ksz-
ta³cie w jakim by³, to wynik
konkursu. 

- Saska Kêpa nie ma ducha,
ale podoba siê panu?

- Owszem. Jednak z roku na
rok coraz bardziej zatraca swój
charakter. Zastanawiam siê czê-
sto, dlaczego ktoœ pozwala na
stawianie tu budowli, które s¹
obcymi wtrêtami. Nie s¹ wto-
pione w otoczenie. A jednak
powstaj¹ i jest ich coraz wiêcej.
To smutne. 

- Ile rysunków poœwiêci³
pan Saskiej Kêpie?

- Oj, bêdzie ponad dwieœcie.
Czêsto wracam do tych samych
motywów, no i czêsto popra-
wiam to, co ju¿ raz narysowa-
³em. 

- Ulubiony motyw? 
- Poza budowlami, drzewa

i ludzie. W koñcu klimat miasta
tworz¹ te trzy elementy: ludzie
domy i roœlinnoœæ. 

Małgorzata K. Piekarska

❤❤ medaliki –30%
SPECJALNA 

PROMOCJA!!!
❤❤ łańcuszki, zegarki 

ORYGINALNE 
WZORY!

Wieżowce niszczą klimat naszego miasta
„Mieszkaniec” rozmawia z Tadeuszem Myckiem –
architektem, rysownikiem, portrecist¹ warszaw-
skiej Pragi, a zw³aszcza Saskiej Kêpy.
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PRYWATNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA NR 1 s.c.

Warszawa, ul. Klonowa 16 (przy pl. Unii Lubelskiej)
(szko³a przeniesiona z ul. Noakowskiego 6)

tel. 646 44 97, 849 37 35, sekretariat czynny 16-18

Kurs przygotowawczy do matury
organizowanej w maju 2007
wed³ug „starego programu”

(Niskie czesne – p³atne w ratach)

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
specjalnoœci
� Handel zagraniczny � Informatyka
� Finanse i rachunkowoœæ � Bankowoœæ
� Obs³uga ruchu turystycznego � Hotelarstwo
� Ekonomia i organizacja przedsiêbiorstw
� Integracja europejska
� Jêzyki obce
Zajêcia we wszystkich szko³ach odbywaj¹ siê

w co drug¹ sobotê (12.30-20.30) 
i niedzielê (8.00-14.00)

Zebrania informacyjne – codziennie o godz. 17.00

UPRAWNIENIA SZKO£Y PUBLICZNEJ
prowadzi zapisy do

Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych
Liceum Ekonomicznego dla doros³ych

LO dla absolwentów szkó³ zasadniczych
Gimnazjum i Liceum dla doros³ych

(skrócony okres nauki)

Kurs przygotowuj¹cy do egzaminu
eksternistycznego z zakresu LO i LE 

(kurs roczny)

REKLAMA REKLAMA

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.

PP

NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

Metal−Market

KREDYT
GOTÓWKOWY

KONSOLIDACYJNY
do 6 tys. złotych

na dowód osobisty
Serocka 3
Wejœcie:

Grochowska 152
022 610 52 00

Kolekcja 
Wiosna-Lato

Oferujemy du¿y wybór obuwia damskiego,
mêskiego i dzieciêcego firm

RIEKER oraz obuwia zdrowotnego SCHOLL

�� mokasyny

�� klapki

�� czó³enka

�� sanda³y

�� galanteria

oraz wk³adki
ortopedyczne

Zapraszamy do UNIVERSAM-u (stoisko z obuwiem) – I piêtro
na zakupy 7 dni w tygodniu!!!

Realizujemy: Karty P³atnicze, Karty Klienta Spo³em,
Bony Sodexho

W sprzeda¿y bardzo ciekawe 
wzory galanterii skórzanej!

SKLEP

� meble polskich 
i niemieckich producentów
� sprzêt AGD
� szafy Neves, STANplus+
� garderoby
GOC£AW, ul. Meissnera 1/3
(róg Fieldorfa) 
tel. 673-28-91; 0602-353-624

SIEMENS

„O KUCHNIA!”

ZŁAP SWOJE PIENIĄDZE
sprawdŸ ile mo¿esz

zaoszczêdziæ
zmieñ swój kredyt na

Dobry Kredyt 
i p³aæ ni¿sz¹ ratê.

SprawdŸ – to nie kosztuje

zadzwoñ: 022 610 52 00
025 682 41 71

przyjdŸ: 
ul. Serocka 3  Warszawa
ul. D³uga 6     Garwolin

Pędzelkiem
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA

Jacek Frankowski

45 lat na wodzie
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ob-
chodzi 45-lecie istnienia. Z tej okazji 14 i 15
kwietnia w Warszawie odby³y siê uroczystoœci. 

Jubileusz rozpoczê³a odprawiona w sobotni ranek Msza œw. w ka-
tedrze œw. Floriana na warszawskiej Pradze. Nastêpnie zarz¹d
WOPR zebra³ siê na specjalnym posiedzeniu, na którym podj¹³
uchwa³y w sprawie nagród i wyró¿nieñ dla zas³u¿onych ratowników. 

Po po³udniu w Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej odby³o siê
ogólnopolskie spotkanie ratowników wodnych, podczas którego naj-
lepsi zostali odznaczeni. Odby³a siê tam równie¿, m.in. prezentacja
sprzêtu ratowniczego oraz wystawa poœwiêcona historii WOPR. 

W niedzielê przed po³udniem na basenie w Pa³acu Kultury i Nau-
ki odby³y siê zawody ratownicze. Zaprezentowano techniki ratowa-
nia ¿ycia. Widzowie obserwowali te¿, m.in. pokaz skoków do wody
oraz p³ywanie synchroniczne.  

Powsta³e w 1962 r. WOPR przejê³o wszystkie sprawy zwi¹zane
z ratownictwem wodnym od Polskiego Zwi¹zku P³ywackiego. Obe-
cnie zajmuje siê przede wszystkim naborem i szkoleniem ratowni-
ków, którzy dbaj¹ o bezpieczeñstwo osób korzystaj¹cych z natural-
nych k¹pielisk oraz p³ywalni. W 2006 r. do tej organizacji nale¿a³o
prawie 67 tys. cz³onków. MKP

Po trzech miesi¹cach ZDM
raczy³ nam odpowiedzieæ na
kilka pytañ dotycz¹cych
„zalanych zebr”, o których
pisaliœmy w tym roku. Usta-
wowy termin udzielenia od-
powiedzi zosta³ przekroczo-
ny trzykrotnie. 

„Mieszkaniec” rozwa¿a³ nawet s¹dowe
przymuszenie w³adz miasta i drogowców
do udzielenia odpowiedzi. Nie mo¿na lek-
cewa¿yæ Czytelników i mieszkañców. Wre-
szcie przysz³a odpowiedŸ, w której ZDM
przeprosi³ za zw³okê wynikaj¹c¹ z zanied-
bania jednego z pracowników. Pytaliœmy
miêdzy innymi, czy takie wypoziomowanie
jezdni przy przejœciach dla pieszych, ¿e
w tych miejscach gromadz¹ siê du¿e ka³u¿e
wody jest wad¹, czy wynika z prawid³owej
technologii? OdpowiedŸ otrzymaliœmy na-

stêpuj¹c¹: „Miejscowe zani¿enia przy
przejœciach dla pieszych s¹ skutkiem utrzy-
mania odpowiedniego profilu pod³u¿nego
jezdni oraz koniecznoœci¹ wbudowania ta-
kiej minimalnej gruboœci nowych warstw

nawierzchni, aby spe³ni³y swoj¹ rolê i wy-
trzyma³y wzmo¿ony ruch samochodowy.”
Konia z rzêdem, a w³aœciwie zebrê z rzê-
dem temu, kto wyjaœni nam, co ZDM chcia³
powiedzieæ. Czy ka³u¿e na przejœciach dla
pieszych to wada, czy tak ma byæ? Chyba
jednak wada, gdy¿ w dalszej czêœci odpo-
wiedzi drogowców czytamy, ¿e firma Stra-
bag, wykonawca nawierzchni ulicy Che³m-
¿yñskiej i Grenadierów, poprawi przejœcia
dla pieszych w ramach trzyletniej gwaran-
cji. Bêdziemy tego pilnowaæ. 

Oby tylko Strabag nie wzi¹³ przyk³adu
z ZDM i nie zwleka³ z napraw¹ o trzykroæ
d³u¿ej ni¿ to wynika z przepisów prawa.
Dziœ prezentujemy zdjêcie kolejnej „zala-
nej zebry”. Zalega ona w bardzo reprezen-
tacyjnym miejscu Pragi Po³udnie – przed
ozdobnym wejœciem do Parku OPAK.
A przecie¿ nawierzchnia ul. Grochowskiej
te¿ by³a niedawno frezowana...

Adam Rosiński

Wybieraj¹c profe-
sjê trzeba rozwa¿yæ
wszelkie jej plusy
i minusy. Chocia¿-
by to, czy dan¹ pra-
cê trzeba bêdzie
wykonywaæ tak¿e
w œwiêta, czy nie.

WeŸmy takich stra¿aków
z naszej, po³udniowopraskiej
jednostki przy ul Majdañskiej.
Ostatnia Wielkanoc: jajeczko,
¿urek, ¿yczenia... Nagle – tele-
fon: W poprzek ul. Miêdzybor-
skiej zwali³o siê drzewo! Zablo-
kowa³o ca³a ulicê! I ju¿ syrena
wyje, a stra¿acy w ci¹gu kilku
minut doje¿d¿aj¹ na miejsce,
aby usun¹æ przeszkodê. Spiesz¹

siê bardzo. Gotowoœæ i po-
œpiech maj¹ w naturze i zakre-
sie obowi¹zków. A poza tym

dzieñ jest szczególny i wielu
mieszkañców chce przejechaæ
ul. Miêdzynarodow¹, ¿eby zd¹-

¿yæ do rodziny na wielkanocne
œniadanie. 

WeŸmy tak¹ firmê zajmuj¹c¹
siê konserwacj¹ sieci energii
elektrycznej w budynkach
TBS Praga Po³udnie. Ostatnia
Wielkanoc: jajeczko, ¿urek,
¿yczenia... Nagle – telefon: 
– W budynku przy ul. Miñskiej
ca³kowicie wysiad³ pr¹d! Bu-
dynek nie ma gazu, wiêc 70 ro-
dzin nawet nie mo¿e na wielka-
nocne œniadanie zrobiæ sobie
herbaty! Oderwany od swoje-
go œwi¹tecznego œniadania
konserwator obiecuje przyje-
chaæ jak najszybciej. Tzn. za
trzy godziny. Jest poza War-
szaw¹. Jego zmiennik œwiêtuje
jeszcze dalej. A klatk¹ schodo-
w¹ TBS-u ju¿ wchodz¹ goœcie
spragnieni gor¹cego i pachn¹-
cego ¿urku. Mijaj¹c innych go-
œci ¿ycz¹ sobie spokojnych
i weso³ych œwi¹t...             rosa

ZALANA ZEBRA IV – RIPOSTA

POŚWIĄTECZNE ROZWAŻANIE
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 8

POZIOMO: 1-A muszla klozetowa.1-J przerwa teatralna. 
2-E drobna jednostka monetarna Nigerii. 3-A medal. 3-G za-
gadka. 4-E stary kontynent. 4-L miasto nad Krzn¹ p³d. 5-G
zbiorowisko drzew. 6-A pañstwo w Afryce. 6-K puszczenie
w obieg pieniêdzy. 7-B w piosence w sin¹… 7-G umo¿liwia
pracê pod wod¹. 8-D wiruj¹ca zabawka. 8-J pieprz turecki. 
9-F tytu³ powieœci J.I.Kraszewskiego.10-A Jens – duñski bio-
log noblista.10-H kraina historyczna nas Bliskim Wschodzie. 
11-A ³ukowaty skok konia.12-H w³aœciciel doro¿ki.13-A forma
wk³adana do butów dla utrzymania fasonu. 14-J konserwowa
ryba. 15-E Winnicka – aktorka filmowa. 16-A noszona na kar-
ku. 16-J samolot niemiecki z czasów II wojny œwiatowej.
PIONOWO: A-1 ¿a³osny g³os psa. A-10 wagon sypialny. B-6
ból, cierpienie. C-1 liczba do której dodaje siê inn¹ liczbê. 
C-10 nad tym jeziorem le¿y Toronto. D-6 najwy¿szy szczyt
Kaukazu. E-1 odst¹pienie od gry wskutek kontuzji. E-11 œlu-
bowa³a z Klar¹ u Fredry. F-8 mieszkaniec Kurdystanu. G-1
cz³owiek w¹t³y, s³aby, chorowity. H-2 bawó³ z lasów Celebesu.

H-7 czêœæ wyœcigu. H-12 jeden ze zmys³ów. I-3 staro¿ytne
miasto we Frygii. I-9 skóra cielêca lub koñska. J-1 glon. J-7
kamieñ jubilerski. J-12 oracz, rolnik. K-5 wartoœæ towaru. L-1
sieæ rybacka. L-8 kryte przejœcie ³¹cz¹ce dwie ulice. £-4 Kan-
ton w Szwajcarii. £-12 indiañski wódz szczepowy. M-1 staro-
greckie liczyd³o. N-8 gruba ga³¹Ÿ. O-1 opera Verdiego. O-12
ostry zakrêt. opr. A. Kemski

Rozwi¹zanie nale¿y przes³aæ pod adresem redakcji w ter-
minie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹zanie
krzy¿ówki Nr 23/06: „Kto w œwiêto poluje diab³u us³uguje”. 

Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”                                 tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³a: p. Danuta Koñczak
z ul. Francuskiej. Wa¿ne do 27 kwietnia br.

Jak ca³a Warszawa, tak
i Praga nie by³a jednolita
wyznaniowo, o czym dzi-

siaj zdajemy siê nie pamiêtaæ.
Na ruchliwych tutejszych uli-
cach s³ysza³o siê nie tylko jê-
zyk polski, ale równie¿ nie
s³yszany ju¿ na nich obecnie
jêzyk jidisz, którym pos³ugi-
wa³a siê ludnoœæ pochodzenia
¿ydowskiego. 

Ci najbardziej ortodoksyjni
¯ydzi, nosili cha³aty i jarmu³ki
na g³owach, co ich wyraŸnie
wyró¿nia³o z t³umu przecho-
dniów. Dodatkowo Pragê za-
mieszkiwa³a doœæ liczna spo-
³ecznoœæ prawos³awna, pocho-
dzenia rosyjskiego, nie wywo-
dz¹ca siê ze sfer wy¿szych. By-
li to ludzie, którzy przybyli do
stolicy Kraju Priwisljanskiego
w œlad za wojskiem rosyjskim.
Niekoniecznie zwi¹zani z tutej-
szymi koszarami, osiedli
w koñcu w Warszawie na sta³e,
a ich potomkowie s¹ wyznaw-

cami prawos³awia do chwili
obecnej. 

Sama Praga, jako dzielnica
Warszawy, jeszcze na pocz¹tku
XX wieku dzieli³a siê na ró¿ni¹-
ce siê od siebie, odrêbne enkla-
wy. Przede wszystkim Pragê
w³aœciw¹, uto¿samian¹ z czêœci¹
wspó³czesnej Pragi Pó³noc,
w rejonie Targowej, a¿ po ulicê
Ratuszow¹, a nawet Kamion-
kowsk¹. Wzd³u¿ niej, szczegól-
nie w tych okazalszych, muro-
wanych kamienicach zamieszki-
wa³a inteligencja, na któr¹ sk³a-
dali siê adwokaci, lekarze i kup-
cy prowadz¹cy w okolicy swe
interesy. Zabudowa by³a niejed-
nolita, nierówna. Obok luksuso-
wych kamienic maj¹cych ju¿ ³a-
zienki, sta³y czasem wcale nie
gorsze z pozoru domy pozba-
wione wygód, gdzie na podwór-
ku by³a jedna i jedyna dla wszy-
stkich lokatorów tzw. wygódka,
czyli ubikacja. Có¿ z tego, ¿e lo-
katorzy pierwszego piêtra posia-

dali czasem parê pokoi, ale nie
mieli ubikacji ani ³azienki.
W s¹siedztwie tych z kolei ka-
mienic, sta³y przytulone do nich
domostwa drewniane, nawet
dwupiêtrowe, bez ¿adnych ju¿
wygód. Nieliczne mo¿na je-
szcze odnaleŸæ na wspó³czesnej
Pradze Pó³noc. Choæ ¿a³ujemy
tych domostw, czasem pe³nych
uroku, to jednak bywa³y one za-
rzewiem wielkich po¿arów, sa-
mi zaœ, raczej nie chcielibyœmy
w nich mieszkaæ.

Z opisan¹ Prag¹ ³¹czy³a siê
tzw. Nowa Praga, le¿¹ca na
przestrzeni od Wis³y do ulic:
Szerokiej, Szwedzkiej, Stalo-
wej, Strzeleckiej i Stolarskiej.
Tutaj rozwija³ siê przemys³
i drobne rzemios³o. Tê okolicê
zamieszkiwali ludzie skro-
mniejsi, ¿eby nie powiedzieæ
wrêcz ubodzy. Ze wspomniany-

mi czêœciami Pragi ³¹czy³y siê
Szmulowizna (okolice ul. Ra-
dzymiñskiej) i Kamionek (rejon
Grochowskiej), teren pocz¹tko-
wo wybitnie rolniczy, stopnio-
wo przekszta³caj¹cy siê
w dzielnicê przemys³ow¹. 

Najstarszym koœcio³em Pragi
jest po dzieñ dzisiejszy koœció³
Matki Boskiej Loretañskiej
z okresu Wazów (1644). Drug¹
tutejsz¹ œwi¹tyni¹ w kolejnoœci
powstania by³a cerkiew metro-
politalna œw. Marii Magdaleny,
projektu M. Syczewa i D. Pali-
cyna, wzniesiona w latach
1867-69; niedawno gruntownie
odrestaurowana s³u¿y wyznaw-
com prawos³awia. Trzeci w ko-
lejnoœci, to drewniany koœció³ek
p. wz. œw. Wincentego a’ Paulo,
wzniesiony w 1888 roku przez
E. Cichockiego z rusztowañ po-
zosta³ych po remoncie Kolum-

ny Zygmunta III Wazy. Pe³ni on
funkcjê koœcio³a pogrzebowego
z uwagi na usytuowanie przy
cmentarzu Bródnowskim. 

Czwartym jest koœció³ œw.
Floriana przy pl. Weteranów,
dzie³o wybitnego architekta war-
szawskiego J. P. Dziekoñskiego,
zrealizowany w latach 1887-
1901. Z czasem przyby³y nastêp-
ne œwi¹tynie. W nich przez stule-
cia koncentrowa³o siê ¿ycie reli-
gijne Pragi. By³a te¿ naturalnie
na Pradze bo¿nica, której powo-
jenn¹ rozbiórkê wyt³umaczono
brakiem wyznawców. Poza ni¹,
istnia³y liczne domy modlitwy,
odkrywane obecnie zupe³nie
przypadkowo, za spraw¹ wal¹-
cych siê kamienic, nieodnawia-
nych od lat, z których z uwagi na
zagro¿enie samozawaleniem
dawno ju¿ w³adze dzielnicy wy-
prowadzi³y ostatnich mieszkañ-

ców. Obna¿one mury ods³aniaj¹
kryj¹ce w sobie tajemnice. Cza-
sem s¹ to freski zdobi¹ce nie-
gdyœ dawny dom modlitwy; in-
nym razem wczeœniej niezauwa-
¿one detale architektoniczne.
Nie by³o na Pradze, i nie ma do
chwili obecnej, koœcio³a prote-
stanckiego, przed wojn¹ istnia³
jedynie punkt katechetyczny dla
uczniów wyznania ewangelicko-
augsburskiego przy ul. Stalowej. 

Z ca³¹ pewnoœci¹ w okresie
wiosennym panowa³ na Pradze
zwiêkszony ruch. Ulicami
przemyka³y liczne pojazdy
konne i zastêpuj¹ce taksówki –
doro¿ki. Zagêszcza³y siê te¿
chodniki ulic liczniejszymi, ni¿
w innych okresach przecho-
dniami. W koœcio³ach, w Wiel-
kim Tygodniu, urz¹dzane by³y
msze œwiête, a przed samymi
œwiêtami tzw. „groby”, przy-
ci¹gaj¹ce t³umy wiernych.
Zwyczaj chodzenia ze œwiê-
conk¹ nie pojawi³ siê teraz,
chodzili z ni¹ rzymscy katolicy,
jak Polska d³uga i szeroka, ju¿
dawno. Zmieni³ siê tylko strój,
czy jak kto woli kostium mie-
szkañców miasta. 

Jeszcze na pocz¹tku ubieg³e-
go wieku kobiety wszystkich
stanów paradowa³y w d³ugich
sukniach, a panowie w surdu-
tach, czy czamarach (strój pol-
ski). Nikt te¿ na ulicy nie poka-
zywa³ siê z odkryt¹ g³ow¹, bez
wzglêdu na porê roku. Kobiety
z ludu nosi³y kolorowe chustki,
a te zamo¿niejsze obowi¹zko-
wo kapelusze, czêsto przypo-
minaj¹ce ogrody. Mê¿czyŸni,
zale¿nie od stanu czy profesji,
mieli na g³owach czapki (tzw.
maciejówki), kapelusze, melo-
niki albo cylindry, co ju¿ zale-
¿a³o od zasobnoœci kieszeni. 

Tadeusz Wł. Świątek

Praskie klimaty
ZAU£KI HISTORII

Przystañ wioœlarska w Warszawie (1917 r.) Ze zbiorów autora

Widok na Pragê (1916 r.) Ze zbiorów autora
	 	
			
		

	 
	

	
		
	
	

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

Za tob¹ trudne chwile w pracy i pomyœlnie za³atwio-
ne sprawy. Zrekompensuj sobie te trudy i skorzy-
staj z wiosennej pogody i w nadchodz¹c¹ majów-
kê, koniecznie wybierz siê za miasto. Wypad na ³o-
no natury pozwoli ci siê odstresowaæ i zrelaksowaæ.
Je¿eli planujesz jakieœ dodatkowe zajêcia, decyzjê
podejmij bardzo szybko. W najbli¿szych dniach
mo¿esz stan¹æ przed trudnym wyborem – korzyœæ
albo spokój sumienia… 

 BYK 22.04-21.05
Uwierz we w³asne mo¿liwoœci i zab³yœnij
w oczach zwierzchników. Pozwól, by twój czar
osobisty i wdziêk zauroczy³ niezwyk³ego cz³owie-
ka. Odpocznij ciesz¹c siê majowym s³oñcem i na-
bieraj¹c si³ do czekaj¹cych ciê wyzwañ. Nie oba-
wiaj siê ich, wszystkiemu podo³asz. Nowe zada-
nia sprawi¹ ci du¿o przyjemnoœci i przynios¹ ko-
rzyœci finansowe.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Popl¹tana sytuacja uczuciowa powinna siê wyja-
œniæ. Wiosenna pogoda doda ci si³ w podjêciu
trudnej decyzji. Dobrze siê zastanów, czego tak
naprawdê chcesz. Najmniej oczekiwane rozwi¹-
zanie jest czasem najlepsze. Musisz byæ konse-
kwentny i uparcie d¹¿yæ do tego, czego pra-
gniesz. Nie poddawaj siê zbyt ³atwo. 

�� RAK 22.06-22.07
Szykuj¹ siê jakieœ zmiany w twoim ¿yciu zawodo-
wym. Przejmij inicjatywê i poproœ szefa o pod-
wy¿kê. Energia, która w tobie buzuje pozwoli ci
spotkaæ kogoœ wyj¹tkowego. Spêdzisz z nim nie-
zapomniane chwile, mo¿e jest on tobie przezna-
czony. Uwierz w pozytywne fluidy i zacznij myœleæ
pozytywnie. Odwa¿ siê na odrobinê szaleñstwa,
to nie jest trudne.

�� LEW 23.07-23.08
Musisz siê zmobilizowaæ i przepêdziæ lenistwo,
które ciê chwilowo ogarnê³o. Miej oczy szeroko
otwarte, by nie przegapiæ przyjemnych chwil,
które na ciebie czekaj¹. Pamiêtaj o œwiêcie bli-
skiej ci osoby i nie zapomnij kupiæ prezentu. No-
tuj sobie wszystko w kalendarzu, bo wa¿ne daty
wylec¹ ci z g³owy. Teraz najwa¿niejszy jest porz¹-
dek i rozs¹dek, ale w uczuciach warto pozwoliæ
sobie na ma³e szaleñstwo...

�� PANNA 24.08-23.09
Harmonia w sprawach rodzinnych, szczêœcie
i powodzenie w sprawach mi³osnych, oto co cze-
ka na ciebie w maju. Jest te¿ szansa, ¿e spe³ni¹
siê twoje marzenia i obiekt twoich westchnieñ
sprawi, ¿e poczujesz siê wreszcie doceniony. Za-
inwestuj w sprawy zawodowe i szukaj nowych
kontaktów. Zadbaj o to koniecznie, w koñcu nikt
tego nie zrobi za ciebie. Unikaj wiêkszego stresu
i dbaj o swoj¹ kondycjê, przeja¿d¿ki rowerem na
pewno ci w tym pomog¹.

�� WAGA 24.09-23.10
Nieoczekiwanie podreperujesz swój bud¿et. Po-
winieneœ znaleŸæ czas na spacer i znalezienie
wewnêtrznego spokoju. Twoje plany na pewno
siê spe³ni¹, je¿eli wyka¿esz siê cierpliwoœci¹. Nie
b¹dŸ w gor¹cej wodzie k¹pany. Rozwaga pop³a-
ca, mo¿esz zdobyæ uznanie. Postaraj siê mniej
krytycznie patrzeæ na œwiat, czasem warto byæ
optymist¹.

�� SKORPION 24.10-23.11
W uczuciach zanosi siê na okres stagnacji. War-
to to zmieniæ i rozejrzeæ siê za kimœ. Czasem
trzeba zrobiæ coœ szalonego, by wzbudziæ czyjeœ
zainteresowanie. Natomiast w ¿yciu zawodowym
nic siê nie zmieni. Dbaj o zdrowie, bo majowa po-
goda niekorzystnie na ciebie wp³ywa. Powinieneœ
równie¿ zadbaæ o swój wygl¹d. Œwiat siê zmie-
nia, i mo¿e warto coœ zmieniæ w sobie.

�� STRZELEC 24.11-22.12
W ¿yciu zawodowym nadchodzi trudny okres.
Nabierz do tego dystansu i odetchnij œwie¿ym,
majowym powietrzem. Je¿eli dobrze siê rozej-
rzysz, zauwa¿ysz, ¿e ktoœ wzdycha do ciebie. Nie
odtr¹caj kie³kuj¹cego uczucia, zastanów siê nad
tym. Mo¿esz straciæ niepowtarzaln¹ okazjê, by
poczuæ siê bezpiecznie. Musisz byæ bardziej
otwarty na propozycje drugiej strony.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Jesteœ obiektem czyjegoœ zainteresowania. Za-
dbaj o to, by w twoim zwi¹zku dominowa³y: przy-
jaŸñ i zaufanie. Pamiêtaj, ¿e nie warto zachowy-
waæ siê zbyt nieroztropnie. Lepiej przemyœleæ coœ
dwa razy, ni¿ potem ¿a³owaæ niepotrzebnie wypo-
wiedzianych s³ów. Opanowanie jest cnot¹ – pa-
miêtaj o tym. Daj drugiej stronie szansê i pozwól
sob¹ pokierowaæ. 

�� WODNIK 21.01-19.02
Nie bujaj w ob³okach i weŸ siê do roboty. Poœwiêæ
trochê wiêcej uwagi rodzinie i przyjacio³om. Wy-
bierz siê do kina lub teatru. Nie t³um w sobie
uczuæ i powiedz kochanej osobie, co tak napraw-
dê czujesz. Spotkasz siê ze zrozumieniem i apro-
bat¹. Wkrótce spotka ciê mi³a niespodzianka. Po-
winieneœ zrobiæ coœ sympatycznego dla drugiej
po³owy, mo¿e zaproponuj kolacjê albo wypad do
kina?

�� RYBY 20.02-20.03
Twój talent negocjatorski niebawem siê przyda.
Mo¿esz zrobiæ dobry interes i tylko od ciebie za-
le¿¹ jego warunki. Powinieneœ popracowaæ nad
form¹ fizyczn¹, by móc zaimponowaæ doskona³¹
sylwetk¹. Opanuj swoje emocje, wyka¿ siê cier-
pliwoœci¹, a mo¿e znajdziesz swoj¹ drug¹ „po-
³ówkê”. Nie sprzeciwiaj siê przeznaczeniu. Pisa-
ne jest ci szczêœcie i mo¿e nadejdzie wtedy, gdy
bêdziesz siê go najmniej spodziewaæ.

Merlin
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AUTO−MOTO/kupię

� Kupiê samochód do 12 tys.
z³. Tel. 0788-951-605

KUPIĘ

� AAAA Antyki, meble,
obrazy, zegary, monety,
znaczki, pocztówki. 

Tel. 022 610-33-84; 
0601-235-118, 0669-154-951
��AAA Antyki, meble, obra-
zy, zegary, platery, srebra
oraz inne przedmioty. 

Tel. 022 841-09-35; 
0501-050-948

� Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. An-
dersa 18. Tel. 022 831-36-48
�� Znaczki, pocztówki, mo-
nety, medale, banknoty, ak-
cje. Tel. 022 841-09-35; 

0501-050-948

SPRZEDAM

� Odkurzacze Rainbow – no-
we, u¿ywane – serwis, kon-
serwacja, akcesoria. 

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

MEDYCZNE

�� Alkoholowe odtrucia, na-
rkotykowe, Esperal. Tanio.
Gabinet, dojazdy. Tel. 022
671-15-79, 022 613-98-37
� Medyczna pielêgnacja stóp
- równie¿ diabetycy. 

Tel. 022 870-14-44
� Rzuæ palenie! 

Tel. 022 870-14-44
� Terapia psychologiczna
i logopedyczna – pe³en zakres
us³ug. Tel. 022 612-16-60; 

0605-765-646
��WWW.OBDUKCJE.PL

Tel. 0501-241-852

NAUKA

� Angielski. 
Tel. 0691-98-50-34

� Fizyka/matematyka – ma-
tury, doje¿d¿am, dr. 

Tel. 0606-154-798
� Jêzyk rosyjski – skutecznie,
sympatycznie, nauka, t³uma-
czenia. W-wa Weso³a. 

Tel. 0504-69-79-18; 
www.rosyjski.blo.pl

� Korepetycje – angielski, hi-
storia, polski – niedrogo. 

Tel. 0667-705-917

� LO dla Doros³ych.
Tel. 022 498-65-95

� Matematyka – 25 z³/60 mi-
nut. Tel. 022 810-26-11; 

0663-022-567 
� Reedukacje.

Tel. 0501-327-290
� Szkolenia z zakresu BHP. 

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

Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia

� Poszukujê lokalu ok. 300
m kw.- na restauracjê. 

Tel. 022 613-98-76

DAM PRACĘ

� Agencja Ochrony Osób
i Mienia „Kobuz” sp.j. przyj-
mie do pracy mê¿czyzn od 40
roku ¿ycia w górê, kobiety –
do 35 roku ¿ycia – od zaraz. 
Tel. kierownik 0696-518-491; 

022 826-23-15
�Agentów Ochrony zatrudni-
my: niekaralnoœæ – praca War-
szawa. Tel. 0504-199-801; 

0504-199-802

� Firma z bran¿y us³ug ko-
munalnych zatrudni kierow-
ców z kat. C oraz C+E. 

Tel. 022 750-93-13
� Firma z bran¿y us³ug ko-
munalnych zatrudni osoby na
stanowisko pomocnik kierow-
cy/sortowacz. 

Tel. 022 750-93-13
� Fryzjera mêskiego – w nie-
pe³nym wymiarze. 

Tel. 022 617-59-98
�� FRYZJERCE/FRYZJE-
ROWI. Tel. 0512-261-658
� Poznam samotn¹ emerytkê,
mieszkaj¹c¹ w pobli¿u ul. Pa-
ca - do opiekowania siê star-
sz¹ pani¹ - z ugotowaniem
obiadu dietetycznego. 

Tel. 022 810-12-03
� Rencistê, (nie emeryta)
w zak³adzie produkcyjnym
zatrudniê. 

Tel. 022 613-32-79

SZUKAM PRACY

� Pani z doœwiadczeniem zaj-
mie siê domem 3 x w tygo-
dniu. Tel. 022 423-71-94; 

0885-115-512

� Porz¹dki wiosenne, okna. 
Tel. 022 815-27-05

PRAWNE

� Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna
Pietruk s.c. Konkurencyjne
ceny ul. Grochowska 306/308
lok. 29. Tel. 022 879-92-29; 

0502-27-51-94 
www.pietruk.eu 

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

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

� KANCELARIA – niedro-
gie porady prawne – sprawy
rodzinne, spadkowe, lokalo-
we, nieruchomoœci, obs³uga
firm – „Universam” Grochów
(nad bankiem). 
Tel. 022 810-00-61 - 66 w. 252;

0509-959-444

RÓŻNE

� Domy z bali. 
Tel. 0888-708-650

�� KREDYTY - gotówkowe,
hipoteczne i samochodowe,
ubezpieczenia - komunika-
cyjne. NATIONALE NE-
DERLANDEN. W-wa, ul.
Miñska 69, lok. 41. 

Tel. 022 870-27-83; 
501 550 975

� Kredyty, po¿yczki. 
Tel. 0605-92-22-52

�� OPIEKA NAD GROBA-
MI W WARSZAWIE – TA-
NIO I SOLIDNIE. 

Tel. 0500-336-607

RAMKA
Skup z³omu metali koloro-
wych. Stary punkt – nowe
ceny! Ul. Kawcza 40. Tel.
0600-236-046
�Wró¿ka. 

Tel. 022 818-90-08
� Zarz¹dzanie nieruchomo-
œciami – licencja. 

Tel. 0605-92-22-52

USŁUGI

� AAA Sprz¹tanie wspólnot
mieszkaniowych. 

Tel. 022 870-47-89
� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577
� Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami. 

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

� Alarmy, kamery, sieci kom-
puterowe. Tel. 0501-123-967
�� 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+, Pol-
sat, N, satelity bez op³at 650
programów w tym 15 pol-
skich (Polonia, TRWAM), an-
teny TV – naziemne. Sprze-
da¿, monta¿, naprawa, gwa-
rancja! „Lemag”W-wa, ul. Br.
Czecha 29. 

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

www.lemag-TVSAT.waw.pl
�� Automatyczne pralki –
naprawa, tanio. 

Tel. 022 810-67-92; 
0605-404-132

� Ch³odnicze urz¹dzenia -
du¿e, komory, ma³e sklepowe.
Monta¿, naprawa. 

Tel. 0602-690-141  
� Cyklinowanie, lakierowa-
nie - Szpakowski. 

Tel. 022 872-93-03
� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 022 642-96-16
�� Elektryczne. 

Tel. 022 615-58-13; 
0504-61-88-88

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

0502-208-813
� Elektryczne – uprawnienia. 

Tel. 022 810-29-77
� FOCUS SERVICE - napra-
wa telewizorów w domu
klienta. Tel. 0603-40-90-20
�� Gaz, hydraulika – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia ga-
zowe. Tel. 022 610-72-31;

0662-065-292
�� Gaz, hydraulika 24 h,
awarie pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, przeróbki, na-
prawy. Tel. 022 610-88-27; 

0604-798-744
�� Glazura, malowanie, ta-
petowanie, hydraulika, elek-
tryka, panele, gwarancja –
Firma G³owacki. 

Tel. 022 615-58-13, 
0504 61 88 88

� Glazura, hydraulika, re-
monty. Tel. 022 671-05-82
� Glazura, doœwiadczenie,
rzetelnoœæ. Tel. 022 612-59-98
� Glazura, hydraulika, elek-
tryka. Tel. 0694-809-402
� G³adŸ, malowanie, panele. 

Tel. 0606-464-453
� Glazura, terakota – uk³ada-
nie. Tel. 0605-783-968
�� Hydrauliczne. 

Tel. 022 615-58-13; 
0504-61-88-88

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

0607-773-106
� Hydraulik. 

Tel. 022 815-66-60; 
0502-031-257

� Hydrauliczne, Wod.-Kan.
Gaz., CO, Piece. 

Tel. 022 613-82-96; 
0696-321-228

� IRYGACJA - AUTOMA-
TYCZNE SYSTEMY NAWA-
DNIANIA OGRODÓW. PRO-
JEKTY I SZYBKA REALI-
ZACJA. Tel. 0602-44-64-84; 

0602-367-348
� Kolorowa odzie¿ robocza –
producent. Obuwie, rêkawice,
fartuchy, odzie¿ dla gastrono-
mii, odzie¿ dla agencji ochro-
ny. P.P.H.U. Pirat, ul. Che³m-
¿yñska 158; 04 - 464 W-wa. 

Tel./fax. 022 610-20-15, 
www.pirat.waw.pl 

� Lodówek – naprawa. 
Tel. 022 842-97-06; 

0602-272-464
� Lodówki, pralki. 

Tel. 022 671-80-49; 
022 610-05-30; 0604-910-643
� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 022 612-01-95
� Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 022 615-76-97; 

0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. 

Tel. 022 615-58-13; 
0504-61-88-88

�� Naprawa i przestrajanie
telewizorów krajowych i za-
granicznych, magnetowi-
dów, urz¹dzeñ elektronicz-
nych. Gwarancja. 

Tel. 022 612-52-23; 
0607 145 196

� Naprawa pralek i lodówek
– tanio. Tel. 022 644-23-12; 

0697-120-312 

� Naprawa RTV – Majdañska
4. Tel. 022 815-42-14. Sprze-
da¿ u¿ywane TV

Tel. 0609-569-731
� Naprawa pralek. Emeryci
i renciœci 50% taniej. 

Tel. 022 672-95-50

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD (bez lo-
dówek) z³om w ka¿dej po-
staci, makulaturê, st³uczkê.
W³asny transport. Sprz¹ta-
nie piwnic. Tel. 022 499-20-
62 
� Pranie chemiczne, renowa-
cja odzie¿y skórzanej, pranie
dywanów, magiel. Zak³ad
Pralniczy ul. Igañska 22. 

Tel. 022 870-09-54
� Pranie wyk³adzin, dywa-
nów, tapicerki. 

Tel. 0510-126-840
� Pralki, lodówki. 

Tel. 022 671-80-49;
022 610-05-30; 0601-361-830
�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio. 

Tel. 022 810-25-72; 
0501-190-127

RAMKA

�� Remonty (równie¿ kom-
pleksowe) – firmy i osoby
prywatne. Tanio – szybko –
solidnie. Tel. 0507-080-611
�� REMONTY, przepro-
wadzki. Tel. 0502-088-052
� Remonty mieszkañ. 

Tel. 0691-040-034
� Remonty mieszkañ osobi-
œcie. Tel. 0501-137-602
� Remonty – kompleksowo. 

Tel. 0694-809-402
RAMKA

Skup Karolkowa róg Wol-
skiej. Aktualna cena puszki
Al. 5 z³; 5,50��. Tel. 022 499-
20-62
�� Cena z innym towarem
� Sprz¹tanie – biura i Wspól-
noty Mieszkaniowe, ogrody.
Referencje. 

Tel. 0507-097-028
� Sprz¹tanie dla Wspólnot
Mieszkaniowych. 

Tel. 0504-152-598
� Sprz¹tanie biur. 

Tel. 0504-152-598
RAMKA

�� Sprzeda¿ i monta¿ okien.
Ceny producenta. Rachun-
ki. Tanio, solidnie, szybko.
Tel. 0507-080-611
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy,
kuchnie, szafy, pawlacze i in-
ne. Tel. 0 22 810-38-04; 

0602-126-214
�� Studnie. 

Tel. 022 789-33-89
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88
� Uk³adanie, cyklinowanie,
lakierowanie, renowacja sta-
rych pod³óg. 

Tel. 0692-71-78-71 
� Uk³adanie parkietów, prze-
k³adanie, cyklinowanie, lakie-
rowanie – osobiœcie. 

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

� ¯aluzje, verticale, rolety -
naprawy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe
i naprawy. Tel. 022 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale,
rolety antyw³amaniowe – pro-
dukcja, naprawa. 

Tel. 022 610-23-83
�� ¯uk – wywóz gruzu, z³o-
mu, œmieci, drzewa, liœci
i mebli. Tel. 022 610-88-27; 

0888-651-163

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

Tel. 0600-236-046
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Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

NIERUCHOMOŚCI

REKLAMA REKLAMA

WOLNE MIEJSCA WOLNE MIEJSCA 
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM!!!W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM!!!

Zapraszamy wszystkie dzieci do

NNOOWWOO  OOTTWWAARRTTEEGGOONNOOWWOO  OOTTWWAARRTTEEGGOO
PRZEDSZKOLA NR 291 

Z ODDZIA£AMI INTEGRACYJNYMI 
ul. Siennicka 19 B
04-394 Warszawa 

Tel./fax. 0-22 810 54 59
e-mail: przedszkole291@poczta.onet.pl

www.przedszkole291.neostrada.pl

Nieodp³atnie odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD (bez lo-
dówek) z³om w ka¿dej po-
staci, makulaturê, st³ucz-
kê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic. 

Tel. 022 499-20-62 

Remonty (równie¿ komple-
ksowe) – firmy i osoby pry-
watne. Tanio – szybko – so-
lidnie. Tel. 0507-080-611

Skup Karolkowa róg Wol-
skiej. Aktualna cena pu-
szki Al. 5 z³; 5,50*. 

Tel. 022 499-20-62
* Cena z innym towarem

Sprzeda¿ i monta¿ okien.
Ceny producenta. Rachun-
ki. Tanio, solidnie, szybko. 

Tel. 0507-080-611
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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

Gabinet stomatologiczny
lek. stom. Alicji Surowieckiej

leczenie zachowawcze ❍❍ chirurgia ❍❍ protetyka 
❍❍ profilaktyka

Goc³aw-Iskra, 
ul. Brygady Poœcigowej 6 m. 99
od pon. do pt. w godz. 1600-2000

zapisy do 16 tel. 022 615 59 62
tel./fax 022 613 67 76

Z A P R A S Z A M Y
Panie w wieku 50-69 lat,

które w ci¹gu ostatnich 24 msc. 
nie wykonywa³y mammografii lub

u których w rodzinie wyst¹pi³y zachorowania
na raka piersi lub jajnika

(wtedy 12 msc.)

NA PROFILAKTYCZNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE

BEZ SKIEROWANIA
Poradnia Chorób Sutka Profilaktyki Przeciwnowotworowej 

i Chorób Okresu Przekwitania
ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od Londyñskiej)

03-924 Warszawa, tel. 022 672-78-57; 672-79-36

SZYBKIE TERMINY BADAÑ! 

REKLAMA REKLAMA

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”)

Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 7.30 do 21.00, w soboty od 9.00 do 14.00.

NZOZ LECZNICA FUNDACJI ZDROWIENZOZ LECZNICA FUNDACJI ZDROWIE
ul. Niekłańska 4/24, 03−924 Warszawa

tel. 672−78−39; 672−71−39
· lekarze specjaliści dla dzieci i dorosłych
· poradnia szczepień – pełen zakres
· badania EKG, Echo serca, USG, przepływy
· badania słuchu
· EEG dla noworodków, dzieci, dorosłych
· EEG Biofeedback terapia dla dzieci 

(problemy z nauką, zachowaniem) 
i dorosłych (nerwice, depresje)

Sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego – refundacja NFZ
tel. 497−75−55

SKLEP INTERNETOWY
Artyku³y 

Ortopedyczne
Medyczne 

Rehabilitacyjne 
Pieluchomajtki itp.

Refundacja NFZ, PFRON i  PCPR

www.dadamed.pl

Pisemna interpelacja jest
form¹ kontroli pracy zarz¹du
dzielnicy lub miasta. Radny
mo¿e w niej kwestionowaæ za-
sadnoœæ pewnych decyzji, pro-
siæ o ich wyjaœnienie, inicjowaæ
jakieœ rozwi¹zania. Podstawo-
w¹ zalet¹ tego instrumentu jest
to, ¿e zarz¹d musi pisemnie od-
powiedzieæ na interpelacjê i to
w œciœle okreœlonym terminie.
Znakomicie umia³ to wykorzy-
staæ w minionej kadencji Adam
Grzegrzó³ka, który z³o¿y³ pó³-
torej setki interpelacji. Teraz ja-
ko wiceburmistrz Pragi Po³u-
dnie odpowiada na pisma rad-
nych.

Marcowe koty 
– Praga Po³udnie

W tej kadencji radni z³o¿yli
ponad 50 interpelacji. Wyj¹t-
kow¹ wenê rajcy poczuli
w marcu, czyli w tym samym
czasie, w którym, co prawda
na innej p³aszczyŸnie uaktyw-
niaj¹ siê rajcuj¹ce koty i kotki.
Przez jeden miesi¹c burmi-
strzowie otrzymali 28 interpe-
lacji! W „drêczeniu” zarz¹du
przoduje spokojny z natury
Adam Jaworski, który wysto-
sowa³ 15 pism (m.in. o upo-
rz¹dkowanie ul. Osieckiej
i Sulejkowskiej, z³ej na-
wierzchni ul. Czapelskiej, re-
montu przychodni przy ul. Pa-
ca, budowy sygnalizacji œwie-
tlnych). Tu¿ za Jaworskim jest
Bart³omiej Wichniarz – 12 in-

terpelacji (o dostêpie do wody
oligoceñskiej na Saskiej Kêpie
i Goc³awiu, o niedo¿ywieniu
dzieci z jednej ze szkó³). Sie-
dem pism z³o¿y³a Miros³awa
Terlecka (remonty kilku sasko-
kêpskich ulic), a o jedno mniej
Marcin Kluœ z PO (g³ównie
sprawy lokalowe i mieszkal-
ne). Ciekawostk¹ jest, ¿e
wœród aktywnie interpeluj¹-
cych znalaz³ siê Marcin Kluœ,
który pe³ni funkcjê przewodni-
cz¹cego rady dzielnicy. W³a-
dza stawia pytania w³adzy.
I s³usznie.

Skromnie – Rembertów

W innych „mieszkañco-
wych” dzielnicach aktywnoœæ
radnych jest znacznie mniejsza.
W Rembertowie z³o¿ono tylko
cztery interpelacje. Liderem
w pytaniu zarz¹du dzielnicy
jest Arkadiusz Piotrowski,
który trzykrotnie mêczy³ bur-
mistrzów w sprawie dzia³añ
wstrzymuj¹cych sprzeda¿ dzia-
³ek komunalnych, opracowania
projektu darmowego parkingu
typu „Parkuj i jedŸ” przy stacji
PKP Rembertów oraz o stano-
wisko w sprawie budowy
Wschodniej Obwodnicy War-
szawy na odcinku od wêz³a
„Marki” do wêz³a „Lubelska”.
Poza Piotrowskim jedyn¹ inter-
pelacjê z³o¿y³a Agnieszka K¹-
deja. Pismo dotyczy³o procedu-
ry wyboru przewodnicz¹cych
komisji rady dzielnicy.

Ze wsparciem – Wawer

Zarz¹d Wawra mêczony by³
w tej kadencji dziesiêciokrot-
nie. W interpelacjach przodu-
j¹: W³odzimierz Zalewski i Pa-
we³ Ksiê¿opolski. Obaj z³o¿yli
po dwa pisma. Ksiê¿opolski
interesowa³ siê brakiem rozli-
czeñ wspólnoty mieszkaniowej
z ul. Króla Maciusia oraz od-
œnie¿aniem wawerskich ulic.

O zalegaj¹cy œnieg pyta³ tak¿e
Zalewski, który jest wiceprze-
wodnicz¹cym rady dzielnicy.
Druga jego interpelacja doty-
czy³a remontu chodnika przy
ul. Patriotów. W sukurs rad-
nym Wawra przyszed³ Piotr
Kalbarczyk, który jest radnym
Warszawy, ale wybranym z te-
go okrêgu. On tak¿e dwukrot-
nie zawraca³ g³owê burmi-
strzom pytaj¹c o kanalizacjê

przy ul. K¹kolowej i budowê
w Falenicy boiska przy KS
„Serce”.

Kobieco – Weso³a

Podobnie, jak w Remberto-
wie aktywnoœæ wykazuje tyl-
ko dwóch radnych. Œciœlej
mówi¹c – dwie radne: El¿bie-
ta Nowosielska i Katarzyna
Zakrzewska. Radna Nowo-

sielska pyta³a o planowane
remonty w placówkach
oœwiatowych (g³ównie
w Przedszkolu nr 161 „Pod
Dêbami”). Dwie interpelacje
z³o¿y³a radna Zakrzewska.
W pierwszej oczekiwa³a wy-
jaœnieñ w sprawie przesuniêæ
finansowych pomiêdzy pla-
cówkami oœwiatowymi,
a w drugiej inicjowa³a budo-
wê przejœcia dla pieszych

przy placu zabaw w Osiedlu
Stara Mi³osna.

Politycznie – Warszawa

Z piêtnastu radnych miasta
wybranych z okrêgów naszych
dzielnic tylko czwórka poczu-
³a, ¿e musi zainterpelowaæ do
Prezydent Warszawy. Cztero-
krotnie zarz¹d miasta by³ drê-
czony przez wspomnianego
wczeœniej Piotra Kalbarczyka,
a jedn¹ interpelacjê z³o¿y³a
Ma³gorzata Za³êcka. Pozosta³a
dwójka interpeluj¹cych to

Magdalena Czerwosz i To-
masz Zdzikot. Oboje z³o¿yli
po 6 interpelacji. Czêœæ pism
Zdzikota mia³a podtekst poli-
tyczny (pyta³ m.in. o koszty
spotkania prezydent Warsza-
wy z urzêdnikami, zapowie-
dziany przez pos³ankê Piterê
polityczny audyt pracowni-
ków ratusza), ale by³y te¿ bar-
dzo bliskie przeciêtnemu mie-
szkañcowi (np. w sprawie uru-

chomienia linii SKM Gro-
dzisk-Otwock). Radn¹ Czer-
wosz interesowa³ m.in. brak
zjazdów z chodników przy
Dworcu Wschodnim i brak
miejsc do wa¿enia ciê¿arówek
wje¿d¿aj¹cych do Warszawy.

Historia 
jednej interpelacji

Od kilku lat Magdalena
Czerwosz usi³owa³a ustaliæ in-
stytucjê odpowiedzialn¹ za na-
prawê chodników na przystan-
kach oraz naprawê chodnika
w obrêbie wiaty na przystanku
tramwajowym w al. Waszyng-
tona (na zdjêciu). Przystanek
ten zapad³ siê w...1997 r. Ze
zgromadzonej korespondencji
wynika³o, ¿e przystanki auto-
busowe powinien naprawiaæ
albo ZDM albo ZTM, a tram-
wajowe albo Adpol albo
Tramwaje Warszawskie. Po-
niewa¿ jest „albo albo”, to
ukrytym przed deszczem pod
wiat¹ podró¿nym mokn¹ nogi.
Wkurzona Magdalena Czer-
wosz zosta³a radn¹ i z³o¿y³a
w tej sprawie interpelacjê.
W odpowiedzi wiceprezydent
Warszawy, Jacek Wojciecho-
wicz napisa³, ¿e „z inicjatywy
Biura Drogownictwa i Komu-
nikacji powo³ano zespó³ d.s.
przystanków, którego zada-
niem jest uporz¹dkowanie
wszystkich spraw zwi¹zanych
z budow¹, utrzymaniem i re-
montami przystanków komuni-
kacji publicznej.” I, ¿e przy-
stanek naprawi¹. Kiedy? Je-
szcze nie wiadomo. Mokre no-
gi pasa¿erów le¿¹ teraz w rê-
kach ZDM. Ale warto by³o in-
terpelacj¹ ruszyæ temat. Wiêc
ruszcie siê i Wy Szanowni Ra-
dni. Rozejrzyjcie siê wokó³
siebie i interpelujcie.

Adam Rosiński 

Radni – ruszcie piórem!
Na Nowy Rok podjêliœmy zobowi¹zanie, ¿e bê-
dziemy uwa¿niej przygl¹daæ siê pracy radnych.
Wa¿nym elementem pracy radnego jest inter-
pelacja. Sprawdziliœmy w jakim stopniu nasi
rajcy korzystaj¹ z tego instrumentu prawnego.

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

Biuro Handlowe: Warszawa, ul. Zamieniecka 76, tel./fax. 879−89−54

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!

RRRRAAAABBBBAAAATTTT     WWWWIIII OOOOSSSSEEEENNNNNNNNYYYY 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV


 Żaluzje
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 Verticale
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MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54
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WARSZAWA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

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

ul. Komorska 42, 
Warszawa-Grochów

Tel. 879-87-61

Stomatologia 
zachowawcza

� wybielanie zêbów
� profilaktyka próchnicy dzieci

Protetyka
� mosty i korony porcelanowe
� protezy akrylowe 

i szkieletowe
� protezy elastyczne

Ortodoncja
� aparaty sta³e i ruchome

Chirurgia
Stomatologiczna

� usuniêcie torbieli (resekcje)
� ekstrakcje: „ósemek“, 

zêbów zatrzymanych
� chemisekcje
� IMPLANTY

Zapraszamy 
na leczenie doros³ych,

m³odzie¿, dzieci.

Znieczulenia miejscowe
Nowoczesny sprzêt i materia³y

Indywidualny dobór 
postêpowania leczniczego
PORADY I PRZEGL¥D

Czynne codziennie – 900-2100 

sobota – 900-1500

Mo¿liwoœæ p³acenia 
KARTAMI KREDYTOWYMI

REKLAMA REKLAMA

ŚWIADCZENIE SZPITALNE GRATIS*

�� 45)�565( !#47�8 "(9:�8 ��)�#;17
�
:)85#(;#'�<54)� � <'�#�);< � <'� ���5"(#'� 4� � <

�� 45) <;#45=1 4���5=1�9��#8#>�5�� 4"��(#=?5

6#66 <;#@5#'�( 6 <;#@5#�� 6:�(); !#'�;)1 4#4"

�� !517(7�!�4#?�):"17=A'�;)4 6 !#47=A�:�#=B!�#=A
6)87=147=A���	'����C�	���5�544)

��  :5)�9�"( 6#( � <5=14��!�:)2476�1#�;)"5)
�� !517(7�8 6 !)�D�5��#�!�=5�<���; ��E
�� 8�#� "B��8 �/0��#(

� ;#81#67�!�!7� ;1)� :(76#�4)?� :5)�5�6)87=14)?
�:;#!8F�5�)�� "1(�?)�1#�)1:5)=1)45)��! ?)< �18; !5#


�������)?� !"�#�/+G/%'�*3-.&0�H#;"1#!#

D*-&&E�,3*-&*-&*'�D*-&&E�,3*-**-&*
:)(;#I:)(;#� ;<�:��!!!�:)(;#� ;<�:�

J�:;17�?)84 =1)"476�1#!#;=5���6 !7���)1:5)=1)45#���G��GH� ;#1��H���K�����������	

���L�������H���M�
M�������K����������

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

APARATY S£UCHOWE

Zapraszamy:
pon.-pt. w godz. 10.00-17.30

ul. Br. Czecha 39
tel.353−42−50

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Delta – każdy może słyszeć lepiej
Firma Oticon, wiod¹cy producent aparatów s³u-
chowych wprowadzi³a na rynek aparat Delta,
który burzy dotychczasowe wyobra¿enia na te-
mat wygl¹du i mo¿liwoœci aparatów s³uchowych.
Delta, aparat s³uchowy o atrakcyjnym

trójk¹tnym kszta³cie, dostêpny w 17 ¿ywych
kolorach ma wiêcej wspólnego z nowocze-
snymi, miniaturowymi urz¹dzeniami hi-tech
ni¿ z tradycyjnymi wyobra¿eniami o apara-
tach s³uchowych. Nowatorskie wzornictwo
i styl Delty zosta³y nagrodzone w 2006 ro-
ku presti¿ow¹ nagrod¹ œwiatowych pro-
jektantów Red Dot Design w kategorii
„Best of the best”. 

Unikalny wygl¹d Delty idzie w parze z jej
dzia³aniem. Wykorzystuj¹c najnowoczeœniejsz¹ technikê cyfrowego prze-
twarzania dŸwiêku, aparat w ci¹gu sekundy dokonuje tysiêcy zmian w usta-
wieniu, aby st³umiæ otaczaj¹cy nas ha³as i poprawiæ rozumienie mowy. Jest
to niezwykle wa¿ne, je¿eli weŸmie siê pod uwagê, ¿e obecnie nawet co dru-
ga osoba powy¿ej piêædziesi¹tego roku ¿ycia ma problemy z rozumieniem
mowy w ha³asie.

Jedyny w swoim rodzaju trójk¹tny kszta³t wzmacniacza aparatu Delta
zapewnia optymalne po³o¿enie systemu nowoczesnych mikrofonów kie-
runkowych w p³aszczyŸnie poziomej w odstêpie 9 mm, a s³uchawka umie-
szczona w przewodzie s³uchowym (tzw. RITE - receiver in the ear), zapew-
nia niespotykane dot¹d wzmocnienie w zakresie du¿ych czêstotliwoœci. 

W Delcie zastosowano równie¿ system wielopasmowej adaptacyjnej kie-
runkowoœci, dziêki czemu nieprzerwanie dokonuje ona wyboru takiej me-
tody przetwarzania dŸwiêku, która zapewnia najlepszy odbiór mowy w szu-
mie oraz potrafi st³umiæ ha³as pochodz¹cy z kilku Ÿróde³ jednoczeœnie. Gdy
w ha³asie pojawia siê mowa Delta wykorzystuje zaawansowan¹ technolo-
giê VoiceFinder™ (wykrywania mowy), aby zapewniæ optymaln¹ redukcjê
ha³asu w zakresie czêstotliwoœci pasma mowy. Narzêdziem umo¿liwiaj¹-
cym harmonijne wspó³dzia³anie systemów redukcji ha³asu, kompresji i kie-
runkowoœci jest system Sztucznej Inteligencji (Artificial Intelligence),
w który wyposa¿ony jest aparat Delta.

„Bez w¹tpienia Delta ma niewiele wspólnego z aparatami s³uchowymi
wykorzystywanymi przez naszych dziadków – mówi Andrzej Konopka, pre-
zes zarz¹du Oticon Polska sp. z o.o. – To urz¹dzenie wspomagaj¹ce s³ysze-
nie, które ³¹czy najnowoczeœniejsze technologie i osi¹gniêcia w dziedzinie
audiologii ze wspó³czesnym, atrakcyjnym designem. Delta jest produktem
dla osób, które potrzebuj¹ poprawy komfortu s³yszenia, aktywnych, dbaj¹-
cych o zdrowie, lecz tak¿e przywi¹zuj¹cych wagê do atrakcyjnego wygl¹-
du.”

Aparat Delta mo¿na dopasowaæ do ró¿nych rodzajów ubytków s³uchu do
80 dB. Dostêpny jest w trzech segmentach cenowych, a raz na piêæ lat zakup
Delty mo¿e byæ czêœciowo refundowany przez NFZ.

Je¿eli chcesz pos³uchaæ, jak s³yszy siê w aparacie Delta, skontaktuj siê
z oddzia³ami firmy FONIKON, która œwiadczy us³ugi dla osób s³abos³y-
sz¹cych. Zapraszamy tak¿e na bezp³atne badania s³uchu i porady specja-
listy protetyka s³uchu. AS 2007

Oddzia³ Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 022 353-42-50, pn.-pt. 10-17.30
Oddzia³ Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 022 498-75-40, pn.-pt. 9-17.30

Oddzia³ Wola, ul. Leszno 17, tel. 022 862-99-90, pn.-pt. 8.30-16.30
Oddzia³ Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 0-514-922-227, pn.-pt. po 16. 

Oddzia³ Bemowo, ul. Cio³ka 11, tel. 022 877-07-63, pn.-pt. 8.30-16.30
Oddzia³ Bielany, ul. ¯eromskiego 33, tel. 022 499-66-30, pn.-pt. 8.30-16.30
Oddzia³ Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 022 353-06-20, pn.-pt. 10-17.30

Na proœbê Czytelników drukujemy ponownie artyku³ dotycz¹cy
nowego aparatu s³uchowego Oticon Delta

- Jest pan znanym i cenio-
nym kardiologiem. Jeszcze do
niedawna z powodzeniem kie-
rowa³ Pan Klinik¹ Kardiologii
w Wojskowym Szpitalu Kli-
nicznym we Wroc³awiu. Przed
wywiadem z Panem przeœledzi-
³am pana wczeœniejsze poczy-
nania i zwróci³am uwagê na
dwie sprawy. Pierwsza. Jeszcze
niedawno zarzeka³ siê pan, ¿e
nie opuœci ukochanego Wroc³a-
wia... A jednak? (œmiech) 

- A w którym roku tak mówi-
³em? (œmiech)

- W 2001 roku. 
- Tak. Zgadza siê. To by³ wy-

j¹tkowy okres w mojej wroc³aw-
skiej dzia³alnoœci. 

W 2000 roku wybudowa³em
od podstaw Klinikê Kardiologii.
W 2001 roku nie wyobra¿a³em
sobie, ¿e móg³bym zmieniæ
miejsce pracy. Potem powsta³a,
tak¿e z mojej inicjatywy, Klinika
Kardiochirurgii i kiedy w gru-
dniu 2006 roku tak przyjrza³em
siê temu co stworzy³em, to zoba-
czy³em, ¿e Kliniki to potê¿ne
struktury, œwietnie prosperuj¹ce
i z pewnoœci¹ beze mnie sobie
dalej poradz¹. Po prostu zrobi-
³em wszystko, co by³o do zrobie-
nia. 

- I wtedy pad³a propozycja
by pokierowa³ pan popular-
nym „Szpitalem przy Szase-
rów”?

- Tak. W³aœnie wtedy dosta³em
propozycjê by kierowaæ Wojsko-
wym Instytutem Medycznym.
Nie muszê chyba mówiæ, ¿e by³o
to dla mnie po pierwsze: wyzwa-
nie, a po drugie: jestem w mun-
durze „od zawsze” i zale¿y mi na
tym, by wojskowa s³u¿ba zdro-
wia by³a jeszcze lepsza.

- No w³aœnie. Mówi pan, ¿e
w mundurze jest pan „od za-

wsze”. W³aœnie to jest ta dru-
ga sprawa, o której wspo-
mnia³am na pocz¹tku – œle-
dz¹c pana wczeœniejsze doko-
nania (habilitacja w wieku

trzydziestu szeœciu lat, profe-
sura „belwederska” w wieku
czterdziestu trzech lat) pa-
trz¹c na tytu³y przed nazwi-
skiem, spodziewa³am siê ra-
czej „starszego Pana”...

- Tak? (uœmiech). Na szczêœcie
kadry m³odniej¹. Coraz czêœciej
na czele szpitali, klinik czy od-
dzia³ów staj¹ coraz m³odsze, wy-
kszta³cone osoby. To dobry pro-
gnostyk. 

- Wróæmy do pañskiej nomi-
nacji. Nie zrazi³y Pana niepo-
koj¹ce sygna³y o nieprawid³o-
woœciach w szpitalu?

- Przystêpuj¹c do konkursu nie
do koñca orientowa³em siê
w szczegó³ach zarzutów prokura-
tury. W dalszym ci¹gu czekam na
ustalenia organów œcigania. Za-
ocznie ³atwo wydaæ wyrok, jed-
nak trzeba mieæ dowody, ¿e nie-
którzy pracownicy postêpowali
niezgodnie z prawem. Spokojnie
czekam na ustalenia – natych-
miast zareagujê. Zale¿y mi na
tym, by Instytut by³ krystalicznie
czysty i zrobiê wszystko by tak
by³o. Identyfikujê siê z tym szpi-
talem, doceniam pracê lekarzy tej
placówki i bez ¿adnego problemu

powierzy³bym im swoje zdrowie.
To chyba najlepsza rekomendacja
– ¿e ceniê, to co robi¹ nasi specja-
liœci. Jesteœmy jednym z najlep-
szych szpitali w Polsce, a bêdzie-
my jeszcze lepsi!

- No w³aœnie. Od czego pan
zacz¹³ swoje „rz¹dy” w WIM-
ie? Jakie zmiany?

- Zacz¹³em od uporz¹dkowa-
nia wszelkich spraw zwi¹zanych
z zarz¹dzaniem. Powo³a³em no-
wy zarz¹d, gdy¿ chcê siê otaczaæ
ludŸmi do których mam zaufa-
nie. Wdra¿am nowe procedury
dotycz¹ce choæby zasad przepro-
wadzania badañ naukowych czy
te¿ zawierania umów. To uspraw-
ni dzia³anie Instytutu. 

- Czy odczuwa Pan du¿¹ ró¿-
nicê w kierowaniu klinikami
we Wroc³awiu, a byciem sze-
fem tak du¿ego szpitala, jakim
jest WIM?

- To zupe³nie inny wymiar.
Nasz Instytut jest najwiêkszym
szpitalem w Polsce. Mamy po-
nad 1100 ³ó¿ek. Ca³e funkcjono-
wanie tej placówki jest du¿o bar-
dziej skomplikowane. Jednak
Wojskowy Instytut Medyczny
ju¿ teraz œwietnie funkcjonuje,

mamy œwietnych specjalistów,
doskonale zintegrowan¹ bazê
diagnostyczn¹, plany rozwoju.
Mogê obiecaæ, ¿e jakoœæ œwiad-
czonych przez nas us³ug bêdzie
jeszcze wy¿sza!

Identyfikuję się z Instytutem
Z p³k prof. dr hab. n. med. Waldemarem 
Banasiakiem, dyrektorem Wojskowego Insty-
tutu Medycznego przy ulicy Szaserów w War-
szawie rozmawia Magda Marianek-Tenczyñska
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Wiceszef sto³ecznej policji
Andrzej Wojciechowski odcho-
dzi ze s³u¿by 2 maja - jego
raport o przejœcie na
emeryturê przyj¹³ szef
policji Konrad Kor-
natowski. Wobec wi-
cekomendanta toczy
siê postêpowanie dyscy-
plinarne zwi¹zane z wyni-
kami kontroli w sprawie przy-
dzielenia ochrony rodzinie
dwóch braci zastrzelonych
w Wo³ominie. 

We wtorek 10 kwietnia ze
stanowiska zosta³ odwo³any
szef sto³ecznej policji Jacek
Kêdziora. Raport o przejœcie na
emeryturê z³o¿y³ tu¿ po akcji
zatrzymania zabójcy braci
z Wo³omina - Micha³a Gru-
szczyñskiego. Wobec niego
równie¿ toczy siê postêpowa-
nie dyscyplinarne dotycz¹ce
nieprawid³owoœci przy przy-
znaniu ochrony bliskim obu
mê¿czyzn. Podobne postêpo-
wania wszczêto te¿ wobec na-
czelnika wydzia³u do walki
z terrorem kryminalnym i za-
bójstw KSP oraz policjantów
ze stanowisk kierowania KGP
i KSP. 

� � �
Z inicjatywy burmistrza To-

masza Kucharskiego dosz³o do
spotkania przedstawicieli rad
osiedli z w³adzami Pragi Po³u-
dnie. G³ównym tematem mi-
tyngu by³y zasady i mo¿liwoœci
wspó³pracy pomiêdzy osiedlo-

wymi samorz¹dami, a Rad¹
i Zarz¹dem Dzielnicy. – Dekla-
rujê, ¿e w takim sk³adzie bê-
dziemy siê spotykaæ co naj-
mniej dwa razy w roku – obie-
ca³ burmistrz Kucharski, które-
mu towarzyszy³ przewodnicz¹-
cy Rady Dzielnicy Marcin
Kluœ i wiceburmistrz Adam
Grzegrzó³ka.

� � �
14 kwietnia w parafii p.w.

Nawrócenia Œw. Paw³a Apo-
sto³a przy ul. Kobielskiej
ksi¹dz biskup Kazimierz Ro-

maniuk (na zdjêciu) udzieli³
Sakramentu Bierzmowania
przesz³o 80 osobom. Byli to
g³ównie gimnazjaliœci po³u-

dniowopraskich szkó³, ale tak-
¿e i osoby doros³e. W uroczy-
stoœci uczestniczyli probo-
szczowie pobliskich parafii.

� � �
Ruszy³ system „Parkuj

i jedŸ”. 10 kwietnia otwarty zo-
sta³ pierwszy z trzech miejskich
parkingów - przy stacji metra
Marymont. To pierwszy tego
typu obiekt w Warszawie. Na
trzech poziomach mieœci siê
400 samochodów, ale s¹ te¿
miejsca dla rowerów. Przez
pierwsze dwa miesi¹ce korzy-
stanie z parkingu ma byæ bez-
p³atne. PóŸniej wjechaæ bêd¹
mogli ci, którzy maj¹ wa¿ny bi-
let komunikacji miejskiej - do-
bowy, trzydniowy, miesiêczny
lub 90-dniowy. 

Na razie kierowcy narzekaj¹
na k³opoty z dojazdem do par-
kingu - wjazd od strony ulicy
S³owackiego ze wzglêdu na bu-
dowê metra jest zamkniêty. 

Do koñca maja zostanie
otwarty parking przy Po³czyñ-
skiej, a przed wakacjami - przy
Wilanowskiej. 

� � �
Przez ca³y miniony ponie-

dzia³ek w Sali Kolumnowej
rembertowskiego urzêdu dziel-
nicy (al. gen. Chruœciela 28)
Stefan i Andrzej Melakowie
z Krêgu Pamiêci Narodowej
(na zdjêciu) przygotowywali
wystawê pt. Narodziny barw
i god³a narodowego w czasie

Powstania Listopadowego –
¯o³nierze i Poeci lat 1830-
1831 – obrona dziedzictwa hi-
storycznego w dzia³aniach Krê-
gu Pamiêci Narodowej w la-
tach 1974-2007. O godzinie
17.00 odby³ siê wernisa¿,
w którym uczestniczy³ m.in.
burmistrz Rembertowa Mie-
czys³aw Golónka. Wystawê, na
której prezentowane s¹ liczne

fotogramy, dokumenty, pami¹t-
ki i olbrzymie patriotyczno-hi-
storyczne banery mo¿na zwie-
dzaæ w ka¿dy poniedzia³ek,
w godzinach pracy urzêdu, a¿
do 10 maja.

� � �
Wyremontowany i wyposa-

¿ony za blisko 4 miliony z³o-
tych oddzia³ chirurgiczny z sa-
lami operacyjnymi w Szpitalu
Praskim Przemienienia Pañ-
skiego od grudnia ub. roku stoi
pusty. Sanepid nie chce go do-
puœciæ do u¿ytku. Zdaniem dy-
rekcji Szpitala Praskiego,
wszystko przez z³y projekt.
Chirurdzy i pacjenci czekaj¹
na nowy oddzia³ ju¿ cztery
miesi¹ce. 

Nowoczesna aparatura, sale
z ³azienkami - oddzia³ na miarê
XXI wieku. Niestety pojawi³y
siê problemy. Najwiêkszy sta-
nowi sala operacyjna. Blok nie
spe³nia wymogów sanitarnych
pod wzglêdem technicznym
i organizacyjnym. Problem po-
lega na tym, ¿e g³owa pacjenta
nie mo¿e znajdowaæ siê w po-
bli¿u wentylacji, bo w czasie
operacji gazy usypiaj¹ce poda-
wane pacjentowi przeniesie ona

w kierunku chirurga i mo¿e
uœpiæ te¿ operatora. Problemu

nie da siê rozwi¹zaæ prze-
stawiaj¹c stó³ operacyj-

ny - bo wtedy ani ane-
stezjolog ani chirurg
nie mieliby dostêpu

do kolumn ze sprzê-
tem. 

Wed³ug dyrekcji, b³¹d jest
ewidentnie po stronie projek-
tanta. Dyrekcja chce walczyæ
o odszkodowanie w s¹dzie. Na
poprawki ju¿ wydano 200 ty-
siêcy, a koszty z pewnoœci¹
wzrosn¹. 

� � �
Trzy tysi¹ce euro to wielkoœæ

grantu, który umo¿liwi³ m³o-
dzie¿y w wieku 14-18 lat na-
granie i wydanie w³asnej p³yty
muzycznej. W po³udniowopra-
skim Centrum Promocji Kultu-
ry odby³ siê koncert promuj¹cy
p³ytê „Puzle” zespo³u Sk¹d -
Dok¹d i grupy „Czadu Zoœka
Czadu”.

Projekt zatytu³owany „Sk¹d
dok¹d, czyli co nam w duszy
gra” zrealizowany zosta³ w ra-
mach unijnego programu
„M³odzie¿”. - Tytu³ nadany
projektowi wyznacza granice
naszych marzeñ i naszych mo¿-
liwoœci. Granice, które próbu-
jemy pokonaæ razem - mówi
Zosia Santorska-Kluj z zespo-
³u. – Jednym z celów jest zaan-
ga¿owanie w dzia³alnoœæ arty-
styczn¹ m³odzie¿y pochodz¹cej
ze œrodowisk zagro¿onych pa-
tologiami spo³ecznymi lub bo-
rykaj¹cych siê z problemami fi-
nansowymi.

W tym tygodniu m³odzie¿
koncertowa³a w Centrum
Zdrowia Dziecka, a w maju
wyst¹pi w Domu Samotnej
Matki przy ul. Niek³añskiej.
Projekt zosta³ zrealizowany
dziêki wspó³pracy propaguj¹-
cej ideê wolontariatu Fundacji
Fabryka Przysz³oœci i aniñ-
skiego Stowarzyszenia Rodzin
i Przyjació³ Osób z Upoœledze-
niem Umys³owym „Chata
z Pomys³ami”.

� � �
W poniedzia³ek 16 kwietnia

w Centrum Prasowym PAP
przy Brackiej zaprezentowano
ksi¹¿kê Benedykta XVI „Jezus
z Nazaretu”. Ks. abp Kazimierz
Nycz metropolita warszawski
mówi³ o znaczeniu pierwszej
ksi¹¿ki Papie¿a dla Koœcio³a
w Polsce, odby³a siê dyskusja
panelowa Kim jest Jezus Chry-
stus dla wspó³czesnego chrze-
œcijanina w oparciu o lekturê
ksi¹¿ki Benedykta XVI. Jej
fragmenty czyta³ Krzysztof
Kolberger. 

� � �
Znakomita ³uczniczka, Iwo-

na Marcinkiewicz (m.in. sze-
œciokrotna medalistka Mi-
strzostw Europy) zaprasza
m³odzie¿ urodzon¹ pomiêdzy

rokiem 1992 a 1995 do sekcji
³uczniczej KS Drukarz. Trenin-
gi ³uczników odbywaj¹ siê na
sportowym obiekcie w Parku
Skaryszewskim. Najlepszym
zawodnikom klub oferuje
udzia³ w zawodach i obozie
sportowym na Mazurach. Wiê-
cej informacji o naborze mo¿na
uzyskaæ telefonicznie pod nu-
merem 509-566-786.

� � �
Szybciej ni¿ zak³adano mo¿e

rozpocz¹æ siê remont sypi¹-
cych siê wiaduktów Trasy To-
ruñskiej. Remontu wymaga za-

równo wiadukt zjazdu z mostu
Grota w stronê Marek, jak
i estakada w kierunku Cen-
trum. Ta jest jednak w gor-
szym stanie. W pogotowiu cze-
ka ju¿ zastêpcza estakada zbu-
dowana z elementów dawnego
Mostu Syreny. Trzeba jeszcze
tylko po³o¿yæ asfalt zarówno
na niej, jak i na dojazdach. 

Drogowcy maj¹ jednak
nadziejê, ¿e samochody jak
najpóŸniej pojad¹ tymczasow¹
estakad¹. 

� � �
W czasie sesji 18 kwietnia

br. Rady Dzielnicy Wawer ra-
dni Przemys³aw Zaboklicki
i Adam Godus³awski zapropo-
nowali podjêcie apelu do
w³adz miasta o budowê bezko-
lizyjnego przejazdu - tunelu
w Miêdzylesiu.

� � �
W ramach obchodów roczni-

cy insurekcji warszawskiej
1794, w Ogrodzie Saskim
odby³a siê inscenizacja walk hi-
storycznych, których organiza-

torem by³o Biuro Promocji
Miasta Urzêdu m.st. Warszawy
wraz z Polsk¹ Fundacj¹ Ko-
œciuszkowsk¹ oraz Stowarzy-
szeniem Budowy Pomnika Ta-
deusza Koœciuszki w Warsza-
wie.

(ab) (mkp) (ar)
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Zaproszenia dla mieszkańców
�� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Grochow-
ska 274 (wejœcie od Kamionkowskiej) – 19.04. godz. 19.00 –
Wernisa¿ wystawy malarstwa Jana Bembenisty i Celiny Reiss-
Lidke; 20.04. godz. 18.00 – Œwiatowy Dzieñ Poezji z udzia³em
wybitnego poety serbskiego Vladana Zdamenkovica. Arty-
styczna prezentacja poezji. Gawêda o ba³kañskiej kulturze.
Wieczór poprowadzi Jan Zdzis³aw Brudnicki; 22.04. godz.
11.00 – ¯uraw i czapla – œpiewaj¹ca bajka dla dzieci o trudzie
podejmowania decyzji w wykonaniu Teatru Pana Pomidora.(bi-
lety w cenie 3 z³); 25.04. godz.11.00 – Powitanie wiosny. Pora-
nek poetycki dla m³odzie¿y. Bajki Ireny Reginy Œwiêtochow-
skiej przedstawi Teatr „W pi¹tek wieczorem” XXXV L.O. im.
B. Prusa. Oprawa muzyczna - soliœci Zespo³u Pañstwowych
Szkó³ Muzycznych Nr 1 im. E. M³ynarskiego; 26.04. godz.
19.00 Wiosna w muzyce – Pieœñ polska i niemiecka. Koncert
muzyki klasycznej w wykonaniu Mazowieckiego Teatru Mu-
zycznego OPERETKA. 
�� Klub Kultury „Goc³aw” ul. Abrahama 10 (wejœcie od ul.
Bora-Komorowskiego przy basenie „Wodnik”) 18.04. w godz.
17.00-20.00 Wieczorek taneczny dla doros³ych; Cykl poniedzia³-
kowych koncertów – 23.04. godz. 19.00 - „Piosenki starej War-
szawy” – przeboje scen kabaretowych, szlagiery filmowe i pio-
senki, które œpiewa³a Warszawa. Wykonawcy: Barbara Zawodnik
– wokal, Jolanta Mórawska – pianino. 
�� Dom Kultury „Rembertów” al. Komandosów 8 - 19.04.
godz. 19.00 „Patriotyzm Jutra”- prelekcja dr. Macieja Wojtyñ-
skiego wyk³adowcy z Instytutu Historii Uniwersytetu Warszaw-
skiego i dziennikarza TVP1 nt. „Lwów i Cmentarz £yczakowski”
w po³¹czeniu z projekcj¹ filmów pt. „Lwowscy weterani”
i „Lwowska nekropolia”; 21-22.04. w godz. 12.00-18.00 IV
Rembertowski M³odzie¿owy Turniej „Play Station 2 - Tekken 5”;
24.04. godz. 18.00 Fina³ II edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego na wiersz „O tacie” – wrêczenie nagród i wyró¿nieñ
– program artystyczny; 30.04. Inauguracja V edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Poetyckiego – „Poezja – nasz chleb codzienny”
(termin nadsy³ania wierszy do 31.12.2007 r. – wrêczenie nagród
w marcu 2008 r.).
�� Dom Kultury „Wygoda: ul. Koniecpolska 14-20.04. godz.
17.00-19.00 - Spotkanie klubu seniora z polarnikiem Jerzym
Sacewiczem pt.,,Na czubku Globusa”; 26.04. godz. 13.30-
15.00 Filmoteka dla ka¿dego cz³owieka – film edukacyjny dla
szko³y; 26.04. godz. 19.00-20.00 - Przedstawienie Teatru
,,Foyer” z DK ,,Rembertów” pt.:,,Miesi¹c miodowy, czyli
wszystko gra” wg Anny Burzyñskiej; 27.04 godz. 17.00-20.00
- Granie na du¿ym ekranie – turniej gier komputerowych;
godz. 19.00-21.00 Spotkanie Warszawskiego Klubu Volkswa-
gena Garbusa.
��Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 - 07.05, godz.
18.00 „Pogodnie i majowo” otwarte spotkanie grupy literackiej
„Ogniwa”, prowadzenie Anna Wiewióra; 09.05, godz. 18.00 Let-
nia Scena Ogródkowa: „W krainie absurdu” - widowisko poetyc-
ko – muzyczne, re¿yseria Szczepan Szczykno, scenografia Zu-
zanna Masse.

REKLAMA REKLAMA

* 7 lat 150 000 km gwarancji na układ napędowy, 5 lat lub 150 000 km gwarancji na cały samochód.
Obowiązuje we wszystkich krajach UE (oprócz Rumunii i Bułgarii) oraz w Norwegii, Szwajcarii, Islandii i Gibraltarze.
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Martwi to zwolenników
parkowej renowacji i cieszy jej
przeciwników. Pierwsi chc¹,
aby parkowi przywróciæ kszta³t
nadany przed wojn¹ przez
g³ównego ogrodnika miejskie-
go, projektanta Franciszka Sza-
niora, a drudzy, aby pozosta³ ta-
ki, jaki jest teraz – trochê dziki
i tajemniczy. Na pocz¹tku ubie-

g³ego roku informowaliœmy
Czytelników, ¿e prace przy pro-
jekcie rewitalizacji trzeba bê-
dzie podj¹æ na nowo. O to, na
jakim etapie aktualnie znajduj¹
siê te prace zapytaliœmy Iwonê
Fryczyñsk¹, rzecznika Zarz¹du
Oczyszczania Miasta.  – Ocze-
kujemy na wytyczne do projektu
rewitalizacji, które opracowuje
Sto³eczny Konserwator Zabyt-
ków – mówi Iwona Fryczyñska.

– Jak bêd¹ wytyczne, to dopie-
ro og³osimy przetarg na wyko-
nanie projektu. Realnie patrz¹c
rewitalizacja Parku Skaryszew-
skiego mo¿liwa bêdzie dopiero
za kilka lat. W najbli¿szym
czasie nie szykuje siê ¿adna re-
wolucja. 

W po³owie kwietnia ZOM
rozpoczyna monitoring parko-

wych rzeŸb. Zostanie spraw-
dzony stan pos¹gów i bêd¹ one
czyszczone. Warto zaznaczyæ,
¿e ostatnio na swoje miejsce
wróci³a do parku rzeŸba
„Rytm” Henryka Kuny, która
nie rusza³a siê stamt¹d od 85
lat. W styczniu zosta³a wziêta
do gruntownej renowacji. Gdy
by³a demontowana czujni spa-
cerowicze alarmowali, ¿e jest
kradziona. ZOM, uspokajaj¹-

co, zostawi³ tabliczkê z infor-
macj¹ dotycz¹c¹ losów „Ryt-
mu”, ale tabliczkê... skradzio-
no. Przy okazji renowacji wy-
sz³o na jaw, ¿e pos¹g nie jest,
jak podawa³y Ÿród³a, wykona-
ny z br¹zu, tylko z mosi¹dzu.
RzeŸbê konserwowano m.in.
przy pomocy... ³usek orzechów
arachidowych. Nie by³ to uk³on
w stronê licznej populacji par-
kowych wiewiórek, ale stan-
dardowa metoda, która umo¿li-
wia dok³adne oczyszczenie po-
wierzchni odlewu bez narusze-
nia warstwy patyny. „Rytmo-
wi”, czyli kobiecie, z której de-
likatnie opada szata, za³atano
tak¿e postrzelinê w fa³dzie
brzusznej. Dziura w brzuchu
kobiety powsta³a prawdopo-
dobnie w czasie walk, do ja-
kich na tym terenie dosz³o 1
sierpnia 1944 r. pomiêdzy od-
dzia³em dywizji pancernej
„Hermann Goering”, a Batalio-
nem Saperów Praskich AK
„Chwackiego”. 

Spacerowicze przygl¹daj¹cy
siê ponownemu usadowieniu
rzeŸby (na zdjêciu) cicho ko-
mentowali, ¿e teraz jest ona ja-
kaœ grubsza. – Niemo¿liwe –
zaprzecza³ jeden z konserwato-
rów. – Przesz³a u nas porz¹dny
lifting, który podzia³a³ jak po-
byt w SPA. Uby³o jej te¿ kilo-
gramów, gdy¿ z rzeŸby wyci¹-
gnêliœmy dwie taczki ptasich
odchodów. Przy okazji usta-
wienia rzeŸby Iwona Fryczyñ-
ska wyjaœnia³a zaniepokojo-
nym spacerowiczom rolê kolo-
rowych kropek, którymi za-
znaczone s¹ drzewa w parku: -
To nie jest oznaczenie, ¿e drze-
wo jest do wyciêcia. Czêœæ tych
kropek to pozosta³oœæ inwen-
taryzacji, któr¹ robiliœmy,
a czêœæ u³atwia orientacjê fir-
mom, które zajmuj¹ siê pielê-
gnacj¹ tych drzew. Uspokojo-
na wyjaœnieniami starsza spa-
cerowiczka z Saskiej Kêpy
odetchnê³a z ulg¹: - A ja my-
œla³am, ¿e to drzewa do wyciê-
cia i aby je ratowaæ zdrapywa-
³am farbê z kory... ar

Park – rewitalizacja i lifting
Wiosna w Parku Skaryszewskim. Kwiaty
kwitn¹, zieleñ siê zieleni i poprawia siê rzeŸ-
ba rzeŸb. Tylko rewitalizacja parku zdaje siê
spaæ snem zimowym. 

- Przygotowywaliœmy siê od 22 lutego. Spo-
tykaliœmy siê popo³udniami, dwa, trzy razy
w tygodniu. Próby trwa³y ok. 3-4 godzin, ale
by³o warto – mówi Marcin Beder, jeden z od-
twórców. - Zabawa by³a super, bardzo dobrze
siê przy tym bawiliœmy, by³o po prostu rewela-
cyjnie. 

Rodzice zadbali tak¿e o scenografiê i koloro-
we kostiumy. Zaprojektowali zaproszenia. Ca-
³oœci¹ kierowa³a
re¿yser przedsta-
wienia Marta D¹-
browska, równie¿
jeden z rodziców.

- Staramy siê
wspó³pracowaæ
z placówk¹ na co
dzieñ, jesteœmy
wdro¿eni w ¿ycie
przedszkola. Ma-
j¹c taki kontakt,
³atwiej jest nam
przedk³adaæ jakieœ
propozycje, pomy-
s³y. By³a presja
i trema czy siê uda,
czy wypali, czy za-
spokoimy oczeki-
wania pok³adane
w nas. Czy wystar-
czy nam tych ni-
k³ych talentów,
które gdzieœ w nas
drzema³y. Na
szczêœcie nie mieli-
œmy wiêkszych
problemów. Poza
tym traktowaliœmy
to jako zabawê i odskoczniê od ¿ycia zawodo-
wego. 

Na widowni zasiad³y dzieci wraz z rodzica-
mi i wychowawcami, a tak¿e zaproszeni go-
œcie: przedstawiciele oœwiaty i wiceburmistrz
dzielnicy Praga Po³udnie Jaros³aw Karcz.

- By³o troszeczkê tremy – mówi „spektaklo-
wa” ksiê¿niczka, Beata Górecka. - My nie je-

steœmy zawodowymi aktorami, tylko rodzica-
mi. Pierwszy raz w ¿yciu robiliœmy coœ takie-
go.

O przysz³oœci przedstawienia mówi dyrektor
„S³onecznego Przedszkola” El¿bieta Ziarkie-
wicz. - To jest wspania³e, wielkie i warte kon-
tynuacji. Pani dyrektor z Centrum Promocji
Kultury zaproponowa³a rodzicom, ¿eby poka-
zali tê sztukê z okazji Dnia Dziecka. A ja bêdê
siê staraæ dalej wspieraæ rodziców, inspirowaæ
ich, znaleŸæ im jakieœ nowe fajne teksty, aby

mogli zrobiæ coœ
dla dzieci, zrobiæ
coœ dla siebie
i oderwaæ siê od
dnia codziennego.
Dla dzieci jest to
na pewno wielkie
prze¿ycie – konty-
nuuje pani dyrek-
tor. - Ca³e przed-
szkole na dobr¹
sprawê ¿y³o t¹
sztuk¹, ¿y³o dniem
dzisiejszym i dnia-
mi nastêpnymi,
kiedy poka¿emy to
szerszemu gronu
rodziców – tym,
którzy nie uczest-
nicz¹ w tym bez-
poœrednio, ale
wiedz¹, co siê tu-
taj dzieje i wspie-
raj¹ nas jak tylko
mog¹. 

Niecodzienna
inicjatywa i rado-
sne zaanga¿owa-
nie rodziców nie-

w¹tpliwie zas³uguj¹ na s³owa uznania. A naj-
lepsz¹ ocen¹ ich talentu i gry aktorskiej, jak
równie¿ podziêkowaniem dla nich, by³ widok
zas³uchanych, skupionych twarzy dzieci
i...spontaniczny okrzyk ma³ego ch³opczyka,
w kulminacyjnym momencie przedstawienia:
„Ja siê bojê”.

Piotr Bartoszewicz

Stolica nadal pozostaje bez dyrek-
tora Zarz¹du Dróg Miejskich. Sze-
fa sto³ecznych drogowców ma
wy³oniæ kolejny konkurs. 

W ostatnim konkursie do ostatniego etapu
przesz³o trzech kandydatów, jednak wszyscy zo-
stali odrzuceni przez komisjê rekrutacyjn¹. 

Instytucja zarz¹dzaj¹ca sto³ecznymi drogami
zatrudnia ponad 500 pracowników. Odpowiadaj¹
oni za remonty, inwestycje oraz utrzymanie ulic. 

W³adze Warszawy na stanowisku dyrektora
chc¹ nie tylko dobrego drogowca, ale i mened¿e-
ra, ¿eby zapewni³ lepsz¹ ni¿ obecna organizacjê
pracy w ZDM. Jej efektem ma byæ wiêcej inwe-
stycji i remontów. 

Kieruj¹ca obecnie ZDM Anna Piotrowska zo-
sta³a mianowana na stanowisko dyrektora przed
wyborami samorz¹dowymi. Obecnie pe³ni fukcjê
„pe³ni¹cej obowi¹zki dyrektora”. 

Nowy konkurs na dyrektora ZDM ma zostaæ
og³oszony w tym miesi¹cu.                        (MKP)
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ZDM nadal bez dyrektora
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REKLAMA REKLAMA

SPECJALIŒCI – odp³atnie:
DOROŒLI: DIABETOLOG �� CHIRURG NACZYNIOWY �� DERMATOLOG �� OKULISTA �� ORTOPEDA �� UROLOG �� LARYNGOLOG 

�� KARDIOLOG �� ALERGOLOG �� NEUROLOG �� GINEKOLODZY
DZIECI: ALERGOLOG �� LARYNGOLOG �� OKULISTA �� NEUROLOG �� GINEKOLOG �� DERMATOLOG

�� CHIRURG (badanie stawów biodrowych)
USG: BRZUCH, WÊZ£Y CH£ONNE, TARCZYCA, ŒLINIANKI, SUTKI, J¥DRA, OKO

�� badania cytologiczne �� kolposkopia  �� USG GINEKOLOGICZNE �� KTG (badanie têtna p³odu)

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

Zapraszamy do poradni specjalistycznych: BEZP£ATNIE
OKULISTYCZNEJ �� LECZENIA JASKRY �� GINEKOLOGICZNO-PO£O¯NICZEJ �� LECZENIA NIEP£ODNOŒCI

�� PATOLOGII CI¥¯Y �� KARDIOLOGICZNEJ 
�� NADCIŒNIENIA TÊTNICZEGO �� ELEKTROKARDIOGRAFICZNEJ (próby wysi³kowe)

�� STOMATOLOGICZNEJ – tel. 022 610-38-52
�� REHABILITACJI W OŒRODKU DZIENNYM – tel. 022 610-25-94
�� LEKARSKIEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ 
�� FIZJOTERAPEUTYCZNE ZABIEGI AMBULATORYJNE

PROFILAKTYKA
Program wczesnego wykrywania zaka¿eñ HIV u kobiet w ci¹¿y �� rak szyjki macicy etap podstawowy

(cytologia) i pog³êbiony (kolposkopia) �� wczesna diagnostyka leczenia jaskry – etap I i II

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-PO£O¯NICZA zaprasza!
Rejestracja tel. 022 879−92−09

To nie wszystko. Ka¿da przysz³a mama mo¿e skorzystaæ z nie-
odp³atnego, refundowanego w pe³ni przez NFZ, ambulatoryjnego
prowadzenia ci¹¿y. Co to oznacza? Mo¿liwoœæ sta³ej opieki lekar-
skiej na najwy¿szym, tak¿e profesorskim poziomie, ju¿ od pierw-
szych dni ci¹¿y.

Ale nie tylko! Centrum Medyczne „Ostrobramska” to jedno
z niewielu miejsc, gdzie nie robi¹ najmniejszych problemów z pro-
wadzeniem ci¹¿y we wspó³pracy z innymi specjalistami tu, na
miejscu, w obrêbie tej samej placówki. 

Zespo³y po³o¿nik - diabetolog, po³o¿nik – kardiolog, endokry-
nolog, ortopeda, nefrolog czy okulista, to stworzenie pacjentkom
mo¿liwoœci kompleksowego, nieodp³atnego dbania o zdrowie
swoje i maleñstwa. By móc w pe³ni cieszyæ siê dzieckiem i po-
witaæ jego przyjœcie na œwiat w dobrej kondycji i bez niepotrzeb-
nych komplikacji zdrowotnych, warto by panie cierpi¹ce na nad-
ciœnienie, problemy z krêgos³upem lub stawami, po kontuzjach
czy urazach, mog³y korzystaæ z opieki ginekologa-po³o¿nika,
jednoczeœnie kontroluj¹c stan zdrowia u odpowiedniego specja-
listy.

Specjalnej opieki wymaga krótkowzrocznoœæ, jaskra czy choro-
by ga³ki ocznej. Ci¹¿a mo¿e bardzo znacz¹co, niekorzystnie wp³y-
waæ na stan oczu i jakoœæ wzroku, dobrze jest wiêc przy okazji jed-
nej wizyty móc zrobiæ badanie dna oka czy oceniæ stan siatkówki,
skorzystaæ z konsultacji œwietnego okulisty. 

Rozmawiam w Centrum Medycznym „Ostrobramska” z profesor
Ew¹ Dmoch – Gajzlersk¹, specjalistk¹ ginekologii i po³o¿nictwa.
Pani profesor, osoba niezwykle ciep³a i pe³na empatii, sama jest
matk¹, zna wiêc problemy ciê¿arnych z „obu stron barykady” – i tej

lekarskiej, medycznej, i tej ludzkiej, kobiecej. Choæ bardzo zajêta,
znalaz³a dla nas chwilê na rozmowê o wa¿nych, najwa¿niejszych
sprawach: do³o¿eniu wszelkich starañ, by po dziewiêciu miesi¹cach
dziecko szczêœliwie ujrza³o œwiat w ramionach zdrowej mamy!

- Kiedy nale¿y zg³aszaæ siê natychmiast do specjalisty? 
- Jak najczêœciej! Uwa¿am, ¿e lepiej, jeœli pacjentka zg³osi siê

piêæ razy niepotrzebnie, ni¿ jeden raz za póŸno! – mówi z trosk¹
prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska. - Wielu tragedii mo¿na by unikn¹æ,

zadaj¹c sobie trud pójœcia do lekarza. USG to jedno z najwcze-
œniejszych badañ w ci¹¿y, pozwala wyjaœniæ wiele w¹tpliwoœci,
nieraz istotnych nawet dla ¿ycia kobiety. Kontrolowanie ruchów
dziecka, kardiotokografia (bardzo przyjemne badanie, mo¿na po-
s³uchaæ, jak bije serduszko dziecka), to koniecznoœæ zw³aszcza
w drugiej po³owie ci¹¿y, wskazane raz w tygodniu, ca³kowicie
bezpieczne i dla mamy i dla dziecka. Najwa¿niejsze s¹, oczywiœcie
systematyczne wizyty od pocz¹tku ci¹¿y, zw³aszcza jeœli mog¹ im
towarzyszyæ skoordynowane dzia³ania ginekologa-po³o¿nika
i specjalistów, którzy mog¹ konsultowaæ ciê¿arn¹. Dodatkowo, za-
wsze powinny niepokoiæ i sk³oniæ do wizyty u lekarza infekcje
ró¿nego rodzaju, zatrucia, biegunki, temperatura wy¿sza, ni¿ nor-
malnie. 

Niewiele osób zdaje sobie sprawê, jak niebezpieczne mog¹ byæ
uporczywe wymioty, zdaniem wielu osób „ca³kiem normalne”
w ci¹¿y. Mog¹ doprowadziæ do nawet znacznego odwodnienia
organizmu i koniecznoœci pilnej interwencji lekarskiej.

- Czy Centrum Medyczne „Ostrobramska” jest przygotowa-
ne równie¿ na takie sytuacje?

- Oczywiœcie! Mamy tu kameralny oddzia³ dziennego pobytu,
przydatny do diagnozowania w trybie innym, ni¿ ambulatoryjny,
na innych zasadach. „Oddzia³ dziennego pobytu” to nazwa umow-
na, pacjentka mo¿e tu le¿eæ nawet kilka dni, otoczona opiek¹ leka-
rza. Chodzi o przypadki zagra¿aj¹cych poronieñ, komplikacji
zwi¹zanych na przyk³ad z cukrzyc¹ lub nadciœnieniem. Pacjentki
z niewydolnoœci¹ szyjkow¹ poddawane s¹ tu zabiegowi za³o¿enia
na ujœcie wewnêtrzne szyjki szwu lub specjalnej taœmy, po uprze-
dnim bardzo dok³adnym badaniu. Oczywiœcie, nie uniemo¿liwia to
póŸniejszego porodu si³ami natury (taœmê lub szew zdejmuje siê
na dwa tygodnie przed planowanym terminem porodu), ale zwiêk-
sza szansê na donoszenie ci¹¿y. 

Dobrze, ¿e na mapie Warszawy mamy placówkê, gdzie w ra-
mach NFZ mo¿na bezpiecznie i wed³ug najlepszych standardów
prowadziæ ci¹¿ê po okiem prawdziwych autorytetów ginekologii
i po³o¿nictwa a¿ do szczêœliwego rozwi¹zania, z dodatkow¹ opie-
k¹ œwietnych specjalistów z ró¿nych dziedzin medycyny, spiesz¹-
cych z pomoc¹ w razie jakichkolwiek obaw lub problemów. 

W Centrum Medycznym „Ostrobramska”, dbaj¹ kompleksowo
o zdrowie kobiety. Zapraszaj¹ tu nie tylko na darmowe badania cy-
tologiczne, ale te¿ – tak¿e gratis – rozszerzon¹ diagnostykê zmian
na szyjce macicy badaniem kolposkopowym. Warto dodaæ, ¿e ba-
dania te nie s¹ powszechne i ogólnodostêpne, a w Magodencie nie
tylko s¹, ale te¿ nie trzeba za nie p³aciæ. to w ramach profilaktyki
raka szyjki macicy. Wystarczy przyjœæ!
AS 2007                                                       KaJa

Dbaj o zdrowie – nie przep³acaj! Centrum Medyczne „Ostrobramska”, spe³niaj¹c proœby 
rosn¹cej grupy pacjentek, w trosce o ich zdrowie zapewnia nieodp³atne badania cytologicz-
ne, ale te¿ specjalistyczne badanie kolposkopowe (niebolesny zabieg, przeprowadzany 
ambulatoryjnie przy pomocy specjalistycznego urz¹dzenia optycznego)!

prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska

Centrum Medyczne Ostrobramska
MAGODENT:

Dbaj o siebie, dbaj o ciążę


