
STACJA KONTROLI POJAZDÓW
WWWW EEEE SSSS OOOO ŁŁŁŁ AAAA −−−− ZZZZ IIII EEEE LLLL OOOO NNNN AAAA
�� bbaaddaanniiaa  rreejjeessttrraaccyyjjnnee  ppoojjaazzddóóww  ddoo  33,,55  tt  DDMMCC  ii  ppoojjaazzddóóww  zz  iinnssttaallaaccjjąą  ggaazzoowwąą
�� rreegguullaaccjjaa  zzbbiieeżżnnoośśccii  ii  ggeeoommeettrriiaa  kkóółł

ul. Wspólna 49 oobbookk  BBoommiissuu
tel. 773−52−97; 773−97−29 Z a p r a s z a m y :  

pon. – pt. w godz. 800-2000

sobota w godz. 800-1600

�� KK UU PP NN OO
�� SSPPRRZZEEDDAA¯̄
�� WWYYNNAAJJEEMM
�� KKRREEDDYYTTYY

ul. Grochowska 173/175
(róg ul. Majdañskiej)

tel. 870-65-77, 870-65-81
870-70-77, 810-35-95, 424-25-15

www.krawczyk.pl
NIERUCHOMOŒCI

LICENCJA NR 2455

WESOŁA PRAGAREMBERTÓW WAWER

TŁUMACZENIATŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe –– wwsszzyyssttkkiiee  jjęęzzyykkii

Warszawa
ul. Saska 8/91,  
tel./fax 617−31−66
ul. Rejowiecka 12, 
tel./fax 872−13−42

DENTAMEDICA

W NUMERZE:
� Jesteœmy 

wiarygodni  
ssssttttrrrr....     2222

� Kapela na 
pomniku ssssttttrrrr....     2222

� Z miasta ssssttttrrrr....     4444
� Jaskra – dlaczego

groŸna? ssssttttrrrr....     6666
� Wawer u schy³ku

kadencji ssssttttrrrr....     11110000
� 60 lat razem

ssssttttrrrr....     11110000

ssssttttrrrr....     11111111
� Tunelem na

Pragê ssssttttrrrr....     11112222
� Ptasia grypa

ssssttttrrrr....     11113333
� Spacerkiem po

jeziorze ssssttttrrrr....     11114444

Nr 5(400) ROK XVI 9.03.2006 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny

Wizji!!!
W Gdañsku powa¿ny ka-

wa³ek Wyspy Spichrzów nad
Mot³aw¹ kupi³ prezes Realu
Madryt i ma zamiar wybudo-
waæ tam luksusowe aparta-
menty. We Wroc³awiu w³adze
miasta wprowadzaj¹ zachêty
dla zamiejscowych, by ze-
chcieli studiowaæ na wroc³aw-
skich uczelniach: powsta³o
tam tyle inwestycji, ¿e zaczy-
na brakowaæ wysoko wykwali-
fikowanych kadr.

Kraków prze¿ywa prawdzi-
wy boom hotelowy, bo turyœci
z ca³ego œwiata ponownie od-
kryli piêkno królewskiego
grodu. Gdzie w tym wszyst-
kim jest Warszawa!? 

Idzie do przodu, rozwija siê,
ale motorem napêdowym
zmian nie jest racjonalna stra-
tegia, lecz naturalne walory
sto³ecznoœci. Nie s¹dzê, by to
by³o optymalne rozwi¹zanie:
Warszawa jak powietrza ³ak-
nie wielkiej wizji, która nama-
lowa³aby obraz miasta za 50
lat. Popatrzmy na centrum
stolicy – wyskoczy³y do góry
dziesi¹tki drapaczy chmur,
które nie tworz¹ ¿adnej ca³o-
œci. Tu coœ wysokiego, tam
coœ wysokiego, tu klocek, tam
kwadrat lub prostopad³oœcian.

Tak w praktyce wygl¹da
rozwój ¿ywio³owy. Jeœli po-
trwa on d³u¿ej, stracimy bez-
powrotn¹ szansê na przepo-
czwarzenie naszej stolicy
w prawdziwie nowoczesne,
europejskie miasto. Inwesty-
cje powstaj¹ce spontanicznie
zablokuj¹ miejsce budowom,
które mog³yby okreœliæ cha-
rakter wymarzonego miasta. 

Nie bêdzie ju¿ gdzie budo-
waæ, lub trzeba bêdzie iœæ na
daleko id¹ce kompromisy, by
nie burzyæ tego, co powsta³o
w niedawnej przesz³oœci.
Warszawa wiêc potrzebuje
wielkiej myœli, która okreœli
charakter aglomeracji i racjo-
nalnego pomys³u, jak przyci¹-
gn¹æ tu inwestorów, których
pieni¹dze s³u¿yæ bêd¹ zarów-
no im, do pomna¿ania, jak
i nam – do czerpania pe³nymi
garœciami z uroków, jakie mo-
¿e dawaæ nowoczesne, przyja-
zne ludziom sto³eczne miasto.

Tomasz Szymański
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Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!

ul. Suchodolska 2 (róg Kinowej)
tel. 813 29 25 www.pyka.pl

CENY
FABRYCZNE!
�� wypoczynki skórzane

i materia³owe
�� mebloœcianki
�� sto³y , krzes³a, ³awy
�� witryny, komody
�� sypialnie
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ABUD
MIESZALNIA

TYNKÓW I FARB
� systemy ociepleñ budynków
� tynki i farby elewacyjne
� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy
� akcesoria, zamocowania

04-247 Warszawa, ul. Che³m¿yñska 1/Marsa
tel./fax (022) 610 01 80

RA
BA

TY

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

ul. £ukowska 7c, tel. 022 613 53 86
pon.–pt. 11–19, sob. 10–13

REKLAMA REKLAMA
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2. lutego Caritas Diecezji Warszawsko-Pra-
skiej otworzy³a przy ul. Lubelskiej 30/32 Inte-
gracyjny Klub Pracy. Cztery tygodnie póŸniej
klub zosta³ okradziony z komputerów.

– S³u¿y³y g³ównie bezdomnym i bezrobotnym – mówi z ¿alem
Renata Socik, kierowniczka placówki – którzy dopiero uczyli siê
z nich korzystaæ. W klubie mo¿na by³o przejrzeæ oferty pracy w in-
ternecie i w prasie. Mo¿na by³o nauczyæ siê pisania ¿yciorysu, listu
motywuj¹cego, obs³ugi komputera. Placówka Caritas dopiero siê
rozkrêca³a. Z jej us³ug korzysta³o dziennie ok. 20 osób. – Jak¿e siê
trzeba upodliæ, aby okraœæ bezdomnych i bezrobotnych – pyta reto-
rycznie Wojciech Rogowski (na zdjêciu), przewodnicz¹cy kamion-
kowskiej Komisji Bezpieczeñstwa, pokazuj¹c wyrwê w piwnicy
przez któr¹ do placówki dostali siê z³odzieje.  

– Bezrobotni zostali okradzeni z szansy na znalezienie pracy – do-
daje. – To wyj¹tkowo okrutne i bolesne. Boli mnie tym bardziej, ¿e
sam korzysta³em z tego klubu pracy i wiem, jak¹ wa¿n¹ rolê pe³ni³,
a tak¿e dlatego, ¿e do kradzie¿y dosz³o przy siedzibie Stra¿y Miej-
skiej... Policja szuka z³odziei, a Caritas szuka ludzi dobrej woli, którzy
mog¹ klubowi podarowaæ sprzêt komputerowy. Mo¿e byæ u¿ywany.
Przecie¿ nie bêdzie s³u¿y³ do gier, tylko do nauki i pracy. ar

Okradli bezdomnych i bezrobotnych
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REKLAMA OG£OSZENIE 

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 

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

pon.-pi¹t. 1000-1900, sob. 900-1600

Skradziono mu m.in. lapto-
pa, sprzêt fotograficzny, cenne
pami¹tki. Jeszcze tego samego
dnia po³udniowoprascy poli-
cjanci wytypowali cztery
podejrzane o dokonanie tego
czynu osoby. Po kilku godzi-
nach do aresztu trafi³ 24-letni
Marcin M., który wed³ug ope-
racyjnej wiedzy policji – „pra-
wie na pewno” – mia³ coœ
wspólnego z tym w³amaniem,
jednak nie przyznawa³ siê do
winy. Udowodniono mu jed-
nak udzia³ w 15 innych w³a-
maniach.

Równie¿ 23-letni Marcin Z.,
kolejny podejrzany, nie przy-
zna³ siê do winy, policjanci
jednak nie kryj¹, ¿e wci¹¿ jest
w krêgu podejrzeñ. Nato-
miast do w³amania przyzna³
siê zatrzymany na Mokotowie
inny m³ody mê¿czyzna. Jak
stwierdzi³ - ³up sprzeda³ na
Stadionie X- lecia. 

Od dnia w³amania ukrywa³
siê w wynajêtym mieszkaniu.
Policjanci jednak s¹ przekona-
ni, ¿e przestêpca mia³ wspólni-
ków, œledztwo trwa i nie jest
wykluczone, ¿e Marcinowi
M. i Marcinowi Z. w koñcu zo-
stanie udowodniony udzia³ we
w³amaniu do domu pos³a Jana
Rokity.

* * *
Dwa celne trafienia przy le-

gitymowaniu podejrzanie wy-
gl¹daj¹cych osób zanotowali
funkcjonariusze z wydzia³u pa-
trolowego po³udniowopraskiej
policji. U Karola S., mie-
szkañca Goc³awia znaleziono
telefon komórkowy skradziony
w Olsztynie, a podczas innej
interwencji u m³odego cz³o-
wieka znaleziono dzia³kê mari-
huany.

* * *
W jednym z gimnazjów

w Wawrze dwóch 15-latków
odebra³o si³¹ odtwarzacz MP-3
m³odszemu koledze. Dyrektor
placówki wezwa³ policjê. Obaj
ch³opcy zostali przewiezieni na
komisariat, sprzêt muzyczny
przekazano w³aœcicielowi,
a 15-latkami zajmie siê S¹d
Rodzinny.

* * *
Do niecodziennego zdarzenia

dosz³o w taksówce jad¹cej na
Pragê Po³udnie. Otó¿ pasa¿er
zaoferowa³ kierowcy kupno lu-
sterek bocznych. Traf chcia³, ¿e
pochodz¹cych... w³aœnie z tej
taksówki, a skradzionych kilka
dni wczeœniej. Taksówkarz za-
chowa³ zimn¹ krew, podjecha³
na ul. Lubelsk¹ i sygna³em
dŸwiêkowym zatrzyma³ inn¹
taksówkê. Wspólnie zatrzymali
pasera, którego przej¹³ przeje¿-
d¿aj¹cy patrol Stra¿y Miejskiej.
Za chwilê pojawili siê i poli-
cjanci. 20-letni Adam Cz. zo-
sta³ przewieziony do komendy
na ul. Grenadierów. (t)

i Straży Miejskiej

W niedzielê 5 marca oko³o
godz. 16.00 warszawscy stra¿-
nicy zostali powiadomieni
przez dy¿urnego Stra¿y o m³o-
dym cz³owieku dewastuj¹cym
drzwi wejœciowe do klatek
schodowych w budynku przy
ul. Waszyngtona. – Na miejscu
zastaliœmy dwóch mê¿czyzn –
opowiadaj¹ stra¿nicy. – Jeden
z nich okaza³ siê œwiadkiem,
natomiast drugi, którego wy-
gl¹d odpowiada³ wczeœniej po-
danemu rysopisowi, podejrza-
nym o dewastacjê.

Œwiadek oœwiadczy³, ¿e wi-
dzia³, jak podejrzany mê¿czy-
zna za pomoc¹ no¿a i œrubokrê-
ta forsowa³ zamki we drzwiach
do klatek schodowych. I rzeczy-
wiœcie, na dwóch klatkach scho-
dowych drzwi wejœciowe by³y
wyraŸnie pokiereszowane przez
jakieœ ostre narzêdzia – relacjo-
nuj¹ funkcjonariusze. Wskaza-
ny przez œwiadka Jakub £. (ur.
1984) mia³ przy sobie œrubo-
krêt, metalowe szczypce, nó¿,
klucz hydrauliczny oraz przeci-
nak. Niewykluczone, ¿e po
sforsowaniu drzwi do klatek na-
rzêdzia mia³y pos³u¿yæ do
otworzenia kolejnych drzwi -
byæ mo¿e mieszkañców bloku.
Sprawca zosta³ ujêty przez
stra¿ników i przekazany w rêce
policji. (td)

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

6 paŸdziernika ubieg³ego roku nieznani wówczas
sprawcy w³amali siê do mieszkania jednego z li-
derów Platformy Obywatelskiej Jana M. Rokity. 

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

hurt detal
✓ grzejniki  ✓ rury i kszta³tki

✓ wk³ady kominowe
✓ pompy ciep³a

✓ kot³y gazowe i olejowe
CENY PRODUCENTA

BAPLAST
ul. Br. Czecha 19

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

P.W. DOM POGRZEBOWY
„ANIN”
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*  Filia: ul. Korkowa 167
tel. 812-43-51 (8.00-16.00)

*  ul. Patriotów 349
tel. 613-08-95

CCAAŁŁOODDOOBBOOWWOO

<<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
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Album

„PRAGA 
PRAWA STRONA

WARSZAWY”

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

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

Bazar Szembeka
czynne pn.-pt. 9.00-18.00, 

sob. 9.00-14.00
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60

W czasie g³osowañ nad
kandydaturami na wiceburmi-
strzów dosz³o do niewielkich
zmian w klubach radnych.
Z popieraj¹cego kandydatów
klubu PiS wyst¹pi³ radny Mar-
cin Stacha. Mog³o to mieæ
wp³yw na wyniki g³osowañ.
Jednak nie mia³o, gdy¿ jeden
z radnych opozycji zag³osowa³
tak, jak PiS, a wbrew swojemu
klubowi. Trudno powiedzieæ,
który z radnych tak zrobi³, po-
niewa¿ g³osowanie by³o tajne.
Mo¿na tylko przypuszczaæ, ¿e
by³ to Tomasz Lenarczyk z PO,
gdy¿ natychmiast po og³osze-
niu wyników g³osowania
pierwszej kandydatury na wi-
ceburmistrza, przewodnicz¹cy
klubu PO, Marek Zwierzyñski

oœwiadczy³, ¿e klub w³aœnie
usun¹³ ze swoich szeregów
radnego Lenarczyka. Chwilê
póŸniej usuniêty radny
oœwiadczy³, ¿e rezygnuje
z cz³onkostwa w klubie PO.
Tak, wiêc przedwyborcze na-
piêcia poma³u narastaj¹ tak¿e
w doœæ spokojnie obraduj¹cej
w tej kadencji Radzie Pragi
Po³udnie. 

Now¹ osob¹ w po³udniowo-
praskim samorz¹dzie jest mie-
szkaj¹cy w Wawrze Micha³
Rzemieniewski. Do pracy
w urzêdzie dzielnicy przeszed³
z Ministerstwa Edukacji i Nau-
ki, w którym pe³ni³ funkcjê do-
radcy Sekretarza Stanu. Wcze-
œniej pracowa³ w sekretariacie
Zarz¹du Dzielnicy Œródmie-

œcie. Wiceburmistrz Krzysztof
Wieczorek zajmowa³ ju¿ to sta-
nowisko w czasie, gdy dzielni-
c¹ kierowa³ Tomasz Koziñski,
mianowany niedawno Wojewo-
d¹ Mazowieckim. Do tej pory
nadzorowa³ pracê wydzia³ów
oœwiaty i wychowania, zdro-
wia, sportu i turystyki oraz Wy-
dzia³u Obs³ugi Mieszkañców.
Trzeci z nowych wiceburmi-
strzów, Jaros³aw Jankowski,

znany jest czêœci mieszkañców
dzielnicy z pracy w po³udnio-
wopraskim OSiR-ze, w którym
by³ dyrektorem hali przy ul.Sa-
skiej. 

Wczeœniej pracowa³ w Urzê-
dzie Wojewódzkim, a od nie-
dawna jest dyrektorem Zarz¹du
bemowskiego TBS. Ju¿ nastêp-
nego dnia po sesji odby³o siê
pierwsze posiedzenie Zarz¹du
Dzielnicy. ar 

Pełen Zarząd Pragi Południe
W œrodê 1 marca radni Pragi Po³udnie dokoñ-
czyli wyboru Zarz¹du dzielnicy. Z nowym bur-
mistrzem Mateuszem Mrozem (na zdjêciu
w œrodku), bêd¹ wspó³pracowali (na zdjêciu od
lewej), wczeœniej zaakceptowany przez Radê
Antoni Stradomski oraz Micha³ Rzemieniewski,
Krzysztof Wieczorek i Jaros³aw Jankowski. 

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621

P E Ł E N  Z A K R E S  U S Ł U G
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

WŁOSKA

otwarte: 1200–2300

ul. £ukowska 17A tel./fax: 612-15-78
www.solipieprz.com

Organizujemy:
przyjêcia weselne, 

bankiety okolicznoœciowe.

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 

AATRAKCYJNE TRAKCYJNE 
CIUCHY!CIUCHY!
�� Damskie
�� Mêskie
�� M³odzie¿owe

Ciągłe dostawy/Niskie ceny
ul. Paryska 17

tel. 0511−872−644

RzeŸbê przedstawiaj¹c¹ grajków praskiej kapeli
podwórkowej ustawionych na granitowych postu-
mentach zaprezentowano 27 lutego w Urzêdzie Dziel-
nicy Praga Pó³noc.

Nad przedsiêwziêciem patronat honorowy sprawuj¹ Prezydent
RP Lech Kaczyñski oraz abp S³awoj Leszek G³ódŸ ordynariusz
diecezji warszawsko-praskiej.

Zosta³a ustanowiona fundacja Pomnik Praski, której celem oprócz
budowy pomnika jest popularyzowanie historycznych i kulturalnych
walorów Pragi oraz skupienie wokó³ pomnika dzia³añ na rzecz dziel-
nicy i jej mieszkañców, a tak¿e popularyzowanie uroków architekto-
nicznych Pragi. Pomnik ma stan¹æ w okolicach skrzy¿owania ulic Ja-
gielloñskiej i Floriañskiej. Podczas prezentacji projekt pomnika
wzbudzi³ ogromne emocje u obecnych na spotkaniu. (ab)

Jesteśmy wiarygodni
Przy naszej stopce redakcyjnej
pojawi³a siê charakterystyczna
„czapeczka” Zwi¹zku Kontroli
Dystrybucji Prasy. ZDKP jest
organizacj¹ zajmuj¹c¹ siê ochro-

n¹ rynku przed nieuczciw¹ konkurencj¹, a czyni to
poprzez zapewnienie ka¿demu rzetelnych informacji
o nak³adach i rozpowszechnianiu tytu³ów prasowych.

Powsta³ w 1994 roku. Zrzesza ok. 250 cz³onków, w tym ponad
200 wydawców. S¹ wœród nich wszystkie najwiêksze i najwa¿niej-
sze wydawnictwa w Polsce. Bo przynale¿noœæ do ZDKP sta³a siê
synonimem dobrych praktyk biznesowych.

„Mieszkaniec” sta³ siê cz³onkiem tego Zwi¹zku. Zawsze powa¿-
nie, z szacunkiem traktowaliœmy naszych Czytelników i partnerów
reklamowych. Podawaliœmy prawdziwe nak³ady naszej gazety,
umo¿liwiaj¹c w ten sposób podejmowanie racjonalnych, obiek-
tywnych decyzji biznesowych. 

Robiliœmy tak, bo sami nie lubimy byæ oszukiwani, czemu nie
raz dawaliœmy wyraz w naszych publikacjach. Ten numer „Mie-
szkañca” ma numer 400. Za miesi¹c œwiêtowaæ bêdziemy 15-lecie
istnienia na rynku. 

Uznaliœmy, ¿e to dobra okazja, by ponosz¹c dodatkowe koszty
zwi¹zane z przyst¹pieniem do ZDKP, poddaæ nasz¹ wiarygodnoœæ
niezale¿nej ocenie. Teraz to dodatkowo uwiarygodniamy. Ten nu-
mer gazety drukujemy w nak³adzie 40 tysiêcy egzemplarzy. Przyj-
muj¹c, ¿e jeden egzemplarz – jak siê szacuje – czyta trzech Czytel-
ników, mo¿emy œmia³o i wiarygodnie powiedzieæ, ¿e dotrzemy
z nim do ok. 120 tysiêcy osób. Mo¿na nas sprawdziæ. Redakcja

KKKKAAAAPPPPEEEE LLLLAAAA     NNNNAAAA     PPPPOOOOMMMMNNNNIIIIKKKKUUUU    

„Mo¿na odejœæ na zawsze, by stale byæ blisko”
ks. Jan Twardowski

Pañstwu Synowcom
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu tragicznej œmierci

Syna
sk³adaj¹ przyjaciele Paw³a z Grochowa
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Nasza szko³a wychodzi naprzeciw nowym mo¿liwoœciom, jakie pojawiaj¹ siê po wejœciu Polski do Unii Eu-
ropejskiej. Przed nami otwieraj¹ siê ró¿norodne atrakcje turystyczne, oferty nauki i pracy. Znajomoœæ jêzy-
ków wysuwa siê na pierwszy plan.

Zaczynamy ju¿ od przedszkola. Jesteœmy jedyn¹ szko³¹ w prawobrze¿nej czêœci Warszawy, która prowadzi
kursy jêzyka angielskiego dla dzieci metod¹ Talking Kids. Jest to nowoczesna i wyj¹tkowo skuteczna metoda
nauki jêzyka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla uczniów z m³odszych klas szkó³ podstawo-
wych. Dzieci ucz¹ siê ca³oœciowo struktur jêzyka, æwicz¹c intensywnie na zajêciach ich stosowanie w œciœle za-
planowany sposób. System powtarzania wprowadzonego materia³u zapewnia rzeczywiste jego opanowanie. Jed-
noczeœnie przebieg lekcji jest dostosowany do mo¿liwoœci percepcyjnych dzieci. Wykorzystuje siê okresy kon-
centracji dzieci oraz wprowadza elementy zabaw jêzykowych – aby nie dopuœciæ do znu¿enia. Nauka na zajêciach
uzupe³niana jest dodatkowymi materia³ami w postaci nagrañ oraz podrêczników, z których dzieci korzystaj¹
w domu w celu dodatkowego utrwalenia nabytych na zajêciach umiejêtnoœci.

Dla starszych s³uchaczy prowadzimy kursy metodami tradycyjnymi, w oparciu o podrêczniki Longman Pear-
son – ogólne, na ró¿nych poziomach, konwersacje, przygotowanie do matury i innych egzaminów jêzykowych. 

Oferujemy równie¿ kursy jêzyka hiszpañskiego na wszystkich poziomach, równie¿ w³¹cznie z przygotowa-
niem do egzaminów.

Poza tym jesteœmy jedynym w Warszawie organizatorem miêdzynarodowych egzaminów jêzyka angielskiego
Trinity College London. S¹ to egzaminy uznawane na ca³ym œwiecie i obejmuj¹ poziomy od B1 do C2 wed³ug
wytycznych dot. klasyfikacji znajomoœci jêzyków obcych Rady Europy. Poniewa¿ nie ma koniecznoœci zdawania
czêœci pisemnej – egzamin mo¿e obejmowaæ wy³¹cznie czêœæ ustn¹ – st¹d polecamy te egzaminy równie¿ oso-
bom z dysleksj¹. Dolna granica wieku dla kandydatów to 7 lat – górnej granicy nie ma!

Egzaminy Trinity s¹ doskona³¹ okazj¹ do wykazania siê jak mówisz po angielsku. Maj¹c do dyspozycji 12 po-
ziomów, ka¿dy mo¿e znaleŸæ coœ dla siebie, a zatem mieæ pewnoœæ zaliczenia. Egzaminowany sam wybiera te-
maty, które go interesuj¹ i o których bêdzie rozmawia³ podczas egzaminu, przedstawiaj¹c swoj¹ prezentacjê.
Zdanie egzaminu daje wiêcej pewnoœci siebie oraz zapewnia motywacjê do dalszej nauki angielskiego. Wyniki s¹
dostêpne zaraz po sesji egzaminacyjnej, a dyplom – wydawany w Londynie – odbiera siê po oko³o 6 tygodniach. 

Dlaczego egzamin jêzyka mówionego jest tak przydatny? Jêzyk mówiony jest najwa¿niejszy w ka¿dym CV. Do-
bry poziom jêzyka angielskiego mówionego jest istotnym czynnikiem pomagaj¹cym zarówno w karierze zawodo-
wej, jak i w ¿yciu prywatnym. Poza tym wiadomo, ¿e ³atwiej jest nauczyæ siê pisaæ i czytaæ oraz wkuæ regu³ki gra-
matyczne, ni¿ p³ynnie mówiæ. Dlatego te¿ coraz czêœciej uniwersytety i pracodawcy wymagaj¹ potwierdzonej zna-
jomoœci jêzyka angielskiego w mowie. Wiele uniwersytetów, miêdzynarodowych firm, szkó³ i college’ów na ca³ym
œwiecie wybra³o egzaminy z jêzyka angielskiego mówionego przeprowadzane przez Trinity College w Londynie.

Egzamin Trinity College London odbêdzie siê na terenie naszej szko³y w pierwszym tygodniu czerwca - jest on
zaplanowany z takim wyprzedzeniem, poniewa¿ licencjonowani egzaminatorzy (native speakers) przyje¿d¿aj¹ do
nas specjalnie z Trinity College z Londynu w wyznaczonym terminie. Do koñca marca przyjmujemy zg³oszenia
chêtnych na sam egzamin lub dodatkowo na kurs przygotowawczy. AS 2006

Zapraszamy: ul. Patriotów 108 (obok stacji PKP Warszawa-Miedzeszyn i Biedronki), 
tel. (22) 872-91-57 w godzinach popo³udniowych.

Chcesz tanio umeblowaæ biuro, sklep lub mieszkanie?
S³uchaj¹c Pañstwa sugestii ponownie obni¿yliœmy ceny!

K o m i s „S E Z A M”
Oferujemy do biura i sklepu: � krzes³a obrotowe ju¿ od 49 z³ � szafki biurowe dwu drzwiowe od 69 z³ � szafki na akta metalowe
od 99 z³ � szafy ubraniowe i aktowe dwu i jedno drzwiowe od 149 z³ � faksy telefony w tym bezprzewodowe od 49 z³ � œcianki
dzia³owe ju¿ od 69 z³ � rega³y wystawowe od 99 z³ � lady recepcje � rega³y, stoliki, krzes³a w bardzo atrakcyjnych cenach 
� segregatory i foremki na dokumenty od 2 z³ � oraz wiele innych propozycji niezbêdnych do prowadzenia biura i sklepu.
Oferujemy do domu: szafy sosnowe od 249 z³ � szafy dwudrzwiowe od 149 z³ � wersalki tapczany od 99 z³ � deski sedesowe 
za 19,90 z³ � koñcówki do prysznica za 14,90 z³ � armaturê now¹ ju¿ od 99 z³ � szafki kuchenne od 29 z³ � ¿arówki od 0,69 z³
� lodówki  od 149 z³� sto³y od 129 z³� krzes³a tapicerowane od 50 z³ � wypoczynki, ³awy, fotele, sto³y, krzes³a – wszystko do domu.
Nie ograniczamy siê wy³¹cznie do rzeczy nowoczesnych. Posiadamy rozleg³¹ pozycjê starych, stylizowanych oraz z ró¿nych stron
œwiata mebli, biblioteki, kredensy, witryny, komody. 

Wspó³pracujemy z firmami transportowymi, zajmuj¹cymi siê przeprowadzkami oraz restauratorami mebli.
W sprzeda¿y posiadamy równie¿ sprzêt specjalistyczny: pompy wodne, maszyny do kluczy, testery, itp.

REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA I N D Y W I D U A L N E  DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW
ZAPRASZAMY NA LICZNE P R O M O C J E !!!!!!!

PRZYJDŹ – Komis „S E Z A M” to SATYSFAKCJA ZAKUPÓW. U nas można się  T A R G O W A Ć!  
ul. Witolińska 43
Warszawa−Grochów 
(naprzeciwko Biedronki na ty³ach
AutoWitolin HONDA)
pon.–pt. 9–19, sob. 9–15

(0 22) 612 13 40
(0 22) 424 64 35

www.komissezam.pl
e-mail: biuro@komissezam.pl

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!”

Salon Mebli

tel. 617 44 45

dla dzieci i m³odzie¿y

ul. Zwycięzców 4 d róg Wału Miedzeszyńskiego www.gibbon.waw.pl
Czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 1100-1900, w soboty – 1000-1500

Meble modu³owe do indywidualnego kompletowania
Modelarstwo– modele do sklejania (TAMIYA, Heller, AIR-FIX)

W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
�� zdrowa ¿ywnoœæ
�� s³odycze, wêdliny, wina i soki
�� chemia gospodarcza

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

CENY ATRAKCYJNE!!!

OOOOSSSSZZZZCCCCZZZZĘĘĘĘDDDDZZZZAAAAJJJJ    
PPPPIIIIEEEENNNNIIIIĄĄĄĄDDDDZZZZEEEE    IIII     CCCCZZZZAAAASSSS!!!!
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60 LA60 LAT TRADYCJIT TRADYCJI

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

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

OKNA

�� Drzwi zewnętrzne,
wewnętrzne, AL.

�� Rolety �� Żaluzje
�� Parapety

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

www.oknamaro.pl

RATY
0%

SCHÜCO

TYLKO W ZIMĘ 
RABAT 40%

MAMATERIAŁTERIAŁY Y 
BUDOWLANEBUDOWLANE
MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 34

tel. 612-62-08, 0601-91-45-84 
pon.-pt. 7-17, sob. 7-13

Wêgiel �� Cement �� Wapno 
�� Ceg³y �� Gazobeton bia³y 
�� P³yty gips.-karton. 

Atlas  �� Ceresit �� Gipsy  
��Materia³y sypkie i izolacyjne 

(papa, styropian, we³na)
�� Rynny „GALECO” 
�� Prêt zbrojeniowy
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W pi¹tek 24 lutego na spo-
tkaniu wojewody mazowiec-
kiego Tomasza Koziñ-
skiego ze starostami,
prezydentami miast
i ich przedstawicie-
lami zatwierdzono
plany operacyjne
funkcjonowania Staro-
stwa i Miasta w warunkach
zagro¿enia bezpieczeñstwa. 

Czêœæ zaproszonych samo-
rz¹dowców zaprezentowa³a
swoje rozwi¹zania plani-
styczne.

Wojewoda odznaczy³ 33
starostów, prezydentów, wój-
tów oraz inspektorów medala-
mi za zas³ugi dla obronnoœci
kraju, przyznanymi przez Mi-
nistra Obrony Narodowej.


 
 

W poniedzia³ek 27 lutego

wojewoda mazowiecki powo-
³a³ na stanowisko Wojewódz-
kiego Inspektora Inspekcji
Farmaceutycznej mgr farm.
Ma³gorzatê Szelachowsk¹.  


 
 

Inauguracja edukacyjne-

go programu Honorowe
Krwinki, bêd¹cego czêœci¹
kampanii spo³ecznej Krew-
niacy, poœwiêconej idei Hono-

rowego Krwiodawstwa, odbê-
dzie siê w pi¹tek 10 marca
w warszawskim Multikinie
przy ul. KEN. Na inauguracji
zaprezentowany zostanie
m.in. film pt. „Krewniacy”,
uczestnikom premiery filmu
wrêczone zostan¹ p³yty DVD
z filmem oraz gad¿ety zwi¹-
zane z HK - opaski na rêkê,
smycze. Osoby znaj¹ce swoj¹
grupê krwi ponadto otrzymaj¹
breloczki i obr¹czki z grupa-
mi krwi. Imprezê uœwietni
wystêp Orkiestry Rozrywko-
wej £ukasza Wojakowskiego.


 
 

Ponad milion z³otych - to

wartoœæ prac porz¹dkowych,
jakie w ubieg³ym roku wyko-
nali na terenie stolicy wiê-
Ÿniowie z Zak³adu Karnego
w Bia³o³êce -  szacuje sto³ecz-
ny Zarz¹d Oczyszczania Mia-
sta. 

WiêŸniowie wykonuj¹ te
prace nieodp³atnie i dobro-
wolnie. Skazani sprz¹taj¹ uli-
ce, place, parkingi, chodniki,
zrywaj¹ plakaty ze s³upów,
przycinaj¹ krzewy i ga³êzie

drzew, przekopuj¹ trawniki.
W czasie opadów œniegu
oczyszczaj¹ chodniki, skuwa-
j¹ lód, pryzmuj¹ œnieg i sypi¹
piasek. W minionym roku
skazani wysprz¹tali m.in.
chodniki wzd³u¿ Grochow-
skiej. 

WiêŸniów kwalifikuj¹ pra-
cownicy Zak³adu Karnego
Warszawa Bia³o³êka. Wybie-
rane s¹ osoby nie wymagaj¹ce
dozoru konwojenta zak³adu.
S¹ to osadzeni, odsiaduj¹cy
kary np. za niep³acenie ali-
mentów, w³amania, drobne
kradzie¿e. Prace na rzecz mia-
sta skazani wykonuj¹ nieod-
p³atnie, wiêc sami musz¹ siê
do niej zg³osiæ. Zakres i rodzaj
prac wyznacza koordynator
z ZOM. Wspó³praca ZOM
z Zak³adem Karnym w Bia³o-
³êce trwa od maja 2002 roku. 


 
 

Ukaza³a siê „Panorama

dzielnic Warszawy” z obszer-
nymi informacjami za 2004
rok. Jest to drugie wydanie te-
go unikalnego opracowania.
Publikacja zawiera charaktery-
stykê 18 dzielnic Warszawy
opisan¹ w 12 dzia³ach, zawiera
61 tablic i 33 wykresy. Ka¿dy
dzia³ poprzedzony jest synte-
tyczn¹ informacj¹ metodycz-
n¹. „Panoramê dzielnic War-
szawy” mo¿na znaleŸæ tak¿e
na stronie internetowej Urzêdu
Statystycznego w Warszawie:
http:/www.stat.gov.pl/urzedy
/warsz/index.htm


 
 

W siedzibie Wy¿szej Szko-

³y Dziennikarstwa im. Mel-
chiora Wañkowicza przy No-
wym Œwiecie w sobotê 11
marca o godzinie 10.00 odbê-
dzie siê Warszawskie Forum
Oœwiatowe. Wprowadzeniem
do dyskusji bêd¹ wypowiedzi
Haliny Bortnowskiej i Kry-
styny Starczewskiej, spotka-
nie poprowadzi W³odzimierz
Paszyñski. Konferencji patro-
nuj¹ Marek Borowski i Da-
riusz Rosati.


 
 

Koncert Laureatów Prze-

gl¹du Piosenki Dzieciêcej
i M³odzie¿owej „Rozœpiewa-
ny Wawer” odbêdzie siê 13
marca w Klubie Kultury „Za-

stów” przy ul. Lucerny 13.
Konkurs sta³ siê imprez¹
ogólnopolsk¹, bior¹ w nim
udzia³ osoby z ca³ej Polski.
W tym roku udzia³ w konkur-
sie wziê³a rekordowa liczba
uczestników: 145 solistów

i 48 zespo³ów (³¹cznie 487
osób). Jury nagrodzi³o 50 so-
listów i 16 zespo³ów. 


 
 

Po zakoñczeniu remontu

k³adki przy Radzymiñskiej,
drogowcy zaplanowali kolej-
nych piêæ przejœæ do moderni-
zacji. Wkrótce og³oszony zo-
stanie przetarg na wykonawcê
robót, które maj¹ zakoñczyæ
siê po wakacjach. 

Do wymiany lub generalne-
go remontu zakwalifikowano
ponad dziesiêæ obiektów -
równie¿ tego nad ulic¹ Broni-
s³awa Czecha. W najgorszym
stanie s¹ k³adki w al. Stanów
Zjednoczonych, przy Gro-
chowskiej i Sobieskiego. Ko-
szty napraw oszacowano na
blisko 20 milionów z³otych. 

Drogowcy przeznaczyli na
remonty szeœæ milionów z³o-
tych. Stare konstrukcje zosta-
n¹ wymienione, zachowane
zostan¹ jedynie fundamenty,
na których opiera siê k³adka.
ZDM musi wybraæ wykonaw-
ców prac, którzy bêd¹ musieli
równie¿ zaproponowaæ roz-
wi¹zania projektowe. 


 
 

Za kilka lat na praski brzeg

Wis³y metrem? Wielu
warszawiaków tak¹

zapowiedŸ potraktu-
je jak ¿art. Jest jed-
nak coœ, co pozwala

mieæ nadziejê - pozy-
skanie na budowê II linii

ponad 1,5 miliarda z³otych
z Unii Europejskiej. 

Niedawno poznaliœmy prze-
bieg II linii metra. Jednak
w zapowiedzi o jej rych³ej bu-
dowie ka¿e pow¹tpiewaæ œli-
macz¹ca siê budowa pierw-
szej. Jednak w³adze stolicy
ju¿ wkrótce maj¹ wyci¹gn¹æ
asa z rêkawa, który nazywa
siê Unia Europejska. 

Zapowiedzi obiecuj¹ce,
pytanie, czy mo¿liwe do
spe³nienia, bo œrodki Unii
Europejskiej i warszawskie
metro jakoœ ostatnio w parze
nie id¹. 

Pieni¹dze, o które bêdzie
stara³o siê miasto, to dwie
trzecie tego, które trzeba prze-
znaczyæ na budowê centralne-
go odcinka drugiej linii
podziemnej kolejki. Szkoda
tylko, ¿e... drugiej, a nie na
przyk³ad... siódmej. 


 
 

Mazowieckie i warszawskie

s³u¿by weterynaryjne posta-
wiono w stan najwy¿szej go-
towoœci. W stolicy znaleziono
10 martwych ptaków, nie by³y
jednak zara¿one wirusem pta-
siej grypy. 

Lokalne s³u¿by weteryna-
ryjne otrzymuj¹ kolejne
zg³oszenia o znalezionych
martwych ptakach. Dotyczy
to zw³aszcza dzikiego ptac-
twa. W Warszawie znalezio-
no pad³e kaczki. Próbki zo-
sta³y przes³ane do badania
w laboratorium w Pañstwo-
wym Instytucie Weterynarii
w Pu³awach i okaza³o siê, ¿e
kaczki pad³y z g³odu. 


 
 

21 marca powitamy wio-

snê! W tym dniu Klub „Za-
stów” przy ul. Lucerny 13
organizuje imprezê plenerow¹
– X Wawerskie Œwiêto Wio-

sny. Podczas imprezy zostan¹
wrêczone nagrody w konkur-
sie plastycznym „Marzanna
2006”. Zabawê poprowadzi
wodzirej, bêdzie pieczenie
kie³basek przy ogniskach.

W kulminacyjnym momencie
imprezy wrzucone zostan¹ do
ogniska wszystkie Marzanny,
tak by wreszcie po¿egnaæ
mroŸn¹ zimê.


 
 

Ha³dy œniegu z ulic i miej-

skich parkingów, przesi¹k-
niête sol¹ i toksynami - zale-
gaj¹ przy nabrze¿u Kana³u
¯erañskiego. W³adze Bia³o-
³êki zgodzi³y siê na sk³ado-
wanie, ale gdy okaza³o siê,
¿e trafia tam œnieg nie tylko
z dzielnicy, wycofa³y po-
zwolenie. 

Gdy œnieg siê roztopi, sól
i substancje ropopochodne
trafi¹ bezpoœrednio do kana³u
zagra¿aj¹c rybom - o swoich
obawach, inspektora ochrony
œrodowiska zawiadomili
wêdkarze. 

Po ich interwencji œnieg nie
bêdzie ju¿ wywo¿ony nad Ka-
na³ ¯erañski.


 
 

1200 wolnych miejsc czeka

na dzieci w przedszkolach
w centrum Warszawy. Do
koñca marca w 342 warszaw-
skich przedszkolach trwa
wielka rekrutacja. 

Aby dziecko zosta³o przyjê-
te do przedszkola, musi mieæ
skoñczone dwa i pó³ roku. Za-
sady naboru s¹ podobne jak
przed rokiem. 

Nale¿y udaæ siê do wybranej
placówki po kartê zg³oszenia
i wype³nion¹ z³o¿yæ najpóŸniej
do 31 marca. Prócz karty po-
trzebna bêdzie te¿ aktualna
ksi¹¿eczka zdrowia. 10 kwiet-
nia br. zostan¹ wywieszone li-
sty przyjêtych. (ab) (mkp) (ar)
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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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REKLAMA REKLAMA

04−062 Warszawa, ul. Grenadierów 10 
tel./fax 813−43−83, 810−64−12

e−mail: redakcja@mieszkaniec.pl 
Internet: www.mieszkaniec.pl

Myœl globalnie –
og³aszaj siê lokalnie!!!

Zaproszenia dla mieszkańców
�� Centrum Promocji Kultury dla Pragi Po³udnie ul. Gro-
chowska 274, wejœcie od Kamionkowskiej - 09.03. godz. 18.00
– Œwit poprawia makija¿ - spektakl poetycki w wykonaniu Kry-
styny WoŸniak. Recytacja – Agnieszka Stodolska. Przerywniki
muzyczne – Agata Kryñska. Prowadzenie – Jan Zdzis³aw Bru-
dnicki; 10.03. godz. 18.00 – Praska Fala DŸwiêku – Progressive
Night. Zagraj¹: Alter Ego, Paradoxical, Silence Projekt;11.03.
godz. 19.00 – wieczór z Anime. Projekcja multimedialna w jêzy-
ku japoñskim z polskimi napisami. Organizatorzy: Tanuki.pl oraz
Anime-Virtual Polska;12.03. godz. 11.00 – Babcia Czerwonego
Kapturka - bajka dla dzieci w wykonaniu Teatru Pana Pomidora.
(Bilety w cenie 3 z³); 13.03. godz. 18.00 – Klub Klezmera. Na
wieczór muzyczny zaprasza Janusz Marecki; 15.03. godz. 18.00
– Wiêcej jazzu! - koncert w wykonaniu duetu Micha³a Kulentego
– saksofony i Marcina Maseckiego – fortepian; 16.03. godz.
19.00 – Wernisa¿ wystawy gobelinów Barbary Sieroszewskiej-
Borowskiej; 17.03. godz. 18.00 – Szy-Szy Kaan Jazz Group –
koncert w wykonaniu Piotra Domaga³y – gitara, £ukasza Czeka-
³y – skrzypce, Roberta Szewczugi – bas i Ryszarda Pa³ki – per-
kusja; 19.03. godz. 11.00 – Kubuœ Puszatek i przyjaciele - baj-
ka dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru ART-RE z Krakowa.
(Bilety w cenie 3 z³).
�� Dom Kultury „Rembertów” al. Komandosów 8 – do 31
marca w godz. 14.00-20.00 czynna jest wystawa uczestników
sekcji plastycznej DK Rembertów pt. „Kolorowa wiosna”;
11.03. godz. 10.00 - Mistrzostwa Warszawy w kategorii Halo-
wych Modeli Szybowców F1N (zawody odbêd¹ siê w hali spo-
rtowej w Zielonce ul. £ukasiñskiego, róg S³owackiego przy
Gimnazjum nr 1); 12.03. godz. 15.00 recital Jerzego Po³omskie-
go z okazji Dnia Kobiet; 19.03. godz. 15.00 – Bajka edukacyjna
dla dzieci „Pani Wiosna Radosna” w wykonaniu artystów scen
krakowskich.  
�� Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 – do 31.03.
czynna jest wystawa prac Janusza Wojnarowskiego; 08.03. godz.
11.00-12.00 „Filmoteka dla ka¿dego cz³owieka” – film dla przed-
szkolaków; 09.03. godz. 17.00-19.00 - spotkanie seniorów,
w programie wystêp kabaretu „Zadra” pt. „Seniorzy zawsze m³o-
dzi”; 17.03. godz. 19.00-21.00 – cd. spotkania Warszawskiego
Klubu Volkswagena Garbusa „Dziki zachód”. 
�� Klub Kultury „Falenica”ul. W³ókiennicza 54 -15.03 godz.
17.30 „Harfa. Podró¿ od Irlandii do Meksyku recital Ma³gorzaty
Komorowskiej; 22.03 godz. 17.30 Opowieœci ilustrowane obra-
zami. Spotkanie z podró¿nikami; 29.03 godz. 17.30 „Œwiat ko-
biet” Dyskusja na temat sytuacji kobiety w przestrzeni kulturo-
wej”. Wystawa zdjêæ. Projekcja fragmentów filmów; 30.03 godz.
18.00 Melodyjki zapraszaj¹ na program pn. „Ju¿ wiosna!”.
�� 10.03. godz. 19:00 Otwock, klub „Smok”, ul. Warszawska
11/13 - koncert legendarnej grupy PROLETARYAT, której no-
wa p³yta „ReC.” ukaza³a siê 27 lutego br. 
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Jak to miasto siê rozwija! Po-
ch³ania coraz to nowe tereny, bu-
duje kolejne domy, mosty, ulice.
Najstarsze pokolenie wspomina
spacery Wa³em Miedzeszyñskim
ko³o lotniska na Goc³awiu. By³
tam jakiœ staw, sady... 

Potem na tych terenach zbu-
dowano przestronne osiedla
wielkich bloków, a adres „Mo-
torowa” nosz¹ ju¿ zupe³nie in-
ne domy.

Kiedyœ nad Wis³¹ by³y pia-
szczyste pla¿e, na których w cie-
p³e, letnie dni wylegiwali siê t³u-
mnie warszawiacy. Woda by³a
czysta i nawet dzieci mog³y siê
pluskaæ, a doroœli na roz³o¿onych
kocach, jedli jajka na twardo
i kie³basê z pajdami œwie¿ego
chleba. Nie zabrak³o ani ma³o-
solnych, ani czasem „popitki”,
a herbata w zakorkowanych,
szklanych pó³litrówkach ch³odzi-

³a siê zakopana w wilgotnym pia-
sku na brzegu rzeki.

Dzisiaj jest inaczej. Na pla-
¿ach powsta³y nowe mosty: £a-
zienkowski, Œwiêtokrzyski, Sie-
kierkowski, a ludzie wol¹ chodziæ
na basen ni¿ na dzikie pla¿e.

I o to w³aœnie chodzi. Dobrze,
¿e siê buduje. �le, ¿e czêsto zgo-
dnie z zasad¹: zbudowane – za-
pomniane...

To, co dwadzieœcia czy trzy-
dzieœci lat temu by³o nowoczesne
i zdumiewaj¹ce, dziœ jest czêsto
sparcia³ym reliktem. Nie cieszy
oka ani form¹, ani estetyk¹, ani
œwie¿oœci¹. 

A szkoda, bo mog³oby. Wbrew
pozorom, ³atwiej jest starannie
konserwowaæ, ni¿ zaniedbaæ do
granic wytrzyma³oœci u¿ytkowni-
ków, a potem jêczeæ, ¿e nie ma

pieniêdzy na generalny remont,
który kosztuje fortunê!

A taki nieszczêsny los spotka³
i owe wie¿owce, i ulice, i nawet
niedawno budowane ronda, jak
choæby to na Korkowej przy Re-
kruckiej: ju¿ koœlawe, wyboiste.
Zreszt¹, podobnie, jak spora
iloœæ praskich jezdni. Szkoda.

Taki sam los dzieli wiele budyn-
ków, ale z t¹ ró¿nic¹, ¿e niektóre
z nich, gdy dobiegaj¹ niemal setki,
okazuj¹ siê byæ szalenie warte za-
interesowania i wk³adania olbrzy-
mich pieniêdzy w ich restaurowa-
nie, pod czujnym okiem konser-
watora zabytków. Gorzej z tymi,
którym do setki sporo brakuje,
choæ dawno zapomniano ich
pierwsz¹ i drug¹ m³odoœæ.

Mam nadziejê, ¿e decydenci
podzielaj¹ moje pogl¹dy, a nowe
inwestycje bêd¹ starannie pielê-
gnowane. ¯e nie bêd¹ musia³y
czekaæ na zainteresowanie s³u¿b
konserwatorskich do swojej
„pe³noletnoœci” albo i d³u¿ej...
Niektóre elewacje i nawierzchnie
mog³yby tego nie prze¿yæ... żu

A szkoda...
Kobiecym okiem

SSSSppppoooo tttt kkkkaaaannnn iiii eeee     nnnnaaaa
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi
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Jesteœmy najwiêksz¹ Kas¹
Oszczêdnoœciowo-Kredytow¹ 
w Polsce istniej¹c¹ od 1993 r. 
posiadaj¹c¹ certyfikat ISO 9001:2000.

Je¿eli:
prowadzisz w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
dysponujesz biurem (lokalem),

zostañ Agentem SKOK im. F. Stefczyka
dzia³aj¹cym na terenie Rembertowa, Wawra, Sulejówka, Miêdzylesia, Anina,
Starej Mi³osnej i wybranych dzielnic Warszawy.

Oferujemy wspó³pracê w zakresie sprzeda¿y po¿yczek i kredytów w oparciu 
o umowê agencyjn¹ oraz wynagrodzenie prowizyjne zale¿ne od wyników
sprzeda¿y.

Zapewniamy pomoc marketingow¹ (wizualizacja agencji,

materia³y reklamowe, reklama w prasie) oraz merytoryczn¹ (szkolenie
wstêpne, sta³a opieka Kierownika Regionalnego).

Od kandydatów oczekujemy:
· min. œredniego wykszta³cenia,
· komunikatywnoœci, operatywnoœci,
· niekaralnoœci,
· wy³¹cznoœci w zakresie sprzeda¿y kredytów, po¿yczek

Doœwiadczenie w sprzeda¿y bezpoœredniej us³ug finansowych mile widziane.

Osoby zainteresowane prosimy o przes³anie zg³oszeñ (list motywacyjny, CV,
informacjê o posiadanym lokalu) w terminie 10 dni od daty ukazania siê
og³oszenia na adres:

SKOK im. F. Stefczyka
Biuro Dyrektora Regionu
Ul. Œw. Barbary 1
00-686 Warszawa
Telefon (022) 6967680

Pan Eustachy Mordziak ju¿ z daleka kiwa³ w stronê pana Kazi-
mierza. No, bo kto móg³ mu przystêpnie wyt³umaczyæ, co siê dzieje,
jeœli nie G³ówka - cz³owiek oczytany bez dwóch zdañ.

– Panie Kazimierzu, panie Kazimierzu… S³ysza³eœ pan o ab¹-
dziu?

– O czym, przepraszam?
– O ab¹dziu. Ca³y bazar o niczym innym nie mówi.
– O jakim ab¹dziu, panie Eustachy, jak pragnê lekkiej œmierci?

Nie mówi siê „ab¹dŸ”, tylko „b¹dŸ, co b¹dŸ”. 
– No, o takiem ptaku…
– O ³ab¹dziu? To mów pan jak cz³owiek, ¿e o ptasie grype siê pa-

nu rozchodzi.
– O, to, to to… co to jest za franca, za przeproszeniem panie Ka-

zimierzu.
– Nie franca, bo z Azji przysz³o.
– To mo¿e przez naszych Wietnamców, co u nasz na Szembeku

handluj¹?
– Coœ pan na ³eb upad³… Pan G³ówka z przyczyn oczywistych

nigdy nie u¿ywa³ zwrotu „na g³owê upaœæ”, tylko w³aœnie na „³eb”. 
– Nasi Wietnamce to porz¹dne ch³opaki. One co najwy¿ej majtki

z kontrabandy przywlek¹, nie ptasi¹ grypê. „Ptasi¹ grypê”, jak sa-
ma nazwa wskazuje, przywlekaj¹ ptaki. Zaczê³o siê w tej Azji od
kur, a potem przez ptactwo wêdrowne przylecia³o do Europy. D³u-
go nas omija³o, ale w koñcu ptasia grypa uleg³a polskiej opinii pu-
blicznej.

– Panie Kaziu, czy taka dana opinia publiczna, to tak¿e moja
osoba, nie daj Bo¿e?

– Owszem, panie Eustachy, pan te¿ jesteœ opinia publiczna.
– To ja tu panu pod chajrem mówie, ¿e ja nie mam z tem nic

wspólnego. Ja tej ptasiej grypy nie chcia³em.
– Tak siê mówi: „opinia publiczna”, czyli za przeproszeniem me-

dia. Pañcie i ch³opcy z telewizorni od tygodni klepali, gdzie ta gry-
pa ju¿ jest, u kogo wystêpuje, ile osób ju¿ zabi³a… 

Na wyspie Rugia ju¿ by³a, a u nas ci¹gle nie. U Niemców ju¿ ko-
ty pada³y, a u nas nawet wróbel nie zdech³. Jako Polak, panie Eu-
stachy, by³em zawstydzony, ¿e u nas tak siê opóŸnia…

– My jak zwykle na szarem koñcu, panie Kaziu. Jak w tem Tury-
nie. 

– No, ale g³owa do góry, panie Eustachy. Doszlusowaliœmy. Co
prawda na 17 miejscu, ale zawsze. Telewizja zrobi³a transmisje na
¿ywo z lodu na Wiœle w Toruniu, gdzie znaleŸli martwego ³ab¹dzia.
A nawet dwa. Pewnie siê ca³owa³y, jak to ³ab¹dzie na wiosne. No,
ale wreszcie dziennikarze mogli zaprezentowaæ gotowoœæ na œmieræ
w s³u¿bie wolnego s³owa. 

– To ona jest taka groŸna, w morde je¿a, ta grypa.
– Mówi¹, ¿e jest. 
– Ja siê, panie Kaziu nie pytam, co one mówi¹, tylko, co pan my-

œli. Wiele ona, ta grypa, do tej pory ludzi za³atwi³a?
– 200 osób. 
– A wiele nas jest?
– W ogóle 6 miliardów na ca³em œwiecie.
– To przecie¿ wystarczy seta z pieprzem. Ka¿de grype za³atwi.

I jaka smaczna … A props, panie Kaziu, dorzucisz pan pi¹taka, bo
pieprz ju¿ mamy? Na zdrowie, rzecz jasna. Notował: Szaser

Co tam panie na Pradze...

Ab¹dŸ

To nie MÊDRCA szkie³ko i oko, ale wp³yw WIEKU na oko spowodowa³, ¿e 7 lutego
znalaz³em siê w Szpitalu Jednodniowym - Przychodni „na Kaczej”, gdzie m. in.
usuwa siê „laserowo” zaæmê. Tam zaœ podchodzi do mnie kolega od W³adys³awa IV,
Andrzej Siekierski, z którym razem – 19 listopada 2005 roku - œwiêtowaliœmy 120-
lecie szko³y. Mimo to dopiero teraz dowiadujê siê o piêknej uroczystoœci, która sta³a
siê jego udzia³em 11 listopada 2005 roku, w ambasadzie Francji w Warszawie. Tego
to dnia ambasador francuski, Pierre Menat, udekorowa³ Andrzeja Orderem Legii
Honorowej. W uroczystoœci wzi¹³ udzia³ profesor Henryk Sowiñski, by³y dyrektor
W³adys³awa IV i historyk dziejów uczelni. 

Jak dosz³o do tego, ¿e Andrzej tak siê dla Francji zas³u¿y³? Szczególn¹ rolê ode-
gra³y tu dwie instytucje. Pierwsza z nich to sam „W³adek IV”. Andrzej urodzi³ siê 7
lutego 1919 roku (co oznacza³o, ¿e „na Kaczej” rozmawia³em z nim dok³adnie w
jego 87 urodziny – nota bene, daj Bo¿e ka¿demu tak siê trzymaæ jak on!).
Miejscem jego urodzenia by³ Lwów, ale po jakimœ czasie Jego rodzina przenios³a siê
do Warszawy i w 1932 roku, rozpocz¹³ on naukê u W³adys³awa IV, wybieraj¹c jako
jêzyk obcy – francuski. Trafi³ wspaniale – do pani profesor Janiny Piaseckiej-
£ukasiewicz, u której po szeœciu latach nauki doszed³ do takiej bieg³oœci we fran-
cuszczyŸnie, i¿...zaraz bêdzie o tym mowa.

Drug¹ instytucj¹, która odegra³a równie powa¿n¹ rolê w jego dalszej drodze
¿ycia, by³a Szko³a Podchor¹¿ych £¹cznoœci w Zegrzu. Po zrobieniu matury w 1938
roku, Andrzej zda³ egzamin na Politechnikê Warszawsk¹, ale przed podjêciem
studiów, odby³ w Zegrzu s³u¿bê wojskow¹, któr¹ skoñczy³ jako kapral podchor¹¿y.
26 sierpnia 1939 roku zosta³ zmobilizowany i przydzielony do kompanii radiowej
Armii £ódŸ. Ca³¹ kampaniê wrzeœniow¹ przeby³ jako zastêpca dowódcy plutonu i
dowódca radiostacji du¿ej mocy, 21 wrzeœnia przekroczy³ granicê rumuñsk¹. Po
miesi¹cu by³ we Francji. 

Dlaczego tak szybko? Dlatego, ¿e mówi³ znakomicie po francusku. Ca³a elita
rumuñska mówi³a po francusku, wszystkie eleganckie panie mówi³y po francusku,
a wiêc Andrzej dozna³ ze strony tej elity du¿ej pomocy. By³ „swój”. We Francji zaœ
otrzyma³ przydzia³ do batalionu ³¹cznoœci I Dywizji genera³a Bronis³awa Ducha i z
ni¹ odby³ ca³¹ kampaniê francusk¹. 

Gdy Francja skapitulowa³a, przedosta³ siê do „Wolnej Francji”, nie okupowanej
przez Niemców, a rz¹dzonej przez marsza³ka Philippe’a Pétaina, która podlega³a
³agodniejszemu re¿imowi, ni¿ Francja okupowana. Doœæ powiedzieæ, ¿e „Pañstwo
Francuskie”, bo tak siê oficjalnie ta struktura nazywa³a, by³o uznawane przez 20
kilka pañstw i utrzymywa³o z nimi stosunki dyplomatyczne, w tym z USA,
Zwi¹zkiem Radzieckim i Watykanem. Andrzej Siekierski próbowa³ przedostaæ siê
przez Hiszpaniê do Anglii, ale to mu siê nie uda³o, rozpocz¹³ wiêc studia na politech-
nice w Grenoble i studiowa³ jêzyki. W listopadzie 1942 roku, w posiad³oœciach fran-
cuskich w Afryce Pó³nocnej, które formalnie nale¿a³y do „pañstwa Francuskiego”,
wyl¹dowali Amerykanie. Wówczas „Woln¹ Francjê” zajêli Niemcy, Andrzej zaœ
w³¹czy³ siê do francuskiego Ruchu Oporu, z którym ju¿ uprzednio nawi¹za³ kontakt.
Dzia³a³ w polskiej s³u¿bie wywiadowczej F-2 jako radiotelegrafista i agent i razem z
szyfrantem K. Rybowiczem obs³ugiwa³ radiostacjê krótkofalow¹ ³¹cz¹c¹ ich z Angli¹.
Mia³ francuski stopieñ wojskowy podporucznika, a polski – kapitana. Do Polski wró-
ci³ w 1947 roku. 

„Na Kaczej” by³ z ¿on¹, Francuzk¹, urocz¹ pani¹, której francuszczyzna (polski
te¿ zna) brzmia³a jak dŸwiêki harfy eolskiej, poniewa¿ jej dykcja jest wspania³a,
aktorska. Pytam Andrzeja, czy ma wnuki. „Mamy prawnuki – odpowiada z dum¹ -
troje. „A jakie nosz¹ imiona?” „Dziewczynka – to Anne Solene, a ch³opcy, to Amory
i Lideric. To imiona bretoñskie, bo wnuczka wysz³a za Bretoñczyka”. W Bretanii wiêc
jesteœmy te¿. Zygmunt Broniarek

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

WYKONUJE:
		 renowacjê wszystkich mebli 

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

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

³¹cznie z monta¿em karniszy
		 zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
		 posiadamy wybór tkanin i transport

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

UBEZPIECZENIA
�� auta – AC, NW i najni¿sze OC
�� domy, mieszkania, emerytalne IKE
�� na ¿ycie, „pod kredyt”
�� zdrowotne

F I R M Y  K O M P L E K S O W O
Biuro: ul. Chrzanowskiego 13

tel./fax 813−76−39, 0602−787−017
0601−097−814

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     ZZZZ IIII MMMMOOOOWWWWYYYY 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

uull..  KKoommoorrsskkaa
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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

WARSZAWA

ALERGIA
� testy i odczulanie

TERAPIA
ANTYNIKOTYNOWA
�� KONSULTACJE LEKARSKIE 

GRATIS! 
L E K R O M E DL E K R O M E D

ul. Meksykañska 6/9 róg ul. Wandy
tel. 616-21-11 (8.00-19.00)

www.Vita-Med.pl

Zapisy do Lekarzy 
Rodzinnych!!!

673-35-10
673-35-00ul. Meissnera 7

JASKINIA SOLNO 
−JODOWA

REMBERTÓW
ul. Czerwonych Beretów 14

od ul. Szatkowników

tel. 673 48 93

ZZaammkknniijj  oocczzyy......
......ppoozzwwóóll,,  bbyy  mmoorrzzee  ddaałłoo
TTwweemmuu  cciiaałłuu  sswwoojjąą  ssiiłłęę
MIKROKLIMAT POMOCNY
W PRZYPADKU ALERGII,

CHORÓB PŁUC I OSKRZELI,
NADCIŚNIENIU, STANACH

POZAWAŁOWYCH, 
OWRZODZENIU I NERWICY.
� Masa¿e
� Lekarz medycyny sportowej
� Dietetyk
� Kosmetyki na bazie soli 

morskiej
� Lampy solne

�

ul. Igañska 22 
tel. 022 870 35 27, pon.- pt. 11-19, sob. 10-14 

KUPON PROMOCYJNY
Przy zakup ie  oprawki :

� dwa szk³a plastikowe z antyrefleksem 60 zł 
� soczewki fotochromowe 15% rabatu
� soczewki barwione 20% rabatu

Salon Optyczny – Simon Martell

Poradnia Chorób Sutka, 
Profilaktyki Przeciwnowotworowej

i Chorób Okresu Przekwitania
03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od ul. Londyñskiej)

Informacje i zapisy tel. 672−78−57, tel/fax 672−79−36

WYKONUJEMY NASTĘPUJĄCE BADANIA I KONSULTACJE:
�Mammografiê – (LORAD IV-M) – wraz z konsultacj¹ specjalisty onkologa

� USG – (VINGMED SYSTEM FIVE) – badanie: sutka, tarczycy, jamy 
brzusznej, gruczo³u krokowego, j¹dra, ginekologiczne (w tym transvaginalne),
ga³ki ocznej, kolana, stawu barkowego, przezciemi¹czkowe, wêz³y ch³onne,
przep³ywy ¿ylne i têtnicze (Doppler).

� Densytometrie – (ACHILLES PLUS) – badanie gêstoœci koœci

� Konsultacje onkologiczne

� Konsultacje endokrynologiczne

�Konsultacje ginekologiczne i ginekologiczno-endokrynologiczne
(menopauza, cytologia, USG ginekologiczne)

� Biopsje pod USG � Badania laboratoryjne

� Profilaktyka grupowa dla zak³adów pracy
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Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia – wybrane procedury medyczne

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
informuje o mo¿liwoœci wykonywania
kompleksowych badañ ultrasonogra-
ficznych w Stacji Opieki Caritas przy
ul. Œnie¿nej 3 na warszawskiej Pradze.

Zapisy oraz pytania prosimy kierowaæ pod nu-
mer tel. 0-501-189-547 do kierownik Stacji Opie-
ki Edyty W³adyko, w dni powszednie od godz.
8.00- 20.00.

Stacja Opieki Caritas przy ul. Œnie¿nej funk-
cjonuje w ramach Caritas Diecezji Warszawsko-
Praskiej. Jest to stacja wyposa¿ona w sprzêt ultra-
sonograficzny zakupiony ze œrodków zebranych
przez parafie dekanatu praskiego. Dziêki niemu
istnieje mo¿liwoœæ wykonywania tañszych badañ
USG, w pierwszej kolejnoœci dla parafian nasze-
go dekanatu (dla osób znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji przewiduje siê bezp³atne; wymagane jest
skierowanie od ks. proboszcza). (ab)

W 2000 roku chorowa³o na
ni¹ blisko 67 milionów ludzi,
z tego prawie 7 milionów utra-
ci³o obustronnie widzenie.
W Polsce chorych na jaskrê jest
oko³o 800 tysiêcy. Wielu cho-
rych na jaskrê nie jest œwiado-
mych obecnoœci tej choroby.
Jaskra dotyczy wszystkich grup
wiekowych, jednak najpow-
szechniej wystêpuje u osób
starszych. W ogromnej wiêk-
szoœci przypadków ma charak-
ter obustronny. Nie leczona
prowadzi do powstania ubyt-
ków w polu widzenia, koñcz¹-
cych siê ostatecznie nieodwra-
caln¹ œlepot¹. Jedyn¹ skuteczn¹
metod¹ zatrzymania lub spo-
wolnienia choroby jest jej
wczesne wykrycie i zastosowa-
nie odpowiedniego leczenia. 

G³ówn¹ przyczyn¹ zaniku
nerwu wzrokowego w jaskrze
jest podwy¿szone ciœnienie
w ga³ce ocznej. Jednak, u co
pi¹tego chorego na jaskrê, ci-
œnienie w ga³ce ocznej mieœci
siê w granicach tzw. normy tj.
10-21mmHg. U tych chorych
g³ówn¹ przyczyn¹ jaskry jest
zbyt ma³a iloœæ krwi docho-
dz¹ca do nerwu wzrokowego,
najczêœciej z powodu mia¿-
d¿ycy lub skurczu naczyñ. 

U 85% chorych jaskra prze-
biega bez ¿adnych objawów
i podstêpnie niszczy wzrok.
Choroba jest ca³kowicie bez-
bolesna, nie powoduje zadra¿-
nienia oka ani problemów
z czytaniem. Uszkodzenie
wzroku chory odczuwa dopie-
ro, gdy nerw wzrokowy jest

ju¿ praktycznie zniszczony.
U 15% chorych na jaskrê mo-
¿e dochodziæ do przejœciowe-
go, gwa³townego wzrostu ci-
œnienia w ga³ce ocznej do 30-
40 mmHg. Chory odczuwa
wtedy ból oka, g³owy oraz za-
burzenia widzenia pod posta-
ci¹ kó³ têczowych przy patrze-
niu na Ÿród³o œwiat³a lub za-
mglone widzenie. Niekiedy ci-
œnienie w oku wzrasta do 50-
90 mmHg – jest to tzw. ostry
atak jaskry, wymagaj¹cy szyb-
kiej pomocy okulistycznej,
gdy¿ nieleczony mo¿e w ci¹gu
kilku dni doprowadziæ do utra-
ty widzenia. 

Jaskra najczêœciej rozwija
siê u osób powy¿ej 40 roku ¿y-
cia oraz u osób, których naj-
bli¿si krewni choruj¹ na ja-
skrê. Bardziej zagro¿one cho-
rob¹ s¹ równie¿ osoby z krót-
kowzrocznoœci¹, nadciœnie-
niem têtniczym lub zbyt ni-
skim ciœnieniem krwi, cukrzy-
c¹, sk³onnoœciami do marzniê-
cia r¹k i stóp oraz migrenami.
Te osoby powinny badaæ oczy
przynajmniej raz do roku,
a ka¿dy, kto ukoñczy³ 35 lat -
raz na 2 lata. 

Wszystkie badania diagno-
styczne, które wykonuje lekarz
okulista s¹ bezbolesne, czêœæ
wykonywana jest ze znieczule-
niem. Podstawowe badania
obejmuj¹ pomiar ciœnienia we-
wn¹trzga³kowego, ogl¹danie
dna oka oraz badanie pola wi-
dzenia.

Leczeniem jaskry powinien
zajmowaæ siê doœwiadczony

okulista. Jaskra jest chorob¹
nieuleczaln¹, dlatego leczenie
jaskry trwa do koñca ¿ycia
chorego. Tym skuteczniejsze
jest leczenie jaskry, im wcze-
œniej choroba zostanie wykry-
ta. Leczenie na ogó³ nie jest
w stanie przywróciæ utracone-
go ju¿ wzroku, ale prawid³owo
prowadzone potrafi zapobiec
dalszej utracie widzenia. Sto-
sowane s¹ metody farmakolo-
giczne - za pomoc¹ kropli, la-
serowe lub chirurgiczne. 

Krople przeciwjaskrowe po-
dajemy od 1 do 3 razy dzien-
nie, o œciœle okreœlonej godzi-
nie. Je¿eli leczenie za pomoc¹
kropli jest nieskuteczne nale¿y
zastosowaæ metody laserowe
lub chirurgiczne. Zabiegi lase-
rowe trwaj¹ kilka minut i za-
zwyczaj mo¿na po nich udaæ
siê do domu. Operacje prze-
ciwjaskrowe wykonywane s¹
pod mikroskopem, w znieczu-
leniu i trwaj¹ oko³o 40 minut.
Zabiegi te cechuj¹ siê du¿¹
skutecznoœci¹, ale wykonane
zbyt póŸno mog¹ nie po-
wstrzymaæ utraty widzenia. 

Dr n. med. 
Joanna Wierzbowska

Autorka jest adiunktem w Klini-
ce Okulistycznej Wojskowego In-
stytutu Medycznego przy ul. Sza-
serów 128. Przyjmuje równie¿
w przychodni „MAGODENT”,
przy ul. Fieldorfa 40.
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Jaskra jest najgroŸniejsz¹ przewlek³¹ cho-
rob¹ nerwu wzrokowego, prowadz¹c¹ do
nieodwracalnej utraty widzenia. Stanowi
drug¹ przyczynê œlepoty na œwiecie. 

JASKRA
– dlaczego groźna?

Apteka „Apteka „WILGAWILGA””
ul. Rechniewskiego 6ul. Rechniewskiego 6

uczestnicz¹ca w programie „TANIE LEKI” oferuje:
� pe³ny asortyment leków 
� leki gotowe, recepturowe,

homeopatyczne 
� insuliny, paski diagnostyczne 
� wszystkie typy glukometrów 
� sprzêt rehabilitacyjny 
� leki wysokospecjalistyczne  

� ciœnieniomierze 
� kosmetyki (codziennie rabat:

Vichy – 15%, 
La Roche Posay – 10%)

� realizacjê wniosków na
pieluchomajtki 

� dietê Cambridge

Sta³e rabaty do 17%! Okresowe bonifikaty specjalne!
Karty rabatowe dla sta³ych pacjentów

oraz liczne konkursy! 
Spotkania z dermokonsultantami 

oraz sta³y kontakt z konsultantem diety Cambridge!

Zapraszamy!
pon.-pt. 800-2000, sobota 900-1500, niedziela 900-1400

Telefoniczna rezerwacja leków: 022 613-66-99; 740-50-28

Badania USG dla mieszkañców 
Diecezji Warszawsko-Praskiej

Nowa klinika ze starymi tradycjami

Genera³ prof. Marek Maruszyñski otrzyma³ 6 marca br., w dniu swoich
60 urodzin wspania³y prezent. Po rocznym remoncie w Wojskowym In-
stytucie Medycznym przy ul. Szaserów otwarto Klinikê Chirurgii Ogól-
nej, Onkologicznej i Naczyniowej. 
– Z Grochowem, szpitalem na Szaserów i Klinik¹ Chirurgiczn¹ jestem zwi¹zany g³êboko, z ca³ego serca.

Tutaj przed wieloma laty by³em operowany. I tutaj z dumnie podniesionym czo³em chodzi³em po pierwszej sa-
modzielnie wykonanej operacji. Od ponad 30 lat klinika to mój drugi dom, to moje prawdziwe miejsce na zie-
mi, gdzie przeszed³em wszystkie szczeble zawodowej kariery „od wolontariusza do profesora, kierownika Kli-
niki – Komendanta Szpitala, za³o¿yciela i pierwszego Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego – powie-
dzia³ Jubilat, od dnia dzisiejszego u¿ywaj¹c ustawowej formu³y –  „¿o³nierz zawodowy w stanie spoczynku”.

Zebranych goœci powita³ gen. bryg. prof. Jan Krzysztof Podgórski dyrektor WIM. Na otwarciu obe-
cna by³a generalicja, pos³owie, parlamentarzyœci, naukowcy, lekarze, duchowieñstwo, a wœród nich abp
S³awoj Leszek G³ódŸ ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej i bp polowy WP Tadeusz P³oski, którzy
dokonali poœwiêcenia wyremontowanego obiektu. W gronie zaproszonych goœci nie sposób by³o nie za-
uwa¿yæ Rados³awa Pazury, któremu w tej klinice lekarze uratowali ¿ycie po ciê¿kim wypadku. (ab)
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BASEN DLA KAŻDEGO
Proponuje:
� naukê p³ywania dla dzieci, m³odzie¿y, doros³ych
� p³ywanie rekreacyjne
� wynajem basenu
� p³ywanie dla przedszkoli, szkó³ i uczelni
� saunê i si³owniê

Ponadto:
� æwiczenia w wodzie zapobiegaj¹ce osteoporozie
� aerobik w wodzie
� nauka p³ywania dla seniorów

Na miejscu:
� bar, sklep p³ywacki i p³etwonurkowy
� bezp³atny parking

Posiadamy w³asn¹ ochronê.

ul. Namys³owska 8, 
03-455 Warszawa
tel./fax 619-88-08, 
tel. 619-27-59, 818-83-81
www.naka.waw.pl
e-mail:kontakt@naka.waw.pl

REKLAMA REKLAMA

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

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 610−50−31

�� Protetyka – protezy nylon.
�� Korony, mosty porcelanowe
�� Implanty
�� Laseroterapia – paradontoza
�� Wybielanie jednorazowe
�� RTG na miejscu

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

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

NZOZ LECZNICA NZOZ LECZNICA 
FUNDACJI ZDROWIEFUNDACJI 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 Biofeedback
· stomatologia – NFZ
· rehabilitacja – NFZ, masaże lecznicze
· usługi pielęgniarskie i opiekuńcze 

w domu pacjenta

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

Oferujemy: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie, bogaty program kulturalny oraz sze-
rok¹ gamê zabiegów balneologicznych. W pobli¿u lodowisko i wyci¹gi narciarskie oraz inne atrakcje!!!

14 dniowe pobyty w cenie już od 896 zł!
29.03 – 11.04     13.04 – 26.04 – TURNUS ŒWI¥TECZNY   

29.04 – 12.05

Udany wypoczynek w górach!

POZNAJ UROKI KRYNICY-ZDROJU
Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

zaprasza na: 

Rezerwacje: tel. (018) 471−20−76, 471−56−35
www.krynica.com.pl/zgoda/

MASA¯ NA ZDROWIE
Rozmowa z Jackiem Twarowskim, dyplomowanym
rehabilitantem.

- Czym s¹ spowodowane
bóle krzy¿a u wiêkszoœci
chorych?

- Bóle w obszarze krêgos³u-
pa lêdŸwiowego i koœci krzy-
¿owej mog¹ byæ spowodowa-
ne zmianami zwyrodnienio-
wymi, wypadaniem dysku,
dolegliwoœciami statycznymi,
rw¹ kulszow¹, czy bólami
w obrêbie stawów krzy¿owo-
biodrowych. Bóle krzy¿a wywo³ane s¹ deformacj¹ kr¹¿ków miêdzy-
krêgowych (dysków). Sta³e ich obci¹¿enie powoduje, ¿e robi¹ siê co-
raz cieñsze i przestaj¹ pe³niæ funkcje amortyzuj¹ce. S¹ one równie¿
bardzo podatne na wszelkiego rodzaju urazy i zniekszta³cenia. 

- Czy bóle krzy¿a zawsze odczuwamy tak samo?
- Oczywiœcie, ¿e nie. Mo¿e to byæ przenikaj¹cy, têpy ból, ale

i promieniuj¹cy w kierunku nóg. Bol¹ najczêœciej dolne krêgi lê-
dŸwiowego odcinka krêgos³upa w miejscu przejœcia krêgos³upa
w koœæ krzy¿ow¹. Organizm reaguje na ból, prób¹ unieruchomienia
bolesnego odcinka krêgos³upa. 

- Jakie zachowania zaleca³by pan, ¿eby zminimalizowaæ ból?
- Najwa¿niejsze jest, by jeszcze przed wstaniem z ³ó¿ka, rozru-

szaæ lêdŸwiowy odcinek krêgos³upa, wykonuj¹c kilka nieskompli-
kowanych æwiczeñ. Je¿eli ból jest silny, to do przybycia masa¿ysty
k³adziemy siê na boku, z jedn¹ nog¹ wyprostowan¹, a drug¹ ugiêt¹.

- Czy przy bólach krzy¿a ulgê mog¹ przynieœæ masa¿e?
- Masa¿ mo¿e byæ bardzo skuteczny w leczeniu tych bólów. Po-

woduje rozluŸnienie miêœni w miejscach, które maj¹ tendencje do
skurczu. £atwo je wyczuæ, bo w tych obszarach wyczuwa siê
stwardnienie, bolesne podczas dotykania. Od dziesiêciu lat pracujê
jako masa¿ysta i rehabilitant. Jeœli jest taka potrzeba odwiedzam
klientów w ich domach i doradzam w doborze odpowiednich æwi-
czeñ. Widzia³em wielu pacjentów z bólem krzy¿a, którzy dziêki in-
dywidualnie dobranym æwiczeniom i systematycznym masa¿om
wrócili do zdrowia. 

- Czy przy bólach krzy¿a ulgê mog¹ przynieœæ masa¿e?
- Masa¿ mo¿e byæ bardzo skuteczny w leczeniu tych bólów. Po-

woduje rozluŸnienie miêœni w miejscach, które maj¹ tendencje do
skurczu. £atwo je wyczuæ, bo w tych obszarach wyczuwa siê
stwardnienie, bolesne podczas dotykania. Od dziesiêciu lat pracujê
jako masa¿ysta i rehabilitant. Jeœli jest taka potrzeba odwiedzam
klientów w ich domach i doradzam w doborze odpowiednich æwi-
czeñ. Widzia³em wielu pacjentów z bólem krzy¿a, którzy dziêki in-
dywidualnie dobranym æwiczeniom i systematycznym masa¿om
wrócili do zdrowia.

- Czy przy bólach krzy¿a ulgê mog¹ przynieœæ masa¿e?
- Masa¿ mo¿e byæ bardzo skuteczny w leczeniu tych bólów. Powo-

duje rozluŸnienie miêœni w miejscach, które maj¹ tendencje do skur-
czu. £atwo je wyczuæ, bo w tych obszarach wyczuwa siê stwardnie-
nie, bolesne podczas dotykania. Od dziesiêciu lat pracujê jako masa-
¿ysta i rehabilitant. Jeœli jest taka potrzeba odwiedzam klientów w ich
domach i doradzam w doborze odpowiednich æwiczeñ. Widzia³em
wielu pacjentów z bólem krzy¿a, którzy dziêki indywidualnie dobra-
nym æwiczeniom i systematycznym masa¿om wrócili do zdrowia.
AS 2006 Rozmawiała: I.R

GABINET ZDROWIE – Jacka Twarowskiego
ul. Garwolińska 7 m 79

tel. 022 610 06 73; tel. kom. 0602 375 462
www.rehabilitacja.strona.pl

Ludzki uk³ad s³uchowy
jest bardzo z³o¿ony, a gdy za-
czyna szwankowaæ, nie wystar-
czy po prostu za³o¿yæ jakiœ tam
aparat s³uchowy, w³¹czyæ go
i ustawiæ g³oœnoœæ. Aby jak naj-
lepiej wykorzystaæ s³uch, nale-
¿y zacz¹æ od wizyty u specjali-
sty, który zbada s³uch, poro-
zmawia o stylu ¿ycia i nastêp-
nie pomo¿e wybraæ aparat za-
pewniaj¹cy najwiêksze korzy-
œci w praktyce.

Indywidualne 
wzmocnienie

Niedos³uch dotyczy osób
w ka¿dym wieku. Niektórzy,
nawet z niedos³uchem znaczne-
go stopnia, mog¹ ca³kiem nie-
Ÿle rozumieæ z³o¿one dŸwiêki
mowy, pod warunkiem, ¿e s¹
one wystarczaj¹co g³oœne. U in-
nych osób uszkodzenie ucha
wewnêtrznego mo¿e byæ na ty-
le du¿e, ¿e nawet przy odpo-
wiedniej g³oœnoœci mowy trud-
no jest j¹ zrozumieæ. Audiopro-
tetycy Oticon dysponuj¹ grun-
town¹ wiedz¹ na temat ró¿nych
rodzajów niedos³uchów. Mog¹
zmieniaæ sposób przetwarzania
dŸwiêków w aparacie s³ucho-
wym, by zapewniæ odpowie-
dnie ich wzmocnienie w decy-
duj¹cych zakresach czêstotli-
woœci. Jest to mo¿liwe, ponie-
wa¿ nowoczesne aparaty s³u-
chowe Oticon s¹ wyj¹tkowo
elastyczne – reaguj¹ z nies³y-
chan¹ precyzj¹ w zale¿noœci od
konkretnego typu niedos³uchu
i sytuacji akustycznej. Stale
analizuj¹c dochodz¹ce dŸwiêki,
zapewniaj¹ im tylko takie
wzmocnienie, z jakim ucho jest
sobie w stanie poradziæ. Za-
pewniaj¹ równie¿ czysty, har-
monijny i przyjemny odbiór
dŸwiêków.

OdpowiedŸ 
na indywidualne potrzeby

Dzisiaj nowoczesne aparaty
s³uchowe Oticon mog¹ w grun-
cie rzeczy zdzia³aæ „cuda”, do-
pasowuj¹c siê indywidualnie do
niedos³uchu, do jedynej w swo-
im rodzaju anatomii ucha i sty-
lu ¿ycia osoby niedos³ysz¹cej.

Wystêpuj¹ we wszystkich ksz-
ta³tach i rozmiarach – od ma-
³ych, dyskretnych modeli we-
wn¹trzusznych do ró¿nobarw-
nych modeli zausznych. Rodzaj
aparatu s³uchowego zalecanego
przez audioprotetyka zale¿y od
dwóch wa¿nych czynników:
wielkoœci uszu i wielkoœci
ubytku s³uchu. Osoby z lekkim
upoœledzeniem s³uchu mog¹
korzystaæ z wiêkszoœci rodza-
jów aparatów s³uchowych. Na-
tomiast osoby ze znacznym nie-
dos³uchem potrzebuj¹ aparatów
o wiêkszej mocy, wyposa¿o-
nych w wiêksz¹ bateriê; w tym
przypadku mog¹ to byæ tylko
aparaty zauszne. Kszta³t i dopa-
sowanie aparatów s³uchowych
jest oczywiœcie wa¿n¹ spraw¹,
ale nie mniej istotne jest to, jak
dana osoba zamierza z nich ko-
rzystaæ. Ka¿dy ma swój w³asny

styl ¿ycia, zainteresowania
i zdolnoœci, a aparaty s³uchowe
i programy do ich ustawiania
potrafi¹ wzi¹æ to wszystko pod
uwagê. Wystarczy jedynie od-
powiedzieæ na kilka prostych
pytañ, a nastêpnie patrzeæ i s³u-
chaæ, podczas gdy komputer
wykona ca³¹ resztê. Czasem
mo¿e byæ trudno opisaæ, jak po-
winien brzmieæ aparat s³ucho-
wy w konkretnej sytuacji. Naj-
lepsze programy dopasowania
aparatów Oticon zawieraj¹ bi-
bliotekê dŸwiêków i obrazów,
które ilustruj¹ dan¹ sytuacjê
s³uchow¹. Jeœli zatem zajdzie
potrzeba dok³adnego dopaso-
wania po wstêpnym przymie-
rzeniu i dobraniu aparatów, pa-
cjent mo¿e ³atwiej sprecyzowaæ
swoje wymagania, a audiopro-
tetykowi ³atwiej bêdzie osi¹-
gn¹æ dobre i trwa³e rezultaty.

Od niedawna audioprotetycy
Oticon maj¹ do dyspozycji naj-
nowsze narzêdzie pomocne
w jak najlepszym dopasowaniu
aparatu s³uchowego – specjali-

styczny program komputerowy 
e-CAPS. Pozwala on na bardzo
precyzyjne okreœlenie potrzeb
ka¿dego bez wyj¹tku pacjenta
i wybranie optymalnego roz-
wi¹zania s³uchowego dla zdefi-
niowanego problemu. Ma on
jeszcze jedn¹ bardzo wa¿n¹ za-
letê – dŸwiêkowo obrazuje oso-
bom dobrze s³ysz¹cym co ich
krewny lub znajomy z niedo-
s³uchem s³yszy lub czego raczej
nie s³yszy. Audioprotetyk mo¿e
tak¿e zaprezentowaæ, jak kon-
kretna osoba bêdzie s³ysza³a po
za³o¿eniu aparatu s³uchowego
itp. Wra¿enie bywa czêsto pio-
runuj¹ce, bo ¿yj¹c z kimœ kto
niedos³yszy, nie zdajemy sobie
sprawy jak bardzo jest on odi-
zolowany oraz nara¿ony na fru-
stracjê i nagle odkrywamy, ¿e
rozwi¹zanie problemu jest
w zasiêgu rêki. A korzyœci jest
wiele: bogatsze ¿ycie towarzy-
skie, wiêksza pewnoœæ siebie
i wiêcej energii, by cieszyæ siê
¿yciem. Wnet równie¿ rodzina
i przyjaciele zauwa¿¹ ró¿nicê!

„People first” – tak brzmi
motto firmy Oticon. Wierzy-
my, ¿e do stworzenia najlep-
szych aparatów s³uchowych
nie wystarczy wy³¹cznie naj-
nowsza technologia. Dlatego
przy projektowaniu nowych
rozwi¹zañ dla osób niedos³y-
sz¹cych na pierwszym miej-
scu stawiamy osobiste potrze-
by i preferencje pacjenta.

AS 2006

FIRMA HA.MED ZAPRASZA w marcu NA BEZPŁATNE BADANIE
SŁUCHU I DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH 

– UL. OSTRO£ÊCKA 4 GAB. 16 (W BUDYNKU PRZYCHODNI); 
PON.,WT 10-14, ŒR., CZW. 15.30-19.30., TEL. 022 498-74-80

Nasz s³uch jest jedyny w swoim rodzaju, tak
jak odciski palców. Jeœli go nam ubywa, tra-
cimy czêœæ siebie, czêœæ naszej to¿samoœci.
Nowoczesne aparaty s³uchowe Oticon potra-
fi¹ skompensowaæ nasz niedos³uch i pomóc
nam odzyskaæ swoj¹ odrêbnoœæ.

OSOBISTE
ROZWIĄZANIE

leczymy zêby
bezp³atnie

tel. (022) 894-81-70
Warszawa, 

ul. Roentgena 23 lok. 2

na

B I A ŁY  K I E Ł
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WIOSNA BLI¯EJ 
– CENY NI¯EJ!

Tylko w marcu
w sklepach „Spo³em” WSS Praga Po³udnie przy ul.

� Turbinowej 3
� Igañskiej 2

WIELKA PROMOCJA
CENOWA

na:
✓ Miêso
✓ Wêdliny
✓ Pieczywo
✓ Nabia³
✓ Owoce i warzywa

Z a p r a s z a m y

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 2006

(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

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

OFERUJEMY:  p³ytê gipsowo-kartonow¹ 
 konstrukcjê œcian  g³adzie gipsowe  systemy dociepleñ
 styropian, we³nê mineraln¹  us³ugi transportowe

Przedstawiciel 
firm: 

ul. Che³m¿yñska 1
(róg Marsa, teren by³ej J.W.)

tel. 612-32-71, fax 815-64-94 

ul. Zdziarska 64
(Bródno)

tel. 498-20-41 
pon.−pt. 8−17, sob. 8−13

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

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

Kurs przygotowuj¹cy do egzaminu
eksternistycznego z zakresu LO i LE 

(kurs roczny)

REKLAMA REKLAMA
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GROTA
SOLNO−JODOWA

POMAGAMY:
�� w nie¿ytach nosa, krtani, gard³a,

oskrzeli 
�� niedoczynnoœci tarczycy
�� nerwicach, stanach przemêczenia 
�� schorzeniach sercowo-naczyniowych

DO KAŻDEGO KARNETU
JEDNO WEJŚCIE

GRATIS!
ZAPRASZAMY:
ul. Targowa 33/35

Rezerwacja pod numerem: 
670-24-14

czynna pn.-pt. 800-2000

sob. 800-1500 
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Ju¿ 20 lutego 1831 r. dosz³o
do pierwszych ataków wojsk
rosyjskich na Olszynkê Gro-
chowsk¹. Olchowy lasek oka-
za³ siê niezmiernie wa¿nym
punktem w marszu Moskali na
Warszawê. Tutaj, 25 lutego,
dosz³o do decyduj¹cego star-
cia pomiêdzy broni¹cymi do-
stêpu do stolicy Polakami,
a atakuj¹cymi Rosjanami,
których przewaga by³a ogrom-
na. Ich armia liczy³a (wg ró¿-
nych Ÿróde³) od 60 do 115 tys.
¿o³nierzy, zaœ Polaków by³o
o po³owê mniej. Tak¿e uzbro-
jeniem Moskale zdecydowa-

nie przewy¿szali powstañców.
Po stronie najeŸdŸcy stanê³o
przesz³o 200 armat, zaœ Polacy
mieli ich ok. 100. W czasie
g³ównego starcia zginê³o po-
nad 9 tys. Rosjan i ok. 7 300
powstañców. Bitwa pod Ol-
szynk¹ Grochowsk¹ zwana
jest polskimi Termopilami.

G³ównymi organizatorami
obchodów 175 rocznicy bitwy
by³y w³adze samorz¹dowe Pra-
gi Po³udnie i Rembertowa, Sto-

warzyszenie Olszynka Gro-
chowska oraz Kr¹g Pamiêci
Narodowej. Uroczystoœci roz-
poczê³y siê 23 lutego w Domu
Literatury na Krakowskim
Przedmieœciu. Zorganizowano
tam wystawê i miêdzynarodo-
w¹ sesjê pt. „Bitwa Grochow-
ska w Powstaniu Listopado-
wym”. Nastêpnego dnia, 24 lu-
tego, w Centralnej Bibliotece
Wojskowej przy ul. Ostrobram-
skiej, odby³a siê wspólna sesja
rad czterech dzielnic prawo-
brze¿nej Warszawy – Rember-
towa, Wawra, Weso³ej i Pragi
Po³udnie. 

W sesji uczestniczy³ m.in.
Minister Obrony Narodowej,
Rados³aw Sikorski (foto 2), któ-
ry podkreœli³, ¿e w czasie nie-
równych walk wytworzone zo-
sta³o wra¿enie i przekonanie
o wy¿szoœci orê¿a polskiego
nad innymi. – Ta lekcja historii
nie mo¿e byæ przez nas zapo-
mniana – mówi³ minister –
A m¹dry racjonalizm i odwaga
to jest to, czego nam potrzeba
przy kszta³towaniu systemu
obronnego naszego pañstwa. Po
krótkim wyk³adzie Stefana Me-
laka, przewodnicz¹cego Krêgu
Pamiêci Narodowej, na temat
bitwy, jej znaczenia oraz historii
pielêgnacji miejsca pamiêci na-

rodowej, jakim jest Olszynka
Grochowska, radni czterech
dzielnic, przez aklamacjê, przy-
jêli wspólne stanowisko w spra-
wie budowy Alei Chwa³y i Mu-
zeum Powstania Listopadowe-
go. W stanowisku tym radni
prosz¹ o wsparcie dzia³añ zapo-
cz¹tkowanej ju¿ budowy Alei
Chwa³y. Wyra¿aj¹ te¿ zadowo-
lenie, ¿e ta inwestycja zosta³a
ujêta w strategii rozwoju War-
szawy. Wszyscy uczestnicy se-
sji otrzymali od organizatorów
pami¹tkowe znaczki.

Sobotnie (25 lutego) obchody
rocznicy bitwy zdominowane
by³y przez jej rekonstrukcjê
(foto 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10). Insce-
nizacjê zorganizowa³o po³u-
dniowopraskie Centrum Promo-
cji Kultury. Ok. 400 ¿o³nierzy,
hobbystów i pasjonatów, przy-
branych w stroje z epoki, star³o
siê w „walce” przy Bulwarze
Stanis³awa Augusta (na polach
pomiêdzy Parkiem Skaryszew-

skim, a Osiedlem Kinowa).
Grzmia³y armaty i muszkiety,
ciê¿ko dyszeli atakuj¹cy ¿o³nie-
rze, g³oœno krzycza³y ratuj¹ce
w³asne ¿ycie i cnotê mieszkanki
grochowskich zabudowañ usta-
wionych dla potrzeb insceniza-
cji. Bucha³y par¹ chrapy galopu-

j¹cych kozackich koni. Pomiê-
dzy k³êbami dymów z p³on¹cej
„grochowskiej wioski” przemy-
kali siê powstañcy. Ziemia dr¿a-
³a, a armatnie wybuchy podry-
wa³y ku górze ca³e pryzmy
i grudy zmro¿onego œniegu.
W barwach walki przez kamion-
kowskie pola przetaczali siê od-
grywaj¹cy ¿o³nierzy Polacy

Centralne obchody 175 rocznicy Bitwy
pod Olszynk¹ Grochowsk¹ trwa³y kilka
dni. W ten sposób w³adze i mieszkañcy
oddali ho³d bohaterom najwiêkszej 
bitwy Powstania Listopadowego.

SSSSTTTTAAAATTTTEEEECCCCZZZZNNNNIIIIEEEE
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K L E J EK L E J E
„DARCHEM” 

Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86

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

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

TRANSPORT – GRATIS
R a b a t y

Upusty dla wykonawców
HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika

11110000 %%%%

wełna mineralna          15 cm 14,96 m2 brutto

Sulejówek, ul.  Pi³sudskiego 55 te l . / fax:  (022) 783 12 74, (022) 783 03 96 

systemy dociepleñ  / styropian / tynki akrylowe w kilka godzin / we³na mineralna / p³yty gipsowe /
konstrukcje / gipsy / zaprawy klejowe / ceramika budowlana / cement / kompleksowe zaopatrzenie

materiały budowlane w super cenach!!!

REKLAMA REKLAMA

Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa

„GROCHÓW”

OFERUJE
WSPÓLNOTOM

MIESZKANIOWYM
usługi związane
z zarządzaniem 

i administrowaniem
nieruchomościami.

Zainteresowanych zapraszamy
do siedziby Spó³dzielni 

w Warszawie 
przy ul. Kobielskiej 1, 

tel. 673-08-01.

RATY!

D
R
Z
W
I

O
K
N
A

SIDING
PODSUFITKI

PANELE
AKCESORIA

PARAPETY ZEW.
PRODUCENT

SPRZEDAŻ−MONTAŻ

ul. Chełmżyńska 1
Tel. 812−75−58

e−mail: phubw@wp.pl

PP

Metal−Market
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

� Drzwi
� P³yty meblowe OSB
� Blaty kuchenne
� Akcesoria meblowe
� Drzwi przesuwane
� Panele pod³ogowe 

Krono Original

� Ciêcie na wymiar
� Okleinowanie PCV
� Meble kuchenne
� Meble przedpokojowe
� Szafy wnêkowe 

do samodzielnego monta¿u
� Wycinanie ³uków, otworów

03-994 Warszawa, Wa³ Miedzeszyñski 646
(2 hangar dawne lotnisko na Goc³awiu)
tel. 022 617-22-35; fax. 671-98-12 
www.ZITKAR.com.pl

SALON FIRMOWY PRODUCENTÓW
POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

�� kabiny, wanny, meble ³azienkowe
�� glazura, terakota, gres
�� panele, parkiet, korek
�� p³ytki elewacyjne, klinkier
�� kleje, fugi, listwy
�� narzêdzia

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

CENTRUM GLAZURY

PROMOCJE

PROMOCJA PRZY ZAPISACH!

�� Fryzjerskie od 20 z³
�� Manicure 15 z³; tipsy 50 z³
�� Emeryci i renciœci 

wtorek i czwartek – RABAT
al. Waszyngtona 67 

tel. 022 870-43-73 (10-16)

C E N T R U M  
F RY Z U R

C E N T R U M  
F RY Z U R

KOMPLEKSOWE US£UGI

111177775555    LLLLAAAATTTT    PPPPÓÓÓÓŹŹŹŹNNNNIIIIEEEEJJJJ

i goœcie z Bia³orusi, Litwy, Ro-
sji, Estonii i Ukrainy. Przebieg
bitwy by³ na bie¿¹co komento-
wany, co wielu widzom u³atwi³o
odbiór. Wœród walcz¹cych mo¿-
na by³o dostrzec ministra Arka-
diusza Czartoryskiego, Sekreta-
rza Stanu w MSWiA. Z lo¿y ho-
norowej, czyli z brzegu kana³ku
wystawowego, inscenizacjê ogl¹-
dali jej twórcy: Barbara Wasiak
(dyrektor CPK) oraz Tomasz
Koziñski (Wojewoda Mazo-
wiecki) i Mateusz Mroz (bur-
mistrz Pragi Po³udnie), którzy
póŸniej dokonali przegl¹du for-
macji wojskowych (foto 7). 

W czasie, gdy ¿o³nierze wal-
czyli, a rekordowa iloœæ wi-
dzów (ok. 7 tys.) ch³onê³a wi-
doki i odg³osy walk wiele osób
z poœwiêceniem oddawa³o siê
pracy. I nie byli to tylko ochro-
niarze, którzy w³asnymi pier-
siami bronili dostêpu do zami-
nowanych terenów. Pracowali
tak¿e pilnuj¹cy ogólnego po-
rz¹dku policjanci. – Nie mieli-
œmy ¿adnych powa¿nych zg³o-
szeñ i interwencji – powiedzia³
„Mieszkañcowi” nadkomisarz

Jaros³aw Kwiatek z Komendy
Rejonowej Policji przy ul. Gre-
nadierów. A to œwiadczy, ¿e
Praga mo¿e byæ bezpieczna.
Nawet w czasie walki. Praco-
wali, choæ spo³ecznie, harcerze
z 265 WDH „Czata” im. Jana
Rodowicza „Anody”, którzy
rozdawali publicznoœci ulotki
o historii Pragi Po³udnie. Nale-
¿¹cy do dru¿yny Marek, Janek

i Micha³ wykonywali swoj¹
pracê z wielk¹ przyjemnoœci¹
i odpowiedzialnoœci¹, gdy¿
dzieñ wczeœniej szko³a do
której chodz¹ ( Gimnazjum Nr
20 z ul. Ateñskiej) uroczyœcie
przyjê³a imiê Bohaterów Ol-
szynki Grochowskiej.

Pañstwo Starzykowie z ul.
Bliskiej na inscenizacjê bitwy
przyszli ca³¹ rodzin¹. Nie szko-
da im ostatniej soboty karnawa-
³u. – Spêdzamy j¹ aktywnie, na
œwie¿ym powietrzu i w ciekawy
sposób poznajemy historiê –
dodaj¹, ¿e w tym roku insceni-
zacja jest du¿o lepiej widoczna,
choæ jeŸdŸców jakby by³o odro-
binê mniej. Byli zachwyceni,
tak samo, jak 11-letni Jasio,
który przyjecha³ na Pragê a¿
z ¯oliborza. Nie mieszka razem
z tat¹, ale takiej, mêskiej impre-
zy obaj nie mogli przepuœciæ.
Cieszy siê, ¿e jego tata, mie-

szkaj¹cy na Saskiej Kêpie Woj-
tek, pokaza³ mu coœ, co nie zda-
rza siê codziennie. – Tylko pa-
trzy³em, czy ktoœ naprawdê nie
zginie... – mówi Jasio przejêty
realizmem walki.

W niedzielê, 26 lutego trady-
cyjne, rembertowsko-praskie
uroczystoœci, rozpoczê³y siê
Msz¹ Œwiêt¹ celebrowan¹

przez abp. S³awoja Leszka
G³ódzia w koœciele Najczyst-
szego Serca Maryi przy pl.
Szembeka. Nastêpnie kilkaset
osób zgromadzi³o siê w Alei
Chwa³y prowadz¹cej do mogi³y
powstañców. Po powitaniu
i s³owie o Olszynce wyg³oszo-
nym przez Stefana Melaka
(foto 9) jeden z najm³odszych
przedstawicieli rodziny Mela-
ków, najbardziej zas³u¿onej
w walce o zachowanie Olszyn-
ki Grochowskiej, ods³oni³ pa-
mi¹tkowy Krzy¿ Belwederczy-
ków i Obroñców Olszynki. To
gest w stronê m³odego pokole-
nia, które musi przej¹æ pielê-
gnowanie pamiêci o Olszynce.
W Alei Chwa³y ods³oniêto tak-

¿e trzy kolejne g³azy pamiêci
poœwiêcone gen. Janowi Umiñ-
skiemu, braciom Mycielskim
i Walerianowi £ukasiñskiemu,
który prawie 50 lat spêdzi³
w rosyjskiej niewoli. – Na przy-
k³adzie obroñców Olszynki
mo¿na zrozumieæ istotê patrio-
tyzmu i ofiarnoœci dla Ojczyzny.
Odkryæ sens s³u¿by OjczyŸnie
i poœwiêcenia dla innych! – po-
wiedzia³ przy mogile powstañ-
ców Stanis³aw Koziej zapro-
szony przez burmistrza Rem-

bertowa, Józefa Melaka, Podse-
kretarz Stanu w MON. Uroczy-
stoœci zakoñczy³y siê Apelem
Poleg³ych i salw¹ honorow¹.

Tydzieñ póŸniej przy mogile
powstañców znowu zgromadzi-
³y siê setki osób. Tutaj mia³ za-
koñczenie organizowany przez
po³udniowopraski hufiec ZHP
47 Rajd Olszynka Grochowska.
Przesz³o 300 harcerzy i zuchów
uczestniczy³o w dwudniowym
rajdzie. Noc spêdzili w sali gim-
nastycznej Szko³y Podstawowej
Nr 75 przy ul. Nieca³ej (foto
11). Prowadzeni przez harcerzy
z 31 szczepu im. Alka Dawi-
dowskiego wszyscy uczestnicy
rajdu bogatsi o zdobyt¹ wiedzê
na temat Powstania Listopado-
wego dotarli wieczorem, 4 mar-
ca, do mogi³y powstañców. Tam
odby³ siê uroczysty apel oraz
podsumowanie rajdu.

Adam Rosiński  
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W poprzednim numerze
„Mieszkañca” mieli szansê
zaprezentowaæ swoje dokona-
nia przedstawiciele w³adz
Wawra. Dzisiaj oceny tej pre-
zentacji dokonuj¹ zaintereso-
wani tematyk¹ samorz¹dow¹
mieszkañcy. 

Zbigniew Ruszczyk 
– Przewodnicz¹cy Rady Osiedla
Radoœæ

S a m o r z ¹ d
w a w e r s k i
œmia³o mo¿na
nazwaæ atrap¹
s a m o r z ¹ d u .
I to bardzo
drog¹ atrap¹.
Wyliczyliœcie
w poprzednim

„Mieszkañcu”, ¿e sama Rada
Dzielnicy kosztuje nas prawie
pó³ mln. z³ rocznie. Ale trzeba
doliczyæ do tych kosztów tak-
¿e pensje Zarz¹du, obs³ugê
biur Zarz¹du i Rady... Tak
wiêc koszt tej atrapy samorz¹-

du to co najmniej 1 mln. z³
rocznie. A co do konkretów, to
pozytywnie oceniam dzia³al-
noœæ Pe³nomocnika Prezyden-
ta, który przyj¹³ metodê ku-
mulowania œrodków i budowy
odcinków poszczególnych
ulic. 

Dzia³am w samorz¹dzie ju¿
16 lat i wiem, ¿e przez dwie
poprzednie kadencje nie mo¿-
na by³o sfinalizowaæ takich
inwestycji, jak budowa ulicy
Mozaikowej i Mrówczej, czy
ronda przy Panny Wodnej
i Patriotów, a w tej kadencji
siê uda³o. Z du¿ych inwesty-
cji w Radoœci nie sposób nie
wymieniæ otwartej w ubie-
g³ym miesi¹cu hali sportowej
przy ul. Bajkowej, czy wcze-
œniej, chyba najpiêkniejszego
w dzielnicy, Ogródka Jorda-
nowskiego przy ul. Izbickiej.
Podsumowuj¹c uwa¿am, ¿e
tam, gdzie jest dobry admini-
strator nie jest potrzebna ¿ad-
na rada. 

Andrzej Gajc 
– mieszkaniec Wawra

¯eby wy-
strzec siê de-
magogii po-
wiem krótko,
¿e to dla dziel-
nicy stracona
kadencja. Za
du¿o k³ótni
w samorz¹-

dzie, a tam, gdzie k³ótnie, wia-
domo, trudno jest coœ zbudo-
waæ, a ³atwiej doprowadziæ do
ruiny. Jakieœ inwestycje poczy-
niono, ale dla mnie to one s¹ po
prostu rozgrzebane, a nie skoñ-
czone. Dla przyk³adu ul. Mo-
zaikowa, czy Mrówcza. Kto to
widzia³, ¿eby dwa lata budo-
waæ jedno rondo przy ul. Pa-
triotów i Panny Wodnej! Nie
zrobiono dogodnych wyjazdów
z dzielnicy. Nie ruszono z ka-
nalizacj¹. A w ogóle, skoro s¹
plany skanalizowania Wawra,
to jaki jest sens wczeœniejszej
budowy ulic? 

To przypomina myœlenie z po-
przedniej epoki – najpierw po³o-
¿ymy asfalt, a potem go zerwie-
my, bo pod nim po³o¿ymy wodo-
ci¹g... Teraz to ju¿ trzeba myœleæ
o tym, co zrobiæ w nastêpnej ka-
dencji. Zmiany tak¿e s¹ konieczne
w psychice mieszkañców Wawra
poniewa¿ wiêkszoœæ z nich nie
odczuwa przynale¿noœci do War-
szawy. Koniecznie trzeba przybli-
¿yæ Wawer Warszawie.

Miros³aw Marczewski 
– radny Wawra (PiS)

Nie zasko-
czy³a mnie
ocena mijaj¹-
cej kadencji,
w y r a ¿ o n a
w „Mieszkañ-
cu” w wypo-
wiedzi przed-
stawiciela Za-

rz¹du Dzielnicy. Pan Zygarski
od czasu wyboru na stanowisko
wiceburmistrza zajmuje siê tyl-
ko krytykanctwem i obra¿a-
niem ludzi. Przez trzy lata Za-
rz¹d Wawra nie zrobi³ niczego,
czym móg³by siê pochwaliæ
i dlatego w jego wypowiedzi
brak jest jakichkolwiek konkre-
tów. To jeden, wielki propagan-
dowy be³kot, jaki za wysok¹
burmistrzowsk¹ pensjê od po-
cz¹tku uprawia pan Zygarski. 

Co do Pe³nomocnika Prezy-
denta Warszawy, to muszê
przyznaæ, ¿e pan Andrzej Bit-

tel, okaza³ siê wyj¹tkowo
sprawnym menad¿erem. Do-
skonale zrozumia³ potrzeby
inwestycyjne dzielnicy. Wyka-
za³ siê tak¿e znakomit¹ i sta³¹
wspó³prac¹ z radami osiedli.
Oby jak najwiêcej by³o takich
urzêdników! Jeœli urzêdników
miejskich i Urzêdu Dzielnicy
pan Zygarski nazywa „nieu-
dacznikami”, to jak nazwaæ
Zarz¹d, który zupe³nie nic nie
robi? 

w_w_w („wawerka”) 
– najpopularniejsza internetowa
mieszkanka dzielnicy

Nie jestem fank¹ jakiejkol-
wiek opcji politycznej. Uwa¿-
nie obserwujê co siê w Waw-
rze dzieje. Okazuje siê, ¿e tak
du¿¹ dzielnic¹ ca³kiem spo-
kojnie mo¿na zarz¹dzaæ jed-
noosobowo. 

Wystarczy³ Pe³nomocnik
i wspó³pracuj¹cy z nim naczel-
nicy wydzia³ów. Jeœli chodzi
o radnych to kilku oceniam po-
zytywnie, ale ogólnie uwa¿am,
¿e to najgorsza z rad jak¹ mia³
Wawer. Radni uprawiaj¹ de-
strukcjê. Wydaje im siê, ¿e sa-
mi o sobie stanowi¹, a tak na-
prawdê s¹ manipulowani. To
¿a³osne. Ju¿ niektórzy przygo-
towuj¹ siê do wyborów i prze-
bieraj¹c nerwowo nó¿kami
szukaj¹ miejsc na ró¿nych li-
stach. Ciekawa jestem, kto
przyjmie renegatów?

Rados³aw Gwadera 
– Przewodnicz¹cy Ko³a PO
„Wawer”

To kolejna,
stracona ka-
dencja wawer-
skiego samo-
rz¹du. Dzia³a-
nia wiêkszoœci
radnych i Za-
rz¹du nie s³u-
¿y³y obronie

demokracji, a jedynie utrzyma-
niu siê u w³adzy. Temu te¿ s³u-
¿y³ konflikt Zarz¹du Dzielnicy
z Prezydentem Warszawy. To,
¿e ludzie wybrani do reprezen-
towania mieszkañców woleli
reprezentowaæ wy³¹cznie swo-
je, partykularne interesy odczu-
³a bardzo boleœnie tak¿e wa-
werska Platforma Obywatelska.

Ju¿ teraz Wawer zaliczany
jest do peryferii Warszawy,
a w planach rozwoju Stolicy
przewidziana jest dla niego rola
podrzêdnego przedmieœcia. Na
zmianê tej sytuacji mo¿e wp³y-
n¹æ jedynie silny i nieskonflik-
towany z w³adzami miasta sa-
morz¹d. Mam nadziejê, ¿e na-
sza dzielnica doczeka w³adzy
ludzi m¹drych i odpowiedzial-
nych, którzy umo¿liwi¹ rozwój
Wawra, Naszej Ma³ej Ojczy-
zny.

W nastêpnym numerze od-
damy g³os przedstawicielom
dzielnicy Rembertów. 

oprac. ar

Wawer

U SCHYŁKU KADENCJI
Ju¿ za kilka miesiêcy odbêd¹ siê wybory samorz¹dowe. Do
tego czasu, w ró¿nych formach bêdziemy prezentowaæ do-
konania i „dokonanka” naszych lokalnych rajców. 

www.mieszkaniec.pl04-062 Warszawa, ul. Grenadierów 10, 
tel./fax 813-43-83, 810-64-12

OdwiedŸ nasze strony
LOKALNIE I WIRTUALNIE

STO LAT! 
– to za mało

W pi¹tek 3 lutego 2006 roku
swoje setne urodziny obchodzi³a
mieszkanka Domu Pomocy Spo-
³ecznej im. Matysiaków pani Bo-
¿ena Zdanowicz. By³ tort, ¿ycze-
nia i kwiaty. Ale obok œwiêtowa-
nia da³o siê te¿ odczuæ atmosfe-
rê refleksji nad w³asnym ¿yciem
oraz nad staroœci¹. Nad tym, ¿e
czasem tak popularne ¿yczenia
„100 lat” ju¿ nie wystarczaj¹.
I czego ¿yczyæ zamiast nich?

Pani Bo¿ena do Domu Pomocy przy ul. Arab-
skiej trafi³a 25 lat temu. ¯aden z opiekunów nie pra-
cuje tam tak d³ugo, dlatego trudno okreœliæ, jak wte-
dy siê zachowywa³a, jak wygl¹da³a, jak ¿y³a. Wiado-
mo tylko, ¿e w m³odoœci pani Bo¿ena udziela³a lek-
cji gry na fortepianie, która by³a jej wielk¹ pasj¹.
Mo¿e zasiada³a kiedyœ do pianina, które stoi w jed-
nej z sal Domu Pomocy? Trudno wyobraziæ sobie,
jak wiele doœwiadczeñ i wspomnieñ musi posiadaæ
taka osoba. I baga¿ takich doœwiadczeñ, i tych do-
brych, i z³ych, wci¹¿ kryje w sobie – skarbiec histo-
rii, uczuæ, wspomnieñ. A czêsto taka osoba jest nie-
doceniana i postrzegana jedynie jako „obiekt” opie-
ki. Na szczêœcie Dom Pomocy Spo³ecznej im. Maty-
siaków z t¹ wizj¹ nie ma nic wspólnego.

Dziœ pani Bo¿ena wymaga pe³nej pielêgnacji,
a otrzymuje j¹ w³aœnie przy ul. Arabskiej. To tam
opiekê i schronienie w jednoosobowych lub ma³-
¿eñskich pokojach, a tak¿e przyjaŸnie znalaz³o 95
lokatorów, a na przyjêcie czekaj¹ kolejni. Aby
móc w nim zamieszkaæ, musz¹ przejœæ przez od-
powiedni¹ procedurê, która doprowadzi ich do
przyjêcia do Domu Pomocy. Wiele ludzi nie zda-
je sobie sprawy z koniecznoœci tego procesu,
chc¹c od razu zostaæ przyjêtymi w³aœnie na ul.
Arabsk¹. 

Przy refleksjach dotycz¹cych staroœci pojawia
siê tak¿e problem tak dziœ popularnego i po-
wszechnego wolontariatu. Okazuje siê bowiem,
¿e oprócz swoich dobrych stron ma on te¿ te gor-
sze, o których wiedz¹ nieliczni. Starsi ludzie
przywi¹zuj¹ siê do konkretnego wolontariusza,
który nie zawsze ma dla nich czas. 

- Osoby siê zamykaj¹. Nie chc¹ ju¿ drugiego
wolontariusza. Ta osoba siê przywi¹za³a i siê za-
wiod³a – mówi³a jedna z opiekunek Oœrodka. Wo-
lontariusz powinien mieæ œwiadomoœæ, ¿e ktoœ
czeka – doda³a.

Opieka nad starszymi wymaga ogromnej wy-
trzyma³oœci psychicznej i pogody ducha. Pensjo-
nariusze bardzo czêsto za³amuj¹ siê, mówi¹, i¿ nie
chc¹ ju¿ ¿yæ, nie s¹ potrzebni.  Wtedy nie wystar-
czy jedynie temu zaprzeczyæ. Trzeba za¿artowaæ,
odwróciæ temat, potrafiæ dotrzeæ do takiej osoby.
Wydaje siê wiêc, ¿e z takimi umiejêtnoœciami ro-
dzimy siê, lub rodzimy siê bez nich. A osoba star-
sza wyczuwa nasz¹ szczeroœæ i oddanie. Powstaje
wiêŸ, której nie da siê opisaæ s³owami. I w³aœnie to
jest w Domu Pomocy Spo³ecznej im. Matysiaków
najcenniejsze. Agata Ballaun

Pañstwo Górscy wyroœli
w tej samej miejscowoœci
i znali siê od dziecka. Œlub 28
paŸdziernika 1945 roku w pa-
rafialnym koœciele by³ skrom-
ny, bo i czasy by³y trudne. Jak
nakazywa³ obyczaj starsza
druhna i starszy dru¿ba (zast¹-
pieni dzisiaj przez œwiadków)
spisali siê dzielnie, a wesele

choæ inne ni¿ wspó³czesne we-
sela, by³o prawdziwym prze¿y-
ciem dla Pañstwa M³odych.

Ksi¹dz pob³ogos³awi³, go-
œcie z³o¿yli ¿yczenia, potem
wspólnie ucztowali a¿ zaczê³o
siê zwyk³e, szare ¿ycie. M³odzi
nie mieli wiele wiêcej, ni¿ za-
pa³ do pracy i wiarê w dobr¹,
wspóln¹ przysz³oœæ. Mieszkali
wraz z rodzicami, pan Kazi-
mierz wystara³ siê o pracê na
kolei, a pani Genowefa, z za-
wodu krawcowa zajê³a siê cha-
³upnictwem. ¯adnemu z nich
nie by³o ³atwo. ¯ona musia³a
znaleŸæ czas na wychowywa-
nie trzech córek, prowadzenie
domu, pomoc w gospodarstwie

i, co by³o wa¿ne, szycie. M¹¿,
kolejarz przez dwadzieœcia
dwa lata doje¿d¿a³ do pracy
z Pilawy do Warszawy. Nie by-
³o lekko.

Wreszcie szczêœcie siê
uœmiechnê³o do rodziny pañ-
stwa Górskich – 27 czerwca
1967 roku pan Kazimierz
otrzyma³ klucze od kolei do

swojego warszawskiego mie-
szkania! 

Ostatnie piêtro (teraz dopiero
szkoda, ¿e bez windy – przyda-
³aby siê bardzo!), du¿e okna,
piêkna okolica. To by³a wielka
zmiana! Wygodnie umeblowa-
ne, zadbane, w pobli¿u lasu,
by³o prawdziwym magnesem
dla chêtnie odwiedzaj¹cych ich
goœci.

Pani Genowefa mówi, ¿e
najludniej bywa na œwiêta
i w dniu imienin jej lub mê¿a.
No i na dzieñ Babci i dzieñ
Dziadka, obowi¹zkowo! Bo te¿
rodzina siê rozros³a! Trzy cór-
ki, trzech ziêciów, siedmioro
wnucz¹t (czêœæ ju¿ za³o¿y³a

swoje rodziny), troje prawnu-
cz¹tek. Nie³atwo pomieœciæ
blisko dwadzieœcia osób! Ale
to nikomu nie przeszkadza, pan
Kazimierz sam mia³ siedmioro
rodzeñstwa, a pani Genowefa
jest jedn¹ z pi¹tki. 

Jak minê³o tych szeœædzie-
si¹t wspólnych lat? Jest co
wspominaæ. Pierwszy telewi-
zor i s¹siedzi, którzy schodzili
siê, by popatrzeæ. Œlub najstar-
szej córki. Œwiêtowanie ro-
dzinne pó³wiecza ma³¿eñstwa,
a przedtem – uroczystoœæ ofi-
cjalna, z nadaniem specjal-
nych, jubileuszowych odzna-
czeñ. Ale kiedy pan Kazimierz
uda³ siê do wawerskiego urzê-
du, by poinformowaæ o kolej-
nej, szeœædziesi¹tej rocznicy
œlubu, urzêdniczka za¿¹da³a
takiej iloœci dokumentów, ze
œwiadectwem niekaralnoœci
w³¹cznie, ¿e pañstwo Górscy
postanowili tê rocznicê obcho-
dziæ w gronie œciœle rodzin-
nym, jak widaæ na fotografii –
niema³ym!

- Co jest najwa¿niejsze, by
dobrze prze¿yæ razem ¿ycie? 

– Tolerancja – odpowiada
pan Kazimierz. – Jeœli nie ma
wzajemnych ustêpstw, nie jest
dobrze. Sprzeczki w ma³¿eñ-
stwie? Tak, ale o g³upstwa,
o przys³owiow¹ przypalon¹
zupê. Bo o powa¿nych spra-
wach zawsze trzeba rozma-
wiaæ powa¿nie, bez k³ótni,
i wspólnie podejmowaæ wszy-
stkie wa¿ne decyzje. W naszym
ma³¿eñstwie przez szeœædzie-
si¹t lat nie by³o spiêæ, ostrych
sprzeczek, nie by³o wiêc o co
przepraszaæ. Tak sobie tu ¿yje-
my, skromnie i w zaciszu, oto-
czeni serdeczn¹ opiek¹ na-
szych dzieci. 

To mi³y, goœcinny dom do-
brych ludzi. A w sypialni nad
³ó¿kiem, wisi staroœwiecki,
œlubny portret pañstwa Gór-
skich. Œlubowali – i dotrzy-
mali! Byle tylko zdrowie do-
pisa³o... Katarzyna Jasiek

60 LAT RAZEM
Pañstwo Genowefa i Kazimierz Górscy mie-
szkaj¹ w Wawrze. Nie co dzieñ spotyka siê
takie pary, jak ta – z szeœædziesiêcioletnim
sta¿em ma³¿eñskim!

KUPCY W SEJMIE
Ostatniego dnia lutego w Sali Kolumnowej Sejmu RP pos³owie spotkali siê
z polskimi kupcami i przedsiêbiorcami. Zgromadzeni doszli do wspólnego
stanowiska, ¿e zmiany w prawie dotycz¹cym handlu i us³ug s¹ konieczne.

Liczna grupa po³udniowopraskich kupców znalaz³a siê wœród 400 przedstawicieli œrodowisk
i organizacji kupieckich, które uczestniczy³y w spotkaniu pod tytu³em „Szanse rozwoju handlu w œwie-
tle realizacji programu umowy stabilizacyjnej”. Uczestnicy dyskutowali m.in. na temat obecnoœci
w Polsce wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, samorz¹du gospodarczego, a tak¿e o pro-
jektach ograniczeñ pracy w niedzielê i œwiêta. Konferencjê prowadzili pos³owie Artur Zawisza i Wal-
demar Nowakowski. – Takie spotkania s¹ niezmiernie wa¿ne, gdy¿ prowadz¹ do bezpoœredniej wymia-
ny pogl¹dów i uwag pomiêdzy pos³ami tworz¹cymi prawo i kupcami, których to prawo dotyczy – po-
wiedzia³ „Mieszkañcowi” dr Jan Rakowski prezes Kongregacji Przemys³owo-Handlowej. ar
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14-K 1-G 10-A 16-N 6-N 12-H 1-£ 15-J 9-J 2-H 2-A 4-O 2-L

11-B 3-C 5-I 10-N 4-G 13-B 8-O 16-A 12-O 3-C 12-E 10-F 13-£

14-M 9-J 2-F  

Krzyżówka Mieszkańca Nr 5

POZIOMO: 1-A rekrutacja, zaci¹g. 1-J g³ówny ksiêgowy
w wy¿szej szkole. 2-E czêœæ wyœcigu. 3-A miasto obwodowe
w Rosji (wschodnia Syberia). 3-G du¿y, niezgrabny nos. 
4-E pañstwo w zachodniej Afryce. 4-L tkanina jedwabna. 5-G
marmolada, d¿em. 6-A stolica kantonu Aud. (Szwajcaria). 
6-K nabranie szybkoœci. 7-B jednostka d³ugoœci = 2,54 cm. 
7-G zupa na zakwasie. 8-D miasto w p³n. Polsce. 8-J pracow-
nik tajnej policji. 9-F trudne po³o¿enie, tarapaty. 10-A produkt
pszczeli. 10-H nieposkromione u ¿ar³oka. 11-A bazarowe
stoisko. 12-H spis 365 dni. 13-A na rêku boksera. 14-J z kre-
mem w cukierni. 15-E stó³ ofiarny do odprawiania mszy.
16-A pora roku. 16-J brak go w taborecie.
PIONOWO: A-1 kinol. A-10 szok, bardzo silne emocje. B-6
amerykañski drapie¿nik z rodziny kotów. C-1 ser z owczego
mleka C-10 ³aciaty koñ. D-6 parkowa œcie¿ka. E-1 Ronald,
aktor, amerykañski prezydent. E-11 ptak z rodziny krukowa-
tych. F-8 cztery mendle. G-1 upiêksza twarz. H-2 pó³pustynia
w Andach. H-7 skwar, spiekota. H-12 ¿ydowska gmina wy-
znaniowa. I-3 ma³piatka z Madagaskaru. I-9 przep³ywa przez

Drezno. J-1 pysk psa myœliwskiego. J-7 zajmuje siê moralno-
œci¹. J-12 popularna wêgierska potrawa. K-5 Irena dla kole-
gów. L-1 czynny wulkan na Sycylii.L-8 pañstwo z San¹. £-4
as. £-12 podawany na koniec obiadu. M-1 sieæ rybacka. N-8
podrêcznik gramatyki ³aciñskiej. O-1 rozum, rozwaga. O-12
pok³ady kopaliny.     

opr. A. Kemski

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹-
zanie krzy¿ówki Nr 20/05: „Jadwiga œniegu przydŸwiga”.
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Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”                                 tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³a: p. Izabela M. Dorosz
z ul. Grochowskiej. Wa¿ne do 20 marca br.

Przemierzaj¹c po wiele-
kroæ liniê œrednicow¹
jako pasa¿erowie PKP,

nie zastanawiamy siê nad
tym, jak dawno zosta³a ona
wybudowana. Warto jednak
wiedzieæ, ¿e zaraz po odzy-
skaniu niepodleg³oœci by³o to
jedno z najwiêkszych przed-
siêwziêæ inwestycyjnych m³o-
dej, odrodzonej po latach nie-
woli Polski.

Zakrojon¹ na szerok¹ skalê
budowê rozpoczêto w 1920 ro-
ku, a ukoñczono dopiero
w 1933. Warszawa pod zabo-
rem rosyjskim, nie by³a wcale
wêz³em komunikacyjnym kra-
ju, ani te¿ centrum tranzyto-
wym. Nie posiada³a nawet bez-

poœredniego po³¹czenia z Kra-
kowem i Poznaniem. Jej sieæ
kolejowa by³a jedynie przysto-
sowana do obs³ugi terenów by-
³ego zaboru rosyjskiego. Roz-
budowa i rozwój sieci wêz³a
komunikacyjnego mia³o wiêc
na celu umocnienie roli War-
szawy, jako centrum dyspozy-
cyjnego i podniesienia jej roli
jako stacji miêdzynarodowych
przewozów pasa¿erskich i to-
warowych. Potê¿n¹ inwestycjê
podzielono na etapy. Zaczêto
od budowy stacji postojowej
Szczêœliwice, której termin za-
koñczenia przypad³ na rok
1929. Ca³y teren skanalizowa-
no i zelektryfikowano. Wyko-
nano na nim urz¹dzenia do my-

cia i zaopatrywania sk³adów
poci¹gów w wodê, dziêki umie-
szczeniu przewodów wodoci¹-
gowych z zimn¹ i ciep³¹ wod¹
na galerii, obok których znala-
z³y siê równie¿ przewody paro-
we i gazowe. 

W nastêpnym etapie podjêto
uk³adanie torów kolejowych
w wykopie, na odcinku od ulicy
Towarowej do Marsza³kow-
skiej. Trasa wykopu prowadzi³a
przez tereny bagienne, z gór¹
sto lat temu s³u¿¹ce polowaniu
na dzikie kaczki. Z tego powo-
du roboty ziemne spowalnia³a
koniecznoœæ systematycznego
odwadniania terenu. Pod kilof
posz³y budynki miêdzy ulicami
¯elazn¹, a Towarow¹. Do 1930
roku w przed³u¿eniu wspo-
mnianych ulic wybudowano
wiadukty nad torami kolejowy-
mi. Oszczêdna gospodarka zie-
mi¹ z wykopu umo¿liwi³a wy-
korzystanie jej na budowie ³¹cz-
nicy dla poci¹gów poznañskich,
na odcinku Go³¹bki - W³ochy
oraz przysz³ej stacji W³ochy.
Tunel linii œrednicowej zaczêto
budowaæ dopiero w 1924 roku.
W ci¹gu nastêpnych lat prace
budowlane dwukrotnie przery-
wano z braku kredytów, dlatego
zakoñczono je dopiero w 1928
roku. Jednak nie tylko brak pie-
niêdzy spowalnia³ inwestycjê,
ale równie¿ liczne niespodzian-
ki techniczne. 

Dla przyk³adu: na skrzy¿o-
waniu z Marsza³kowsk¹ ko-
sztem 2 mln z³ musiano wybu-
dowaæ syfon i komorê przele-
wow¹ na g³êbokoœci 14 m. Na
podobn¹ przeszkodê natrafiono
u zbiegu Nowego Œwiatu z Ale-
jami Jerozolimskimi, gdzie mu-
siano przesun¹æ bardziej na po-
³udnie kana³ burzowy wraz

z komorami przelewowymi.
Niemal równolegle, w latach
1922-1930, wykonano nasyp li-
nii œrednicowej i wiadukty wio-
d¹ce do skarpy wiœlanej. W tym
samym czasie wzniesiono nowy
most kolejowy na Wiœle, który
w sposób zasadniczy skraca³
po³¹czenie na odcinku Dworzec
G³ówny – Warszawa Wscho-
dnia, u zbiegu linii kolejowych
lewego brzegu Wis³y do prawe-
go, z 17 km do zaledwie 4 km.
Pierwszy poci¹g witany uroczy-
œcie przez mieszkañców stolicy
zgromadzonych na Moœcie Po-
niatowskiego, jako doskona³ym
punkcie obserwacyjnym, prze-
jecha³ lini¹ œrednicow¹ z Dwor-
ca G³ównego na Dworzec

Wschodni na Pradze – 2 wrze-
œnia 1933 roku. 

Kolejnym wa¿nym etapem
rozwoju warszawskiego wêz³a
komunikacyjnego sta³a siê jego
elektryfikacja – dokonana w za-
siêgu komunikacji podmiejskiej.
W 1927 r. uruchomiono Elek-
tryczn¹ Kolej Dojazdow¹
(EKD), o d³ugoœci 32 km torów
– do Podkowy Leœnej i Grodzi-
ska. Stacja koñcowa znajdowa³a
siê przy ul. Nowogrodzkiej,
w pobli¿u Marsza³kowskiej.
W latach 1935-1937 zelektryfi-
kowano nastêpne trzy linie kole-
jowe, spoœród siedmiu wówczas
istniej¹cych. By³y to linie do
Otwocka, ¯yrardowa i Miñska
Mazowieckiego. W tym czasie

wybudowano i uruchomiono
Dworzec Zachodni, liniê radom-
sk¹ i inne. Kiedy wreszcie War-
szawa sta³a siê jednym z central-
nych wêz³ów komunikacji kole-
jowej w Polsce, wzros³a jej rola
w ruchu miêdzynarodowym.
Wtedy pojawi³ siê kolejny, no-
wy œrodek komunikacji rozsze-
rzaj¹cy zasiêg po³¹czeñ miêdzy-
narodowych – samolot, o czym
bêdzie jeszcze mowa w jednym
z nastêpnych felietonów.

Tadeusz Wł. Świątek

Budowa tunelu linii œrednicowej – po³¹czenie tuneli kopanych od Wis³y i od strony ul. Towarowej na
wysokoœci Dworca G³ównego (dawnego Dworca Kolei Warszawsko-Wiedeñskiej), u zbiegu ulic Mar-
sza³kowskiej i Al. Jerozolimskich, którego budynki rozpoczêto rozbieraæ.    Fot. „Œwiat” nr 34 (1931).

Budowa tunelu. Roboty przy ul. ¯elaznej.

�� BARAN 21.03-21.04
Drogi Baranie w ci¹gu najbli¿szych dni bê-
dziesz czu³ siê wspaniale i tryska³ humorem.
Zdrowie jak na razie ci dopisuje, w sprawach
zawodowych czujesz siê spe³niony i docenio-
ny. Wiêc, có¿ ci wiêcej potrzeba do szczêœcia?
Niestety, sprawy damsko-mêskie nie wygl¹da-
j¹ zbyt ró¿owo. Mo¿liwe, ¿e ich wynikiem jest
twój gwa³towny charakter, nadmierna niecier-
pliwoœæ i brak taktu w stosunku do partnera.

�� BYK 22.04-21.05
Bardzo dobre dni na rozpoczêcie jakiejœ nowej
inwestycji. Sprzyja ci dobra passa w sprawach
finansowych i towarzyskich. Postaraj siê je do-
brze wykorzystaæ. Natomiast w pracy spróbuj
wcieliæ w praktykê parê nowych pomys³ów.
W ¿yciu osobistym nie powinieneœ narzekaæ
na brak zainteresowania ze strony p³ci prze-
ciwnej. 

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Sama myœl o zbli¿aj¹cej siê wioœnie tak na
ciebie podzia³a³a, ¿e zapominasz o wa¿nych
sprawach tych przede wszystkim rodzinnych.
Skup siê bardziej na najbli¿szych i ich proble-
mach, a przekonasz siê, ¿e warto. W ci¹gu
najbli¿szych dni spotykaæ ciê bêd¹ same mi-
³e rzeczy, wiêc twój nastrój powinien ulec po-
prawie. 

�� RAK 22.06-22.07
Jesteœ ostatnio bardzo rozleniwiony, wszystko
robisz dwa razy wolniej. W domu jest to mo¿e
dopuszczalne, ale w pracy wrêcz karygodne.
Sprê¿ siê wreszcie do pracy, wyka¿ siê b³ysko-
tliwoœci¹, bo ostatnio twój umys³ przypomina
„œlimaka id¹cego pod górê”. Cierpliwoœæ
wspó³pracowników zosta³a ju¿ nadwerê¿ona
i maj¹ cich¹ nadziejê, ¿e wreszcie ockniesz siê
z przedwiosennego uœpienia.  

�� LEW 23.07-23.08
Przed tob¹ pomyœlne dni, wiêkszoœæ z nich po-
œwiêcisz na nawi¹zywanie nowych, ciekawych
kontaktów. Warto by³oby siê pokusiæ o ich
przed³u¿enie. Sprawy osobiste maj¹ siê jak
najlepiej, natomiast w sprawach zdrowotnych
powinieneœ bardziej dbaæ o siebie i nieko-
niecznie „poœwiêcaæ siê” samej pracy. 

�� PANNA 24.08-23.09
Ostatnio miewasz zmienne w nastrojach dni.
Za du¿o by³o wiêkszych prze¿yæ i emocji. Te-
raz bêdziesz móg³ przystopowaæ i wa¿ne jest,
by twój organizm odreagowa³ - a w jaki spo-
sób? Mo¿e warto wybraæ siê na jak¹œ ciekaw¹
wycieczkê za miasto, do kina lub kawiarni.
W sprawach finansowych mo¿e byæ ró¿nie, ale
pod koniec miesi¹ca sytuacja siê unormuje.

�� WAGA 24.09-23.10
Nie jest to mo¿e twój najlepszy czas, ale po-
staraj siê „wydobyæ” z niego, co najlepsze.
Fortuna sprzyja ci w miarê stabilnie, przyjació³
masz jak zwykle bez liku i co najwa¿niejsze -
mo¿esz na nich liczyæ. I chocia¿ z twoimi na-
strojami bywa ró¿nie, nie mo¿esz narzekaæ na
ca³kowit¹ chandrê. Przed tob¹ wspania³e dni,
które powinny nastrajaæ ciê optymistycznie do
œwiata i ludzi. 

�� SKORPION 24.10-23.11
Wiele mo¿e siê wydarzyæ w ci¹gu najbli¿-
szych tygodni w twoim ¿yciu osobistym.
Niekoniecznie musi siê to skoñczyæ œlubem,
ale samotne Skorpiony mog¹ liczyæ na znale-
zienie partnera lub ciekawy flirt. W sprawach
zawodowych sprzyja wam szczêœcie, nie
wspominaj¹c ju¿ o nawi¹zywaniu nowych
kontaktów towarzyskich. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Wielce prawdopodobne, ¿e szykuje ci siê d³u¿-
sza podró¿. Uwa¿aj tylko na siebie i nie daj siê
nabraæ przygodnym znajomym. Twoja cierpli-
woœæ mo¿e zostaæ wystawiona na ciê¿k¹
próbê, gdy twoi najbli¿si wpadn¹ na pomys³,
aby ciê uszczêœliwiaæ na si³ê. Mo¿e dojœæ do
niepotrzebnego konfliktu i aby go za¿egnaæ
zdob¹dŸ siê na chwilê szczeroœci. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Nie brak ci pomys³ów na najbli¿sze dni. Ale jak
zwykle - ty wybierzesz pracê. Musisz zmieniæ
swoje nastawienie do spraw i przestawiæ ich
kolejnoœæ wa¿noœci - owszem praca jest wa¿-
na, ale nie najwa¿niejsza. A co z twoim ¿yciem
osobistym i nie tylko? Zacznij cieszyæ siê uro-
kami zbli¿aj¹cej siê wiosny. 

�� WODNIK 21.01-19.02
Mimo g³osów protestu nadal forsujesz swoje
zdanie nawet w drobnych sprawach. Przestañ
wreszcie zachowywaæ siê jak rozwydrzony
dzieciak i spójrz na œwiat oczyma doros³ego
cz³owieka. I sprawy za³atwiaj jak doros³y, zw³a-
szcza w kwestii odpowiedzialnoœci za swoje
czyny. Poza tym twoje sprawy finansowe nie
wygl¹daj¹ tak Ÿle jak opowiadasz.

�� RYBY 20.02-20.03
Jak zwykle poœwiêcasz swój czas mi³ym poga-
wêdkom w towarzystwie, a sprawy najwa¿niej-
sze le¿¹ od³ogiem. Trzeba wreszcie ukróciæ
w³óczêgowskie zapêdy i wzi¹æ siê do pracy.
A tak¿e podj¹æ parê decyzji w wa¿nych spra-
wach. £atwiej bêdzie do tego dojœæ, gdy bê-
dziesz mieæ czas na przemyœlenia i zastano-
wienie siê. 

Merlin
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Ptasia grypa zwana
tak¿e influenz¹ pta-
ków jest chorob¹
wywo³ywan¹ przez
wirusa z rodziny
Orthmyxviridae. Cho-
roba znana jest od
ponad stu lat, bo-
wiem pierwszy raz

zosta³a stwierdzona we W³oszech
w 1901 roku. 

Dopiero jednak w 1955 roku odkryto jej
prawdziwe, wirusowe pod³o¿e. W zale¿noœci
od typu wirusa choroba mo¿e przybieraæ ró¿ny
stopieñ nasilenia. W ci¹gu wspomnianych
ostatnich stu lat epidemie ptasiej grypy odnoto-
wywane by³y, co kilka – kilkanaœcie lat na ca-
³ej kuli ziemskiej. Jednak¿e od grudnia 2003
roku wirus ptasiej grypy okreœlany jako H5N1
spowodowa³ spustoszenie wœród ptactwa Korei
Po³udniowej, Japonii, Tajlandii, Kambo-
d¿y, Wietnamu,
Laosu, Pakista-
nu, Indonezji
i w Hongkongu.
Na pocz¹tku
2004 roku ptasia
grypa zawita³a
do USA do sta-
nu Delaware.
W marcu 2005
roku odnoto-
wano pierwsze
przypadki epide-
mii wœród ptactwa w Holandii. W kwietniu te-
go roku równie¿ we W³oszech. 

W sierpniu ub. roku w Rosji, gdzie pomimo
ubicia ponad stu tysiêcy ptaków epidemia roz-
przestrzeni³a siê na s¹siednie tereny.

Do zaka¿enia ptactwa dochodzi poprzez kon-
takt bezpoœredni zdrowego osobnika z chorym.
Mo¿liwe jest tak¿e zaka¿enie drog¹ poœredni¹
poprzez zanieczyszczony sprzêt, œrodki trans-
portu, itp. Zwykle do zaka¿enia dochodzi na
skutek kontaktu z odchodami chorego ptactwa
i ich wydzieliny z oczu. 

Niestety, stwierdzono tak¿e obecnoœæ choro-
botwórczych wirusów w ¿ó³tku i bia³ku jaj.
Oczywiœcie z tych jaj nie wylêgn¹ siê ptaki, jed-
nak¿e po ich rozbiciu i wysuszeniu stanowi¹
one du¿y arsena³ zakaŸny, który poprzez wdy-
chanie ich drobin wraz z py³em i kurzem dopro-
wadza do choroby.

Okres inkubacji choroby (od chwili zaka¿e-
nia do wyst¹pienia pierwszych objawów) wy-
nosi jak w wiêkszoœci chorób zakaŸnych od 3
do 7 dni. W zale¿noœci od zjadliwoœci wirusa,
statusu zdrowotnego ptactwa choroba przybie-
raæ mo¿e ró¿ne postacie. 

Przebieg nadostry charakteryzuje siê natych-
miastow¹ œmierci¹ bez wczeœniejszych obja-
wów zwiastunowych. Natomiast w przebiegu
ostrym obserwujemy niespecyficzne objawy
jak: utrata apetytu, gor¹czka, nastroszenie piór,
os³abienie, znoszenie jaj w bardzo cienkiej sko-
rupce lub wrêcz objaw „lania jaj”. Ptaki maj¹
obrzêkniête grzebienie, biegunkê, du¿e trudno-
œci z oddychaniem, opieraj¹ siê dziobem
o pod³o¿e.

Ostatnio w USA odnotowano kilkanaœcie
przypadków ptasiej grypy wœród psów i to
w kilku stanach. Wczeœniej znane by³y przy-
padki zachorowañ œwiñ na tê chorobê. 

Do zaka¿enia ludzi i zwierz¹t dochodzi na
skutek bezpoœredniego kontaktu z chorym

ptactwem, jego
o d c h o d a m i
i wydzielinami.
Jak dot¹d nie
udowodn iono
mo¿liwoœci za-
ka¿ania siê lu-
dzi miêdzy so-
b¹. Bior¹c jed-
nak pod uwagê
szerokie mo¿li-
woœci zmienno-
œci wirusa, nie

mo¿na tego ca³kowicie wykluczyæ w przy-
sz³oœci.

G³ównym wektorem choroby wydaj¹ siê byæ
jesienne i wiosenne wêdrówki ptactwa. Tote¿
w przypadku psów chyba najbardziej nara¿one
bêd¹ psy myœliwskie oraz te, które pilnuj¹ np.
ptasich ferm.

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński 

MIESZKAÑCU pomó¿!

PTASIA GRYPA

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

* 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
0−607−190−012

TAPICER

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

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

Wielu cz³onków otwartych
funduszy emerytalnych (OFE)
zapewne nie raz zastanawia³o
siê, co mo¿e siê staæ, jeœli
fundusz bêdzie dokonywa³
ryzykownych inwestycji.
Czy w efekcie takich dzia³añ
nie „stracimy” znacznej czê-
œci wp³aconych sk³adek?

Warto wiedzieæ, ¿e system
OFE zawiera w sobie roz-
budowany mechanizm za-
bezpieczeñ, bardzo powa¿-
nie zmniejszaj¹cych ryzyko
inwestycyjne (które przecie¿
zawsze istnieje). Najwa¿niej-
sze zabezpieczenia to:
� ustawowe limity inwe-

stycyjne, które nie pozwalaj¹
funduszowi na nadmierne in-
westycje w bardziej ryzy-
kowne papiery wartoœciowe
(np. akcje) lub nadmiern¹
koncentracjê inwestycji w pa-
piery wartoœciowe jednej
grupy kapita³owej (np. akcje
i obligacje jednej spó³ki
i grupy spó³ek od niej zale¿-
nych),
� ustawowe zakazy inwe-

stycyjne – czyli zakaz inwe-
stycji w najbardziej ryzy-
kowne instrumenty finanso-
we,
� zasada minimalnej wy-

maganej stopy zwrotu,
która powoduje, ¿e jeœli stopa
zwrotu funduszu (czyli jego
wynik inwestycyjny), liczona
co pó³ roku za okres ostat-
nich 3 lat, jest zbyt niska
w porównaniu z przeciêtn¹
dla wszystkich funduszy, to-
warzystwo emerytalne zarz¹-
dzaj¹ce takim funduszem
musi dokonaæ dop³aty do
funduszu z w³asnych œrod-
ków.

Ponadto trzeba pamiêtaæ,
¿e wszystkie aktywa fundu-
szy (czyli np. posiadane
przez niego papiery warto-
œciowe czy œrodki pieniê¿ne)

s¹ przechowywane przez
depozytariuszy – a wiêc naj-
wiêksze banki, w ¿aden spo-
sób nie zwi¹zane z akcjona-
riuszami towarzystw emery-
talnych, zarz¹dzaj¹cymi OFE.
Nie musimy siê wiêc oba-
wiaæ, ¿e np. nieuczciwym
menad¿erom uda siê prze-
nieœæ czêœæ aktywów OFE na
ich prywatne konta.

W systemie OFE jesteœmy
tak¿e zabezpieczeni na wy-
padek, gdyby nasz pracodaw-
ca nie przekaza³ sk³adki do
OFE. Sk³adkê tê bêdzie
próbowa³ wyegzekwowaæ od
pracodawcy ZUS. Jeœli to mu
siê uda, na nasze konto
w OFE wp³ynie nie tylko
sk³adka, ale tak¿e karne od-
setki. Jeœli ZUS nie wyegze-
kwuje zaleg³ych sk³adek,
np. dlatego, ¿e pracodawca
og³osi upad³oœæ lub te¿ nie
zd¹¿y przed naszym przej-
œciem na emeryturê – kwota
brakuj¹cej sk³adki zostanie
dopisana do naszego „kon-
ta” w ZUS i w ten sposób
uwzglêdniona przy wylicza-
niu emerytury.

Czêœæ naszej sk³adki eme-
rytalnej trafia do ZUS i jest
zapisywana na naszym indy-
widualnym „koncie”. Nawet,
jeœli sk³adki nie zosta³y je-
szcze wp³acone przez praco-
dawcê, na koncie w ZUS po-
jawi siê ju¿ odpowiedni za-
pis. Wynika to z przepisów,
zgodnie z którymi na koncie
w ZUS zawsze zapisywane
s¹ sk³adki nale¿ne (czyli ta-
kie, które powinny zostaæ
wp³acone). To bardzo wa¿na
gwarancja – nikt nigdy nie
ka¿e nam szukaæ sk³adek czy
na w³asn¹ rêkê „œcigaæ” nie-
solidnego pracodawcê. Ry-
zyko finansowe ponosi ZUS
a my, czyli przyszli emery-
ci, mamy pewnoœæ, ¿e bra-

kuj¹ce sk³adki tak¿e bêd¹
uwzglêdnione przy wylicze-
niu naszej emerytury. 

Oczywiœcie powy¿sze za-
bezpieczenia dotycz¹ tylko
sytuacji, gdy sk³adkê na
ubezpieczenie emerytalne
wp³aca za nas pracodawca.
Jeœli to osoba ubezpieczona
jest zobowi¹zana do wp³aca-
nia sk³adki (np. prowadz¹ca
dzia³alnoœæ gospodarcz¹), do
okreœlenia uprawnieñ emery-
talnych liczy siê tylko sk³ad-
ka rzeczywiœcie wp³acona.

Sk³adki zapisane na na-
szym koncie w ZUS, podob-
nie jak i naliczony kapita³ po-
cz¹tkowy, podlegaj¹ corocz-
nej waloryzacji. Zgodnie
z obecnymi przepisami, po
zmianie przepisów obowi¹zu-
j¹cych w latach 1999-2003
na koncie w ZUS nigdy nie
mo¿e byæ „ujemnej walory-
zacji” – czyli wartoœæ zapisa-
nych na „koncie” w ZUS
sk³adek nie mo¿e siê po ko-
lejnym roku obni¿yæ.

Krzysztof Pater 

Czy moja przyszła emerytura
jest bezpieczna?

Wspó³twórca reformy sy-
stemu emerytalnego, by³
wiceministrem w resorcie
pracy i polityki spo³ecznej
w latach 2001-2004, a na-
stêpnie Ministrem Polityki
Spo³ecznej.

� BARLINEK – deska
podłogowa

� panele podłogowe 
� panele ścienne 
� panele PCV zew. i wew.
� drzwi wew. i zew., 

harmonijkowe
� parapety wew. i zew.
� kasetony sufitowe, 

rozety, maty
� karnisze, schody, 

tralki, poręcze
� listwy drewniane, 

MDF i PCV

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
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G³ównym za³o¿eniem kon-
kursu jest chêæ pog³êbienia
wiedzy uczniów o Unii Euro-
pejskiej, a tak¿e przygotowanie
ich do ¿ycia w zintegrowanej

Europie. Jego organizatorzy li-
cz¹ te¿, ¿e wœród uczestników
znajd¹ siê w przysz³oœci mode-
ratorzy podobnych inicjatyw,
które podjête by by³y w szko-

³ach i spo³ecznoœciach lokal-
nych.

Podczas uroczystoœci wrê-
czania dyplomów patron kon-
kursu – eurodeputowany prof.
Dariusz Rosati wyrazi³ nadzie-
jê, ¿e w kolejnej jego ods³onie,
planowanej na jesieñ br., zespó³
z Jasiñskiego tym razem dosta-
nie siê do zwyciêskiej trójki.
Otrzyma³by wtedy jedn¹ z cen-
nych nagród rzeczowych tj.
laptop oraz na w³asne oczy
móg³by przekonaæ siê o funk-
cjonowaniu struktur europej-
skich podczas wycieczki do
Brukseli. 

Wyró¿niony zespó³ sk³ada³
siê z tegorocznych abiturientek
Jasiñskiego: Moniki Kozietañ-
skiej, Moniki Karliñskiej oraz
Justyny Miron. Jak wielokrot-
nie podkreœli³ prof. Rosati, ich
prezentacja sta³a na bardzo wy-
sokim poziomie merytorycz-
nym. Uczennicom oraz dyrek-
cji szko³y serdecznie gratuluje-
my i trzymamy kciuki za przy-
sz³e zwyciêstwa m³odych pra-
¿an. ZuPi

Spo³emowska rodzina siê roz-
wija! Samolotowa przy Jugo-
s³owiañskiej – nowiutki sklep
Spo³em LUX ju¿ otwarty. 

Pogodne, przestronne wnêtrze wype³nione zna-
komitym towarem poœwiêci³ abp S³awoj Leszek
G³ódŸ ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej.
Co prawda z odnowieniem elewacji trzeba pocze-
kaæ na ciep³¹ pogodê, ale niecierpliwie oczekiwa-
ny sklep ju¿ dzia³a, tak¿e do póŸna w soboty i do
15.00 w niedziele. 

Dwunastoosobowa za³oga na kilkuset metrach
powierzchni oferuje ogromny wybór towarów:

samych herbat s¹ cztery pó³ki, w tym herbatki po-
mocne przy nadciœnieniu, cukrzycy czy migre-
nach.

Na wydzielonym regale czekaj¹ produkty rol-
nictwa ekologicznego, samo zdrowie! Jest te¿

chemia gospodarcza i podstawowe akcesoria ku-
chenne.  Znakomity sprzêt ch³odniczy gwarantu-
je œwie¿oœæ miês, wêdlin, nabia³u, surówek. Mo¿-
na tu kupiæ prasê, op³acaæ domowe rachunki, do-
³adowaæ konto telefonu komórkowego, przyjmu-
j¹ te¿ bony Sodexho i Bonus.

Spo³emowskie promocje bêd¹ siê zmieniaæ przez
ca³y rok – warto sprawdziæ, jakie s¹ teraz!

eGo

Spacerkiem po jeziorze
Ze Sztokholmu przyjecha³ na Pragê Grzegorz Rózik. Na Jeziorku
Kamionkowskim propaguje jeden z popularniejszych skandynaw-
skich sposobów na spêdzanie wolnego czasu – tripskate. Czy za-
razi nim mieszkañców stolicy?

Od blisko dwóch tygodni pan Grzegorz wyg³adza³ tor na Jeziorku Kamionkowskim. Aby uzy-
skaæ g³adŸ codziennie przeci¹ga³ quadem (terenowym mini samochodem) po tafli lodu przesz³o
tysi¹ckilogramowy ciê¿ar. W efekcie utworzy³ tor o d³ugoœci 1200 m! 

Na œrodku jeziorka roz³o¿y³ sprzêt do tripskate’u. To odmiana jazdy na ³y¿wach. Polega na
przemierzaniu zamarzniêtych jezior, rzek, strumieni na ³y¿wach o specjalnym kszta³cie.
W Skandynawii jest to bar-
dzo popularny sposób spê-
dzania wolnego czasu. Pan
Grzegorz chêtnie udostêpnia
sprzêt do jazdy. Robi to za
darmo, bo jak sam mówi
zale¿y mu, aby tripskate
rozpropagowaæ w Polsce. 
– W Szwecji je¿d¿¹ zarówno
matki z wózkami, jak
i osiemdziesiêcioletnie osoby
– mówi. – Przy zachowaniu
odpowiednich regu³ jest to
bezpieczna zabawa.

Obiecuje, ¿e dopóki bêd¹
mrozy on tak¿e bêdzie na Je-
ziorku Kamionkowskim i ka¿-
dy mo¿e spróbowaæ jazdy.
Wiêcej o tym sporcie na
www.skanpol.com              ar

Nowy Społem Lux na Gocławiu!Dyplomy dla Jasiñskiego
Praskie LXXII Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ja-
kuba Jasiñskiego, jako jedna z oœmiu szkó³ po-
nadgimnazjalnych, zosta³o wyró¿nione w II edy-
cji konkursu „UE – moja szansa na lepsze jutro”. 

Dla 8 tysiêcy mie-
szkanek Warszawy
Radio dla Ciebie
przygotowa³o mi³¹
niespodziankê na
Dzieñ Kobiet! 

W œrodê 8 marca panowie
z Radia dla Ciebie obdarowy-
wali wszystkie panie piêkny-
mi wiosennymi kwiatami
przy Placu Wilsona, w Cen-
trum, przy Politechnice, na
Polu Mokotowskim, a tak¿e
przed Galeri¹ Centrum
i w Galerii Mokotów.

Do s³onecznych ¿onkili Ra-
dio dla Ciebie do³¹czy³o naj-
lepsze ¿yczenia dla wszystkich
kobiet. (ab)

Kwiaty dla warszawianek
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ANTYKI

� Kolekcjoner kupi stare
ksi¹¿ki, pocztówki i inne an-
tyki. Tel. 022 824-14-66; 

0603-134-462

HOBBY

� Kupiê stare prospekty sa-
mochodowe i inn¹ literaturê
motoryzacyjn¹. 

Tel. 0600-817-479; 
022 610-45-44

KUPIĘ

� AAA Antyki, meble, obra-
zy, zegary, platery, srebra oraz
inne przedmioty. 

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

�� Antyki, meble, obrazy, ze-
gary, pocztówki, znaczki
oraz inne przedmioty. 

Tel. 022 610-33-84; 
0601-235-118

� Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. An-
dersa 18. 

Tel. 022 831-36-48
� Znaczki, pocztówki, mone-
ty, medale, banknoty, akcje. 

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

SPRZEDAM

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

Tel. 0606 742 822
� 2 maszyny do plisowania.

Tel. 022 672-76-80 (po 19)
� Balkonik na kó³kach. 

Tel. 022 810-15-59

MEDYCZNE

RAMKA
� Blokery, Esperal, odtrucia.
Tel. 022 671-15-79, 

022 613-98-37
� Kwasy - likwidacja blizn
i przebarwieñ. 

Tel. 022 870-14-44
� Medyczna pielêgnacja stóp
- równie¿ diabetycy. 

Tel. 022 870-14-44

MEDYCYNA NATURALNA

� Leczenie depresji, cukrzy-
cy, usuwanie lêków, wad
wzroku, torbieli itp. 

Tel. 0697-05-12-50

NAUKA

� Angielski. 
Tel. 0691-985-034

� BHP - szkolenia. 
Tel. 022 879-87-66

� FIZYKA, matematyka, ma-
tury, studenci, Dr. 

Tel. 0606-154-798
� Francuski, rosyjski – t³u-
maczenia przysiêg³e, tech-
niczne, handlowe, finansowe. 

Tel. 022 815-44-91
� J. polski. 

Tel. 022 673-72-39
� Kursy dla archiwistów. 

Tel. 022 879-87-66
�Matematyka 60 minut/25 z³. 

Tel. 022 810-26-11; 
0663-022-567

� Matematyka – podstawo-
wa, gimnazjum – nauczyciel-
ka. Tel. 022 671-16-14
� Niemiecki – gimnazjum, li-
ceum. Tel. 022 672-94-46; 

0698-19-48-48

� NIEMIECKI – mgr germa-
nistyki UW, liceum, konwer-
sacje, certyfikaty, matura,
IBO, business, prawniczy. 

Tel. 022 612-11-48; 
0501-397-625 

� Pianino, keyboard. 
Tel. 0501-162-175

� Rosyjski – 25 z³./godz. 
Tel. 022 879-92-29; 

0502-275-194
� Rosyjski – mgr, nauka, ma-
tura, konwersacje. 

Tel. 0608-067-337
� W³oski, francuski – nau-
czyciele – tanio, solidnie. 

Tel. 022 673-69-26
� Zarz¹dcy i poœrednicy -
szkolenia. Tel. 022 879-87-66 

NIERUCHOMOŚCI

Dzia³ki
Deweloperom – Stara Mi³o-
sna 8300 m2 � WZZiT �
6500 m2 bud. wielorodzinne –
atrakcyjna
Wawer-B³ota 800 m2 x 220 z³/m2

wszystkie media – zieleñ,
atrakcyjne po³o¿enie
Deweloperom Wawer – B³ota
22 dzia³ki x 180 z³/m2 – 1,90
ha pod bliŸniaki, wszystkie
media, atrakcyjne po³o¿enie,
zieleñ
Wiœniowa Góra, 5500 m2, sta-
rodrzew, WZZiT, 200 z³/m2

Domy
Radoœæ 146/650 m2 4 pok.,
gotowy, 92 r. 550 000 z³
Radoœæ 550/1600 m2 6 pok.,
95 r. 1.080.000 z³
Radoœæ 250/1500 m2 nowy,
atrakcyjny 1.500.000 z³
Saska Kêpa 220/286 m2 seg-
ment, gotowy 1.100.000 z³ 
Miêdzylesie 145/1331 m2 do
wykoñczenia 550 000 z³

Poszukujemy działek zabudowanych
i niezabudowanych

pod budownictwo wielorodzinne.

W−wa Międzylesie
ul. Patriotów 309
tel. 022 615−80−05

RAMKA
Brandt SA - Wasz profesjo-
nalny poœrednik w obrocie
nieruchomoœciami. Zajrzyj:
www.brandt.oferty.net
� Kupiê mieszkanie 2-3 po-
koje. Tel. 022 741-69-38

1-pokojowe sprzedam
� Jagielloñska 21 m2. 

Tel. 022 619-67-65
� Londyñska 28 m2 140000 z³. 

Tel. 022 670-41-46

�Wo³omin 31 m2. 
Tel. 0602-518-642

� Zacisze 29 m2 119000 z³
nowe do wykoñcz. 

Tel. 022 619-67-65
2-pokojowe sprzedam

� 11-go Listopada 54 m2,
1993 r. Tel. 022 619-67-65
� Bródno 38 m2 7/10p. 

Tel. 022 670-41-46
� Tarchomin 52 m2, 1993r.,
165000 z³. Tel. 022 670-44-83

3-pokojowe sprzedam
� Goc³aw 64 m2. 

Tel. 022 670-44-83
� Kamiñskiego 79 m2. 

Tel. 022 670-41-46
�Tarchomin 64 m2., 226000 z³. 

Tel. 022 619-67-65
4-pokojowe sprzedam

� Tarchomin 73 m2 1/3p
247000 z³. Tel. 022 670-44-83

Dom sprzedam
� Anin Sadul 256/892
380000 z³. Tel. 0608-612-979
� Miêdzylesie 170/185
469000 z³. Tel. 022 619-67-65
�Rembertów 240/315 2003 r.,
490000 z³. Tel. 0608-612-979
�Weso³a. Tel. 0608-612-979
� Zacisze 100/130 290000 z³. 

Tel. 0602-518-642

NIERUCHOMOŚCI/poszukuję

RAMKA
Zg³oœ ofertê swego mieszkania
lub domu, zobacz jak pracuj¹
profesjonaliœci. Tel. 022 616-
41-23, www.brandt.oferty.net

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia

�� 2 pokoje 60 m kw. na Gro-
chowie. Tel. 022 610-41-10

(po 16.00)
� Lokale u¿ytkowe, Grochów
ul. W¹wolnicka. 

Tel. 0607-070-218

NIERUCHOMOŚCI/kupię

�Bezpoœrednio mieszkanie na
starej Saskiej Kêpie, 2 pokoje,
ceg³a. Tel. 022 870-19-92;

0601-99-11-06
� Mieszkanie 2-3 pokoje. 

Tel. 022 741-69-38

NIERUCHOMOŚCI/wynajmę

� Na d³u¿ej mieszkanie ok.
40 m kw. + gara¿ podziemny
w pobli¿u Ronda Wiatraczna. 

Tel. 0501-200-090

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Gara¿ tanio – ul. Zagójska. 
Tel. 022 813-34-48; 

0508-716-099

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

� Mieszkanie w³asnoœciowe,
3-pokojowe, 62,5 m kw., os.
Majdañska na dwa mniejsze,
niekoniecznie w³asnoœciowe. 

Tel. 022 813-58-31

DAM PRACĘ

� AVON – nowe programy
zarobkowe, ciekawe propozy-
cje. Zadzwoñ! 

Tel. 022 673-55-28; 
0602-623-916

� Konserwatorom urz¹dzeñ
dŸwigowych. 

Tel. 022 758-79-50
� Poszukujê opierunki do
dzieci. Tel. 0500-241-006
� Uczniowi w salonie fryzjer-
skim. Tel. 022 813-09-16

� Z Oriflame, jako konsul-
tantka zarobisz tyle – ile po-
trzebuje Twój domowy bu-
d¿et. Zadzwoñ pod przyjazny
numer! Tel. 022 871-88-00

SZUKAM PRACY

� Energiczna emerytka, po-
godna, sumienna, samochód –
pomogê w domu osobie star-
szej. Tel. 0888-550-404 

PRAWNE

�� KANCELARIA ADWO-
KACKA – prawo cywilne,
karne, spadkowe, rodzinne
– obs³uga. Porady. Anin ul.
Gajowa 2 A; wtorki
i czwartki 15.00-18.00. 

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

� KANCELARIA niedrogie
porady prawne – sprawy ro-
dzinne, spadkowe, lokalowe,
nieruchomoœci, obs³uga firm
– Universam Grochów (nad
bankiem). 
Tel. 022 810-00-61-66 w. 252;

0693-444-108  

RÓŻNE

� Audyty energetyczne. 
Tel. 0605-922-252

RAMKA
Biuro Matrymonialne „Ty
i Ja”. Tel. 022 818-81-37;
0502-879-561
� Domy z bali. 

Tel. 0888-708-650
� Konsultacje dotycz¹ce
zwrotu, zasiedzenia, reprywa-
tyzacji nieruchomoœci dekre-
towych - siedziba UPR ul.
Nowy Œwiat 41, pon.
i czwartki 15.00-17.00. 

Tel. 022 826-74-77; 
0606-90-40-67

�� KREDYTY - gotówkowe,
hipoteczne i samochodowe,
leasing. Sprzeda¿ domów
z bali. W-wa, ul. Miñska 69,
lok. 41. Tel. 022 870-27-83; 

501 550 975
�� Kredyty gotówkowe w 15
minut! Tel. 022 617-46-51
� Odszkodowania powypad-
kowe. Tel. 0605-922-252
� Opieka nad grobami
w Warszawie. Tanio i soli-
dnie. Tel. 0500-336-607
� Wspólnota Mieszkaniowa
Siennicka 63 prosi o sk³ada-
nie ofert na wykonanie: wy-
miany c.o., ocieplenia stropo-
dachu i œcian budynku. 

Tel. 022 870-63-79
�� Zrób prezent na komuniê,
urodziny, imieniny – zamów
portret. Tel. 0693-619-950
� ZUS, ksiêgowoœæ, KPiR,
Kadry, P³ace, PIT-y, zaleg³o-
œci, rozliczanie wspólnot mie-
szkaniowych, LMF. 

Tel. 022 813-40-65; 
0507-026-742

USŁUGI

� ABY UPRAÆ dywany, wy-
k³adzinê, tapicerkê - profesjo-
nalnie. Dojazd gratis. 

Tel. 022 619-40-13;
0502-928-147

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

Tel. 022 610-58-50; 
0607-838-608

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0608-053-676
RAMKA
ALKO Przeprowadzki – us³u-
gi transportowe, 90 gr/km.
Meblowozy. Tel. 0694-977-
485

�� ANTENY – Telewizyjne
i satelitarne, Cyfrowy Polsat
199,00 z³., 35,00 z³/m-c oraz
dekodery bez abonamentu
400 programów – 15 polskich
(Polonia, TV Trwam). Sprze-
da¿, monta¿, naprawa, gwa-
rancja. Tel. 022 815-47-25; 

0501 123 566
� Automatyczne pralki, zmy-
warki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 022 612-95-23, 

0609 105 940
�Automatyczne pralki – napra-
wa, tanio. Tel. 022 810-67-92; 

0605-404-132
� BUS 20-osobowy – prze-
wozy. Tel. 0507-086-416
� Cyklinowanie, lakierowa-
nie - Szpakowski. 

Tel. 022 872-93-03
� Czyszczenie kanalizacji,
kopanie szamb, bia³y monta¿,
drobne naprawy, itp. 

Tel. 022 424-92-53; 
0500-016-496 

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

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

� Elektryczne. 
Tel. 022 810-29-77

� FOCUS SERVICE - napra-
wa telewizorów w domu
klienta. Tel.022 613-62-96; 

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

Tel. 022 610-23-05
� Gaz, awarie pieca, termy,
kuchni, pod³¹czenia, przerób-
ki, naprawy, hydraulika 24 h. 

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,
gips. Tel. 0506-091-379
� Hydraulika, WOD.-KAN. –
GAZ., C.O. Tel. 022 613-82-
96; 0696-321-228
�� Hydrauliczne. 

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

� Hydraulik. 
Tel. 022 815-66-60, 

0502-031-257
� Hydrauliczne, gazowe –
osobiœcie. Tel. 022 610-81-21;

0607-773-106
� Hydraulika, glazura, re-
monty. Tel. 022 671-05-82
� 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 

� Komputerowe. 
Tel. 0508-683-310

RAMKA
Krawieckie – ul. Kajki 91,
Anin - czynne pon.-pt. 10.00-
18.00. Tel. 022 815-24-96;
0505-582-600
� Krawieckie – kostiumy,
garsonki. Tel. 022 870-01-59
�� Lodówek naprawa. 

Tel. 022 842-97-06; 
0602-272-464

� Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 022 615-76-97
��Malowanie, tapetowanie. 

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

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

�� Naprawa i przestrajanie
telewizorów krajowych i za-
granicznych, magnetowi-
dów. Gwarancja i rachunki. 

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

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

0697-120-312
� Naprawa pralek. Emeryci
i reniœci 50% taniej. 

Tel. 022 672-95-50
� Pogotowie komputerowe –
gwarancja, dojazd. 

Tel. 0603-922-567
� PRALNIA, magiel, pranie
dywanów ul. Zwyciêzców 55;
ul. Guderskiego 9. 

Tel. 022 617-73-81 
�� Pranie i renowacja odzie-
¿y skórzanej, pranie dywa-
nów, magiel. Zak³ad Pralni-
czy ul. Igañska 22. 

Tel. 022 870-09-54
� Pranie dywanów, tapicerki,
materacy. Profesjonalnie. Do-
jazd gratis. 

Tel. 022 619-40-13;
0502-928-147

� Pralki, lodówki, sprzêt
elektryczny. 

Tel. 022 610-05-30; 
022 671-80-49; 

0601-361-830
�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio.

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

�Remonty. 
Tel. 022 671-20-69; 

0505-460-312
� Rozliczam PIT-y. 

Tel. 0609-797-597
�Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0692-71-78-71 
� Uk³adanie parkietów, prze-
k³adanie, cyklinowanie, lakie-
rowanie – osobiœcie. 

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

� Salon Fryzjerski „URO-
CZY” - najtañszy na Saskiej
Kêpie i w Warszawie. Mamy
ceny o po³owê ni¿sze ni¿
gdziekolwiek indziej. Nasza
specjalnoœæ to profesjonalny
baleyage - ul. D¹browiecka 8. 

Tel. 022 357-53-56
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne. 

Tel. 0 22 810-38-04; 
0602-126-214

�� Tapicerskie. 
Tel. 022 612-53-88

RAMKA
Skup Czapelska – nieodp³at-
nie odbiera zu¿yty sprzêt
AGD, z³om w ka¿dej postaci,
makulaturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piwnic.
Tel. 022 499-20-62 (7.00-
20.00)
RAMKA

Wizytówki i strony interneto-
we, krótkie terminy. Tel.
0502-713-684; www.uGo.pl
� Zduñskie, kominiarskie -
piece, kuchnie, kominki, czy-
szczenie kominów i odgruzo-
wanie, wk³ady kominowe
z kwasówki. Opinie, szybko,
solidnie. Tel. 0608-728-701; 

022 673-01-33
�� ¯aluzje, verticale, rolety,
moskitiery – producent –
monta¿, serwis. Rabat dla
emerytów i rencistów. ul.
Komorska 42 godz. 8.00-
16.00; ul. Grenadierów 11
paw. 4 godz. 12.00-18.00. 

Tel./fax. 022 870-36-37; 
022 497-98-80; 022 813-00-34

www.rosko.waw.pl
� ¯aluzje verticale, rolety -
naprawy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� ¯aluzje verticale, rolety,
monta¿, naprawa, hurt, pranie
verticali. Tel. 022 610-23-83
� Rolety antyw³amaniowe
i naprawy. Tel. 022 610-54-19
� ¯uk – wywóz gruzu, œmie-
ci, przeprowadzki. 

Tel. 022 610-88-27; 
0886-196-866 

Blokery, Esperal, odtrucia. 
Tel. 022 671-15-79, 

022 613-98-37

Brandt SA - Wasz profesjo-
nalny poœrednik w obrocie
nieruchomoœciami. Zajrzyj:
www.brandt.oferty.net

Zg³oœ ofertê swego mieszka-
nia lub domu, zobacz jak
pracuj¹ profesjonaliœci. 

Tel. 022 616-41-23,
www.brandt.oferty.net

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

0502-879-561

Skup Czapelska – nieodp³at-
nie odbiera zu¿yty sprzêt
AGD, z³om w ka¿dej postaci,
makulaturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piwnic.

Tel. 022 499-20-62 
(7.00-20.00)

Wizytówki i strony interne-
towe, krótkie terminy. 

Tel. 0502-713-684;
www.ugo.pl 

ALKO Przeprowadzki –
us³ugi transportowe, 90 gr/km.
Meblowozy. 

Tel. 0694-977-485
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Krawieckie – ul. Kajki 91,
Anin - czynne pon.-pt. 10.00-
18.00. Tel. 022 815-24-96; 

0505-582-600
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