
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:
� Fiskus 

w MIESZKAÑCU 
ssssttttrrrr....     2222

� Szczerbate dzieci
ssssttttrrrr....     4444

� Dziadek miêdzy
no¿ami ssssttttrrrr....     7777

�Wyrok na 
przedszkole ssssttttrrrr....     8888
� Taki mi³y, taki

muzykalny ssssttttrrrr....     9999
� Romantycznie 

w Weso³ej
ssssttttrrrr....     11112222

� U schy³ku
kadencji ssssttttrrrr....     11113333

� Z miasta
ssssttttrrrr....     11115555

Nr 6(401) ROK XVI 23.03.2006 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny

Niestety
Warszawa spod œniegu wy³a-

nia siê w strasznym stanie. Jest
brudno, œmierdz¹co, dziurawo.

Rok temu te¿ nie by³o do-
brze, ale zrobiliœmy krok do
przodu. Niestety. W ubieg³ym
roku s³u¿by porz¹dkowe upo-
ra³y siê z pozosta³oœciami po
zimie doœæ szybko. Teraz jakby
wci¹¿ nie dosta³y sygna³u do
startu. A poniewa¿ roboty jest
wiêcej, nie s¹dzê, aby miasto
zyska³o na wygl¹dzie przed
Œwiêtami Wielkiej Nocy. Nie-
stety. Brudz¹ ludzie i psy. 

Stra¿ miejska i policja obie-
cuj¹ wielk¹ srogoœæ w œci¹ga-
niu œmiec¹cych, a w³adze mia-
sta od lat dyskutuj¹ nad sposo-
bami skutecznego sk³onienia
w³aœcicieli czworonogów, by
zechcieli sprz¹taæ po swoich
pupilkach. Na gadaniu siê koñ-
czy. Niestety.

Mniej wa¿ne drogi przypomi-
naj¹ sito. Wiêksze – durszlak.
Dziury s¹ wielkie na „ch³opa”
i tak blisko siebie, ¿e jedziemy
ju¿ nie slalomem gigantem,
lecz slalomem specjalnym,
o niezwykle ciasnych skrêtach. 

Nawet jak siê to po³ata, to
sukces bêdzie polega³ na tym,
¿e nie bêdziemy ³amali zawie-
szenia, o normalnym przemie-
szczaniu nie ma co marzyæ. 

Tu potrzebne s¹ komplekso-
we modernizacje ca³ych szero-
koœci jezdni i to porz¹dnie wyko-
nane, by kolejnej zimy lód zno-
wu nie zrobi³ tu spustoszenia. 

Nie wiem, czy Warszawa
podejmie siê takiego gigantycz-
nego wysi³ku. Niestety. Przy-
chodzi wiêc nam mieszkaæ
w brzydkim, brudnym, zanied-
banym mieœcie. Niestety.

Tomasz Szymański
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CENY
FABRYCZNE!
�� wypoczynki skórzane

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

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

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
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Czy znacie już

Państwo swoje

Apteki AARRAALLIIAA?

ssssttttrrrr....     5555

Niesamowite! - jakby to by³o wczoraj. Jakbyœmy wczoraj siedzieli w kilka
osób przy nieco koœlawym ze staroœci stole, nad szklank¹ herbaty. Jedn¹ - ³y¿ecz-
ki tylko mieliœmy dwie. I spieraliœmy siê zawziêcie, jaka ma byæ ta nasza gazeta.
Wokó³ panowa³y czasy rewolucyjne. Wiadomo by³o tylko jedno: tak, jak dot¹d

nigdy ju¿ nie bêdzie. ¯ycie wokó³ kipia³o wydarzeniami: pan Wa-
³êsa wojowa³ z panem Mazowieckim, w powietrzu fruwa³y pierw-
sze „no¿e” rozrzucane po scenie przez tyle ambitnych, co niesfor-
nych bliŸniaków.

A gdzie w tym wszystkim jest cz³owiek? – pytaliœmy. Taki nor-
malny: z bloku, z osiedla domków, z kolejki do sklepu, z poczty.
MIESZKANIEC, po prostu. Wszyscy zajmuj¹ siê Polsk¹, NATO,
Uni¹ Europejsk¹… ale kto pomyœli o smutkach i radoœciach zwy-
k³ego MIESZKAÑCA: Grochowa, Kamionka, Olszynki, Goc³a-
wia, Rembertowa, Wawra, Weso³ej. Kto upomni siê o jego pra-

wa, o to, ¿eby mu siê jakoœ ¿y³o? 
Od tego siê zaczê³o. Tak, przyznajemy – by³o to bardzo nieprofesjonalne.

Teraz, zanim bêdzie „s³owo”, najpierw musi byæ „biznes plan”, „grupa do-
celowa”, „target”, „makieta”, „in¿ynieria finansowa”, „numer zerowy”… 

Ale ¿eby na pocz¹tku by³o marzenie, pragnienie, przekonanie, ¿e tak
trzeba, ¿e to komuœ potrzebne? To przecie¿ anachronizm. 

Byliœmy wiêc anachroniczni, romantyczni, naiwni? Mo¿liwe, ale na
szczêœcie nie my jedni. Tak¿e nasi Czytelnicy. MIESZKAÑCY. Odpowie-
dzieli sercem na serce, odp³acili wiernoœci¹ za wiernoœæ, obdarzyli przy-
jaŸni¹ za przyjaŸñ. To jest nasz najwiêkszy sukces. Dlatego jesteœmy ju¿
15 lat. Redakcja

15 lat, jak jeden dzieñ!

KKKK OOOO CCCC HHHH AAAA ĆĆĆĆ     IIII     BBBB YYYY ĆĆĆĆ
KKKK OOOO CCCC HHHH AAAA NNNN YYYY MMMM



2222    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

REKLAMA REKLAMA

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 

Funkcjonariusze otrzymali
wiadomoœæ, ¿e na przystanku stoi
autobus z wybit¹ szyb¹ i w³¹czo-
nymi œwiat³ami, podjechali na
miejsce zdarzenia. Okaza³o siê,
¿e sprawca uciek³. Jednak
w wyniku penetracji pobliskich
ulic, na Kinowej dostrzegli mê¿-
czyznê o rysopisie odpowiadaj¹-
cym poszukiwanemu. Roland
M., jak siê okaza³o, wraca³ z suto
zakrapianej imprezy i go rozpie-
ra³a energia. Wiêc wybi³ szybê...

* * *
PóŸnym wieczorem na osie-

dlu Goc³aw Lotnisko taksów-
karz zatrzyma³ przeje¿d¿aj¹cy
radiowóz policyjny i zg³osi³, ¿e
przed chwil¹ w ty³ jego auta
uderzy³a oplem astra pewna ko-
bieta. Natychmiast odjecha³a
z miejsca wypadku. Policjanci
ruszyli w œlad za astr¹. S³usznie:
samochodem kierowa³a 32-letnia
Katarzyna P. By³a kompletnie pi-

jana (3 prom. alkoholu we krwi).
Na tylnym siedzeniu przewozi³a
11-letniego syna. Trafi³a do izby
wytrzeŸwieñ, dzieckiem zaopie-
kowa³a siê teœciowa.

* * *
Na ulicy Cyrklowej, w pobli-

¿u szko³y policjanci postanowili
sprawdziæ 23-letniego Adama
K. Mieli „nosa” - przy zatrzyma-
nym znaleziono marihuanê i ta-
bletki extasy. Inny patrol zau-
wa¿y³ na Grochowie dziwnie za-
chowuj¹cych siê dwóch mê¿-
czyzn jad¹cych volvo. O wpó³
do drugiej w nocy podje¿d¿ali
pod klatki budynków, chwilê im
siê przygl¹dali, po chwili odje¿-
d¿ali, jakby wyszukiwali ofiary
przestêpstwa. Zatrzymano 33-
letniego Tomasza Z. i 24-letnie-
go Krzysztofa R. Znów celny
strza³: obaj mieli przy sobie po-
chodz¹ce z kradzie¿y telefony
komórkowe. (toms)

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Po³udniowoprascy policjanci walcz¹ z chuliganami
i w³amywaczami. Zatrzymali m.in. 24-letniego sprawcê
wybicia szyby w autobusie MZA. Do zdarzenia dosz³o
na ulicy Waszyngtona.

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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Zdaje siê nieraz filmowym
recenzentom, ¿e taka scena jest
ju¿ niemal¿e szablonem, ¿e
jest to kolejny emocjonalny
chwyt ³api¹cy widzów za serca
w tempie natychmiastowym.
A ja w jednej chwili zrozumia-
³am, dlaczego scena tak czêsto
siê powtarza. Wobec œmierci
wszyscy jesteœmy równi, po
raz kolejny spe³ni³o siê to tra-
giczne znaczenie dance maca-
bre. I nawet, jeœli jedni ludzie
s¹ wed³ug nas dalej od kresu,
inni bli¿ej, ta kolejnoœæ mo¿e
zmieniæ siê w jednej, krótkiej
chwili.

7 marca br. na ulicy Pu³aw-
skiej zdarzy³ siê tragiczny wy-
padek. 21-letni Micha³ z Rem-
bertowa ze swoim koleg¹ po-
szed³ zapaliæ znicz w miejscu,
gdzie 2 tygodnie wczeœniej
zgin¹³ w wypadku samocho-
dowym ich wspólny znajomy.
Œmieræ przysz³a w najmniej
spodziewanym momencie, po-
kazuj¹c swoje najczarniejsze
oblicze. Micha³a potr¹ci³ sa-
mochód, który wybi³ siê na
nierównej drodze. Zgin¹³ na
miejscu. Podobny los spotka³
m³odego przechodnia, który
zgin¹³ na pasach na ul. Gro-
chowskiej przy Kickiego.
Œmieræ zebra³a ¿niwo, a spo-
³eczeñstwo zyska³o potwier-
dzenie, w jakim stanie s¹ pol-
skie drogi. 

Co jeszcze musi siê staæ, ile
jeszcze ludzi musi zgin¹æ, aby
polski rz¹d i w³adze samorz¹-
dowe Warszawy wreszcie na
powa¿nie zajê³y siê drogami?
Aby reakcj¹ na wypadek nie
by³o jedynie postawienie zna-
ku ostrzegawczego, ale wy-
równanie dziur? Nie tylko
tych na Pu³awskiej czy Gro-
chowskiej, a w ca³ej Warsza-
wie. Czy¿by s³u¿by miejskie
wierzy³y, ¿e taki znak ostrze-
gawczy „odczaruje” wypa-
dek? 

Tabliczki z napisem „czarny
punkt” nie wystarcz¹. Trzeba
zlikwidowaæ przyczynê wypad-
ków.

Skali dramatu, jak¹ jest
œmieræ kogoœ bliskiego nie da
siê opisaæ s³owami, a ogromu
ludzkiego wspó³czucia mierzyæ

skal¹ cierpienia rodziców, przy-
jació³, znajomych. W takiej sy-
tuacji trzeba wykazaæ siê wy-
czuciem, taktem, umiarkowa-
niem. 

Po raz kolejny jednak prze-
kona³am siê, ¿e wolnoœæ s³owa
w pañstwie demokratycznym
nie niesie za sob¹ tylko i wy-
³¹cznie korzyœci, ale równie¿
bezkarnoœæ wynikaj¹c¹ z anoni-
mowoœci internetowych forów.
Nie wiem, co sprawi³o, ¿e zde-
cydowa³am siê na przeczytanie
komentarzy dotycz¹cych tra-

gicznego wypadku, w którym
dzieñ po swoich 21. urodzinach
zgin¹³ Micha³. Mo¿e naiwnie
chcia³am wierzyæ, ¿e zobaczê
tam s³owa otuchy, ¿e zobaczê
ilu mia³ przyjació³. Ku mojemu
zaskoczeniu okaza³o siê, ¿e
wrogowie czyhaj¹ jak hieny,
aby nie pozostawiæ suchej nitki
na kimœ, kogo ju¿ nie ma,
a wiêc nie bêdzie móg³ siê prze-
ciwstawiæ. Nie wiem jak daleka
jest granica, za któr¹ koñczy siê
ludzka bezczelnoœæ i tupet wy-
stêpuj¹ce nawet w chwili, kiedy
najstosowniejsza by³aby cisza.
Przez szacunek dla bliskich. 

¯aden jednak z „odwa¿nych
opiniodawców” nie zdecydo-
wa³ siê podpisaæ imieniem i na-
zwiskiem. Czy¿by nie starczy³o
im odwagi na ujawnienie siê
przyjacio³om, którzy lojalnie
stawili siê za Micha³em organi-
zuj¹c protest przeciwko z³emu
stanowi drogi, na której zdarzy³
siê wypadek? Rzucaj¹c takie
s³owa, nawet jeœli nie wyp³y-
waj¹ z ich ust, ale spod palców,
musz¹ braæ za nie odpowie-
dzialnoœæ. Skoro s¹ tak dojrzali
w wyrabianiu skrajnych opinii,
to chyba s¹ te¿ na tyle odwa¿ni,
by przyznaæ siê, ¿e to w³aœnie
oni s¹ ich autorami? Niestety,
logiczny wywód nie zawsze
jest s³uszny. Przynajmniej nie
w tej kwestii.

Drodzy internauci! Po-
wstrzymajcie siê w pochopnych
s¹dach, w s³owach o ogromnej
mocy rzuconych w jednej chwi-
li. Byæ mo¿e nigdy nie dozna-
cie takiego cierpienia, jak bli-
scy Micha³a. Byæ mo¿e tego nie
rozumiecie. Nie chcê Was
usprawiedliwiaæ ani nadmiernie
ganiæ, a jedynie prosiæ. Niech
zapadnie cisza, a emocje zacho-
wajmy wewn¹trz siebie. Tak
bêdzie najlepiej. Agata

DANCE MACABRE
Ile razy jest nam dane widzieæ podczas filmu
tak samo wygl¹daj¹c¹ scenê? Bohater na
œmieræ bliskiej osoby reaguje odpychaj¹c j¹
od swojej œwiadomoœci. Nie wierzy, bo nie-
wiara w jego mniemaniu dopuœci do tego, ¿e
œmieræ bêdzie choæ trochê dalej, a cierpienie,
choæ troszkê uda siê odwlec… 

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.

DYŻURY RADNYCH
każdy poniedziałek w godz. 17.00–19.00

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
każdy wtorek w godz. 18.00–19.00

ZAPRASZAMY ul. Kordeckiego 66 tel. 022 610 31 54

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

pon.-pi¹t. 1000-1900, sob. 900-1600

NOWOŚĆ!!! – ALBUM
„PRAGA PRAWA

STRONA WARSZAWY”
�� karnety wielkanocne
�� zaproszenia i pami¹tki 

I Komunii Œwiêtej

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

LLLL EEEE KKKK AAAA RRRR ZZZZ     OOOO KKKK UUUU LLLL IIII SSSS TTTTAAAA
Z E I S S  w  c e n i e

s z k i e ł  
k r a j o w y c h !

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

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 

z profili 
deceuninck zendow
nagrodzonych 
Z³otym Medalem
na Miêdzynarodowych
Targach Poznañskich
BUDMA 2005

OKNA
„BEZ KANTÓW”

Więcej informacji 
w biurze handlowym:

Technika Okienna
05−410 Józefów 

ul. Piłsudskiego 2
tel./fax 022 789−66−69

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

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!!!

Jak rozliczamy siê z fiskusem:
27 marca 2006 r. w godz. 1500-1600

Kto PIT−a nie błądzi
Wszystko o podatkach za rok 2005 - o aktualnie obowi¹zuj¹cych

wzorach zeznañ podatkowych (PIT-y), o wysokoœci w jakiej p³ac¹
podatek osoby pracuj¹ce i emeryci, o wydatkach jakie mo¿emy od-
liczyæ od naszych dochodów w ubieg³ym roku.

Na te i podobne pytania bêd¹ mogli Pañstwo uzyskaæ odpowie-
dzi od pe³ni¹cych dy¿ur Agnieszki PASIK i Gra¿yny KUBICKIEJ
- kierowników dzia³u podatku dochodowego od osób fizycznych
Urzêdu Skarbowego dla Warszawy Pragi w poniedzia³ek 27 mar-
ca 2006 r. w godz. 15.00-16.00  pod naszymi redakcyjnymi tele-
fonami: 022 813-43-83 i 810-64-12. ab

ul. Grochowska
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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)

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%

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

RATY!

D
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SIDING
PODSUFITKI

PANELE
AKCESORIA

PARAPETY ZEW.
PRODUCENT

SPRZEDAŻ−MONTAŻ

ul. Chełmżyńska 1
Tel. 812−75−58

e−mail: phubw@wp.pl

� 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

PPrrzzeeddsszzkkoollee  AArrttyyssttyycczznnee
„„DDEELLFFIINNEEKK””

RReemmbbeerrttóóww,,  uull..  KKoorrddiiaannaa  8855
TTeell..  667733  4466  5544

OGŁASZA NABÓR DZIECI 
na rok 2006/2007

również dzieci od DRUGIEGO roku życia
Z A P E W N I A :
· fachową opiekę
· wszechstronny rozwój
· dodatkowe zajęcia plastyczne

Wszystkie zajęcia 
w cenie czesnego!
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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

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




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

KKKK AAAA ŻŻŻŻ DDDD YYYY MMMM OOOO ŻŻŻŻ EEEE SSSS IIII ĘĘĘĘ     BBBB AAAA DDDD AAAA ĆĆĆĆ ,,,,     
KKKK OOOO NNNN SSSS UUUU LLLL TTTT OOOO WWWW AAAA ĆĆĆĆ     IIII LLLL EEEE CCCC ZZZZ YYYY ĆĆĆĆ
Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia – wybrane procedury medyczne

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

APARATY S£UCHOWE

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

ul. Br. Czecha 39
tel.353−42−50

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Nasz s³uch jest jedyny
w swoim rodzaju, tak jak odci-
ski palców. Jeœli go nam uby-
wa, tracimy czêœæ siebie, czêœæ
naszej to¿samoœci. Niedos³uch
to problem nie tylko osoby s³a-
bo s³ysz¹cej, ale tak¿e jej rodzi-
ny i przyjació³, którzy znajduj¹
siê po drugiej stronie powsta³ej
bariery komunikacyjnej. Czêsto
powtarzane zdanie: „S³yszê do-
brze, po prostu nie rozumiem,
co do mnie mówisz!” nale¿y
potraktowaæ jako pierwsze
ostrze¿enie. Na szczêœcie szyb-
ki rozwój nowych technologii
przyczynia siê do powstawania
coraz doskonalszych rozwi¹zañ
dla osób niedos³ysz¹cych, dziê-
ki czemu ciche i dawno zapo-
mniane dŸwiêki mo¿na us³y-
szeæ na nowo! A korzyœci jest
wiele...

Ludzki uk³ad s³uchowy jest
bardzo z³o¿ony, a gdy zaczyna
szwankowaæ, nie wystarczy po
prostu za³o¿yæ jakiœ tam aparat
s³uchowy, w³¹czyæ go i ustawiæ
g³oœnoœæ. Aby jak najlepiej wy-
korzystaæ s³uch, nale¿y zacz¹æ
od wizyty u specjalisty. Zbada
on s³uch, wypyta o styl ¿ycia
i wspólnie z pacjentem znajdzie
najlepsze rozwi¹zanie. A wy-
bieraæ mamy naprawdê z czego.

Nowoczesne aparaty s³ucho-
we potrafi¹ w gruncie rzeczy

zdzia³aæ cuda, dopasowuj¹c
siê do niedos³uchu konkretne-
go pacjenta, jego jedynej
w swoim rodzaju anatomii
ucha i stylu ¿ycia. Te najno-
woczeœniejsze wyposa¿one s¹
w uk³ady sztucznej inteligen-
cji, które nieustannie monito-
ruj¹ to, co dzieje siê w otocze-
niu s³uchowym osoby niedo-
s³ysz¹cej i skutecznie reaguj¹
na jego zmiany. Wspó³czesne
aparaty s³uchowe to zmi-
niaturyzowane komputery,
o olbrzymich mo¿liwoœciach
przetwarzania dŸwiêku. Wy-
stêpuj¹ we wszystkich kszta³-
tach i rozmiarach – od ma³ych
dyskretnych modeli we-
wn¹trzusznych do ró¿nobarw-
nych modeli zausznych w od-
cieniach koloru w³osów i kar-
nacji skóry.

Kszta³t i dopasowanie apa-
ratów s³uchowych jest oczy-
wiœcie wa¿n¹ spraw¹, ale nie
mniej istotne jest to, jak dana
osoba zamierza z nich korzy-

staæ. Ka¿dy ma swój w³asny
styl ¿ycia, zainteresowania
i zdolnoœci, a aparaty s³ucho-
we i programy do ich ustawia-
nia potrafi¹ wzi¹æ to wszystko
pod uwagê. „Niezbêdnym
Ÿród³em sukcesu przy doborze
aparatu s³uchowego jest zro-
zumienie potrzeb pacjenta
i uwzglêdnienie jego indywi-
dualnego trybu ¿ycia. Staran-
na analiza oczekiwañ pa-
cjenta umo¿liwia zapropono-
wanie konkretnego rozwi¹za-
nia w postaci nowoczesnego
aparatu s³uchowego” – mówi
pan Jacek Kozio³, dyplomo-
wany audioprotetyk z firmy
FONIKON, która specjalizuje
siê w niesieniu pomocy oso-
bom niedos³ysz¹cym.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ pro-
mocj¹ pracownicy gabinetu
audioprotetycznego firmy
Fonikon zapraszaj¹ wszyst-
kich zainteresowanych na
bezp³atne badanie s³uchu
oraz konsultacjê audioprote-
tyczn¹. Istnieje mo¿liwoœæ
skorzystania z refundacji
NFZ i œrodków PFRON. Ga-
binet mieœci siê przy ulicy 
Br. Czecha 39 (w pobli¿u sta-
cji Warszawa-Wawer), tel.
022 353-42-50.

AS 2006

Zapraszamy do naszych oddzia³ów:
Warszawa – Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 022 353 42 50

Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 022 353 06 20
Warszawa – Mokotów, ul. J. D¹browskiego 16, tel. 022 498 75 40

Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 022 862 99 90
FONIKON jest autoryzowanym dystrybutorem duñskiej firmy OTICON,

która od ponad 100 lat produkuje najlepsze aparaty s³uchowe.

REKLAMA REKLAMA

Marysin Wawerski, ul. Potockich 111 (róg Korkowej i Potockich) tel. 022 613-04-26 e-mail:info@aptekaporada.pl  
Apteka czynna: pn.-pt. 8.00-21.00; sob. 8.00-15.00; niedziele 9.00-15.00 Zapraszamy!

�� Przyjazna pacjentom
�� Niskie ceny
�� Mi³a, fachowa obs³uga
�� Pe³en asortyment leków gotowych

�� Wykonujemy leki recepturowe
�� Realizujemy wnioski na pieluchomajtki

refundowane przez NFZ.
�� Honorujemy karty p³atnicze

A P T E K A  P O R A D A

USŁYSZ NA NOWO!
S³abo s³yszysz? Masz problemy z rozumie-
niem mowy? A mo¿e ktoœ z bliskich ma k³o-
poty ze s³uchem? Przeczytaj, w jaki sposób
zasiêgn¹æ pomocy!

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

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

SZCZERBATE 
POLSKIE
DZIECI...

Dlaczego nasze dzieci s¹
szczerbate? Przecie¿ kraj siê
bogaci, PKB roœnie z roku na
rok, na ulicach mercedesy, pó³ki
sklepowe uginaj¹ siê pod wszel-
kim dobrem..., a biedne afrykañ-
skie dzieci z „du¿ymi”, ale pu-
stymi brzuszkami, z zap³akan¹
buzi¹, b³yskaj¹ biel¹ zêbów...
OdpowiedŸ jest banalnie prosta
– one nie znaj¹ cukru! A cukier
to morderca zêbów!

Polskie dziecko jak tylko zostanie oderwane
od „piersi” dostaje smoczek zamoczony w s³od-
kiej wodzie, zanurzony w cukrze lub innej s³od-
koœci. W butelkach s¹ s³odkie kaszki lub inne
specja³y. I ten pierwszy z¹bek nie ma najmniej-
szych szans, ¿eby siê wyr¿n¹æ i ukszta³towaæ tak,
jak tego chce natura. Ju¿ od pierwszej chwili, kie-
dy przebije siê przez œluzówkê, jest atakowany
kwasami wytworzonymi na bazie cukru przez
bakterie.

Tysi¹ce polskich dzieci zna smak cukru – tego
mordercy zêbów – w tysi¹cach kolorowych po-
staci. To jest istny zawrót g³owy, feeria barw baj-
kowych postaci umieszczona na pó³kach sklepo-
wych, nawet na tak ma³ej wysokoœci jak 60 cm –
misiaczki, lizaczki, wst¹¿eczki, kuleczki mo¿na
kupiæ ju¿ za kilkanaœcie groszy.

Na tê odrobinê szczêœcia w ma³ej buzi staæ
ka¿de polskie dziecko. Rodzice kupuj¹ „kolo-
rowych morderców”, bo dziecko „wyje”, a za
grosz maj¹ ciszê i spokój. Ale za cenê tej g³u-

poty rodziców zap³aci dziecko ju¿ w niedale-
kiej przysz³oœci, maj¹c wiele dziurawych zê-
bów, a my wszyscy, ca³e spo³eczeñstwo, zap³a-
cimy za leczenie bezzêbnego piêædziesiêciolat-
ka.

Dziesi¹tki tysiêcy dzieci, z biedy i niewiedzy
rodziców, zna „s³odki” smak cukru, ale nie zna
smaku pasty do zêbów i nigdy nie widzia³o
szczoteczki. Piêcio-, szeœciolatek ma szansê po-
si¹œæ tê wiedzê dopiero w przedszkolu lub szko-
le, ale wtedy ma ju¿ piêæ, szeœæ lub wiêcej zepsu-
tych zêbów.

Dentyœci bij¹ na alarm – WSZYSTKIE POL-
SKIE DZIECI MAJ¥ ZEPSUTE ZÊBY!

Te dzieci wkrótce stan¹ siê m³odzie¿¹ z zepsu-
tymi zêbami, potem dorosn¹ i bêd¹ straszyæ siê
wzajemnie bezzêbiem w wieku czterdziestu kilku
lat. Ryszard Majkowski

RODZICU, 
ZAMIAST KOLEJNEGO CUKIERKA,

KUP PASTÊ 
I SZCZOTECZKÊ DO ZÊBÓW 
DLA SWOJEGO DZIECKA!
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Honorujemy karty płatnicze

ZAPRASZAJĄ:
na terenie Warszawy

�� ul. Fieldorfa 40 
w budynku przychodni
(wejście od ul. Perkuna) 
tel./fax 022 870−59−39

�� Al. St. Zjednoczonych 26A 
(w „Latawcu”)
tel. 022 671−62−45

�� ul. Krochmalna 3
tel. 022 624−31−80

w okolicach Warszawy
�� Marki−Struga ul. Klonowa 6A

tel. 022 771−29−80
�� Wołomin ul. Kobyłkowska 15

tel. 022 776−24−49
�� Kobyłka ul. Warszawska 10

tel. 022 786−81−31
�� Wołomin−Lipinki ul. Kolejowa 1B

tel. 022 776−50−96

Apteki ARALIA
PROPONUJĄ:

		 Leki gotowe, robione i homeopatyczne – pełen zakres

		 Możliwość telefonicznego zamawiania leków

		 Duża oferta preparatów stosowanych w profilaktyce
zdrowotnej

		 Kosmetyki: szeroki wybór, upusty cenowe do 15%

		 Promocje okresowe firm farmaceutycznych

		 Glukometry: progam preferencyjnego zakupu 
i wymiany sprzętu na nowy

		 Inhalatory: możliwość wypożyczenia lub zakupu

		 Pomiar ciśnienia krwi – duży wybór ciśniomierzy

		 Pomiar nawilżenia skóry po uzgodnieniu terminu

		 Realizujemy wnioski na pieluchomajtki

		 Karty rabatowe dla stałych klientów

FACHOWY I MIŁY PERSONEL ZAPRASZA!

DLA PACJENTÓW apteki kawa, herbata, 
czekolada na gorąco „Nescafe” – GRATIS!

NOWE NISKIE CENY LEKÓW! KUPUJ TANIEJ!

Coraz czêœciej lekarze ró¿nych dziedzin me-
dycznych, w tym ortopedzi – proponuj¹ pa-
cjentom zabiegi krêgarskie, uznaj¹c tê meto-
dê za najlepsz¹, jeœli oczywiœcie nie ma zde-
cydowanych przeciwwskazañ. Metoda manu-
alnego (krêgarskiego) usprawnienia krêgos³u-
pa i likwidowanie wielu dolegliwoœci od niego
pochodz¹cych  jest najlepszym sposobem
pozbycia siê bólu oraz pozwala unikn¹æ le-
ków przeciwbólowych, które nie lecz¹, a za-
wsze powoduj¹ powa¿ne skutki uboczne.

Zabieg krêgarski
bardzo czêsto stwarza
mo¿liwoœæ unikniêcia
operacji. Chiropraktyk
wykszta³cony i z wie-
loletni¹ praktyk¹, jest
w stanie zlikwidowaæ
bóle nie tylko samego
krêgos³upa czy rwê
kulszow¹, ale wiele in-
nych, jak na przyk³ad:
bóle karku, g³owy, ra-
mion, drêtwienie r¹k
i nóg, arytmiê serca
powodowane uciskiem
na krêgi piersiowe ma-
j¹ce zwi¹zek z prac¹
serca (wa¿ne, by EKG
by³o prawid³owe!),
a nawet mo¿e zlikwi-
dowaæ zaburzenia pra-
cy jelit czy ¿o³¹dka
oraz wiele innych dolegliwoœci. Pacjenci czêsto s¹ zdziwieni, ¿e po
zabiegach ustêpuj¹ problemy – wed³ug nich – zupe³nie niezwi¹za-
ne z krêgos³upem.

Chiropraktyka – to metoda, która w wielu pañstwach na Zacho-
dzie, w Danii, Anglii funkcjonuje od bardzo dawna pod nazw¹
„chiropraktyka medyczna” – nawet w szpitalach. 

Natomiast w tamtejszych oœrodkach zdrowia, ró¿nych gabine-
tach – obok lekarza bardzo czêsto obecny jest chiropraktyk. Tam
nie leczy siê prawie w ¿adnym przypadku lekami przeciwbólowy-
mi nawet du¿ego bólu krêgos³upa.

Równie¿ w Polsce ludzie coraz czêœciej wybieraj¹ metody manu-
alne, niejednokrotnie po wielu doœwiadczeniach w szpitalach, sana-
toriach. Nawet ci ju¿ zoperowani, którzy nadal maj¹ problemy.

Jeœli wiêc badania lekarskie wykluczaj¹, ¿e powodem bólu s¹
chore inne organy, warto wiedzieæ – gdzie mo¿na bezpiecznie, bez
ryzyka pójœæ na leczenie krêgos³upa manualnie – metod¹ medycz-
nego krêgarstwa.

Tak w³aœnie leczeni s¹ pacjenci w przychodni NATURMED, ma-
j¹cej zezwolenie Ministerstwa Zdrowia od prawie 20 lat na ró¿ne
terapie bez u¿ycia leków chemicznych, w tym w³aœnie krêgarstwo.

Mgr Andrzej Bednarczyk – chiropraktyk, osteopata, masa¿ysta, psy-
chosomatyk – który zdobywa³ wiedzê w Polsce i zagranic¹ – uspraw-
nia krêgos³upy w NATURMEDZIE dzieciom, doros³ym i ludziom
w podesz³ym wieku. W ka¿dym przypadku wykonuj¹c zabieg techni-
k¹ dobran¹ nie tylko do wieku, ale przede wszystkim do przyczyny
bólu. Od pacjentów w wieku starszym lub po urazach mechanicznych
(wypadkach) wymaga przedstawienia mu RTG i innych badañ.

Jego metody s¹ nieocenione nawet w tych przypadkach, które
wymagaj¹ leczenia farmakologicznego (bo pacjent z jakichœ przy-
czyn nie mo¿e byæ zoperowany, a bardzo cierpi), poniewa¿ te tech-
niki skracaj¹ i u³atwiaj¹ proces leczenia, daj¹c szybciej du¿¹ ulgê.

Wiêkszoœæ chorób ma pocz¹tek w systemie nerwowym, a mgr
Andrzej Bednarczyk wykorzystuje okreœlone techniki manualne do
regulowania tego przewodnictwa, by bez leków (szczególnie psy-
chotropowych!) zlikwidowaæ efekty stresu, z³ych emocji, prze¿yæ.

Powszechnie ju¿ niemal wszystkim wiadomo, ¿e przyczepy
i wi¹zad³a miêœniowe przy krêgos³upie na skutek napiêæ emocjo-
nalnych sztywniej¹ i œciskaj¹ krêgi, powoduj¹c uwiêŸniêcie ko-
rzonków nerwowych, a tym samym bóle, czêsto nawet odleg³e od
samego krêgos³upa, nie tylko miêœniowe, ale i wewnêtrzne.

St¹d te¿ mo¿na z ogromnym powodzeniem likwidowaæ nerwice,
bezsennoœæ czy tzw. nerwobóle – bez sensu leczone na ogó³ lekami
przeciwbólowymi.

Ka¿de ustawienie u mgr Bednarczyka wykonywane jest po przy-
gotowaniu odcinka od czaszki a¿ po poœladki (uda) ortopedycznym
masa¿em rêcznym, masa¿em ró¿nego rodzaju bañkami, bezig³ow¹
akupunktur¹ oraz wieloma innymi czynnoœciami – aby móc bez-
piecznie i dok³adnie ustawiæ ca³y krêgos³up (lub jego  poszczegól-
ne odcinki) – z wy³¹czeniem tych, których ustawiaæ nie nale¿y, bo
i takie przypadki siê zdarzaj¹.

Warto powiedzieæ wiêcej na temat masa¿u bañkami. Jest to ma-
sa¿ dzia³aj¹cy odwrotnie ni¿ ucisk czy wciskanie – poniewa¿ s¹ do-
legliwoœci, przy których ucisk na nerw czy kr¹g jest tak du¿y, ¿e
korzystniejsze jest odwrotne dzia³anie. Bañka – jakby wysysaj¹c –
dzia³a na tkankê ³¹czn¹ i miêœnie szkieletowe, a poprzez nie na cho-
ry organ, który boli, daje dolegliwoœci. 

Nastêpuje wówczas odczyn immunologiczny, jaki jest po auto-
szczepionce. 

Zabieg ten dzia³a równie¿ – poza odblokowaniem ucisku – bar-
dzo odkwaszaj¹co na organizm, doskonale wp³ywa na uk³ad ner-
wowy, krwionoœny i odpornoœciowy. Likwiduje silne napiêcia ple-
ców wywo³uj¹ce dolegliwoœci psychosomatyczne oraz tzw. „twar-
de pnie miêœniowe”. których nie wolno „wbijaæ”, uciskaæ, a zwy-
k³ym masa¿em (jakich wszêdzie oferuje siê mnóstwo) niczego siê
nie zmieni. Dopiero po bañkach odpowiednio silny, ortopedyczny
masa¿ prostowników grzbietu jest mo¿liwy do wykonania i daje
efekt natychmiastowej ulgi. Takie blokady uciskowe wzd³u¿ krêgo-
s³upa „wyssane” bañkami i rozmasowane daj¹ na ogó³ efekt na wie-
le miesiêcy lub lat, oczywiœcie po wykonanym na zakoñczenie za-
biegu ustawieniu. 

Przychodniê NATURMED zna wiele œrodowisk lekarskich, leka-
rze sami lecz¹ siê tutaj i przysy³aj¹ pacjentów, bo maj¹ do specjali-
stów pe³ne zaufanie.

Jakkolwiek by Czytelników nie zapoznawaæ z tematem – najpro-
stszym i najdok³adniejszym sposobem jest zacytowanie, choæ frag-
mentów kilku wypowiedzi pacjentów:

„…Nie mogê poj¹æ, jak mo¿na by³o wyleczyæ rêkami coœ, co by-
³o leczone na setki sposobów prawie 12 lat! Mam ju¿ ponad 60 lat,
wiele w ¿yciu przesz³am, du¿o rozumiem, ale w to bym nie uwierzy-
³a, gdybym sama nie doœwiadczy³a! Chodzê bez kuli i bez bólu!...

Alicja Stelmach l. 60 Warszawa
„…Myœla³em, ¿e Ÿle s³yszê, kiedy ortopeda po zbadaniu i obejrze-

niu RTG powiedzia³: „tylko krêgarz” Zapisa³ mi numer telefonu do
Naturmedu i poleci³ p. Bednarczyka. Choæ przez ca³e ¿ycie by³em
nieufny i sceptyczny – tym razem jecha³em tu z nadziej¹ i wiar¹. To,
co tu prze¿y³em, przesz³o moje wszelkie oczekiwania, brak mi na-
prawdê s³ów, by okreœliæ wdziêcznoœæ…” Waldemar Wils l.52

„…Wszystko, co dotychczas mi zalecano, pomaga³o jak umar³e-
mu kadzid³o. Sterty leków w po³owie wyrzuca³em, bo czu³em siê go-
rzej. Bednarczyk jest nieoceniony! Gdyby go…sklonowaæ, ale tyle
razy, by by³o po jednym na ka¿d¹ przychodniê, to by siê ludzie cie-
szyli!...” (pracownik TVP2 – prosi³ o anonimowoœæ)

„... Wiele razy czyta³am o Naturmedzie, równie¿ o p. Bednarczyku,
ale puszcza³am te informacje w zapomnienie. Cierpia³am bardzo od lat,
ale nie zgodzi³am siê na operacjê, a krêgarzy ba³am siê jak ognia – ty-
le s³yszy siê o krzywdach przez niepowo³anych „cudotwórców” wyrz¹-
dzonych. Ale przyszed³ kolejny artyku³ – przeczyta³am i pomyœla³am, ¿e
chyba przeznaczone mi tu przyjœæ. M¹¿ stwierdzi³ ch³odno „jak sobie
chcesz, ale ja do tego rêki nie przy³o¿ê”. Ja jednak tym razem bardzo
chcia³am i zdecydowa³am siê. Dziœ po kolejnym zabiegu – czujê siê po
prostu rewelacyjnie. Mam rezonans kontrolny – w którym ani œladu po
trzech przepuklinach. Po prostu siê wch³onê³y! Ortopeda by³ zdumiony!
Ten,który usilnie namawia³ mnie na operacjê!...” Barbara R., l. 51

Bardzo du¿o takich napawaj¹cych nadziej¹ wypowiedzi jest
w ksiêdze wpisów w przychodni NATURMED. W ka¿dym razie –
pamiêtajmy o tym, ¿e w czasach tak trudnych do leczenia NATUR-
MED jest godny polecenia. AS 2006

RATUNEK dla kręgosłupa

Oœrodek Medycyny Naturalnej NATURMED
Ursus-Go³¹bki ul. Koronacyjna 15
tel. 022 662-49-07; 0604-092-007

Informacje i zapisy codziennie od 9.00-20.00 
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 6

POZIOMO: 1-A bia³awe zrogowacenie na jêzyku drobiu. 1-
J zbrojownia. 2-E sio³o. 3-A pneumatyczna tratwa ratunkowa.
3-G zwyciêstwo, sukces. 4-E powóz konny. 4-L uczta pierwot-
nych chrzeœcijan. 5-G Sumac, s³ynna peruwiañska piosen-
karka. 6-A wielki targ, targowisko. 6-K najd³u¿szy lewy dop³yw
Obu (Rosja). 7-B cyrk lodowcowy. 7-G jon ujemny. 8-D mia-
sto obwodowe w Kirgistanie (Kotlina Fergañska). 8-J wyko-
nanie dla kogoœ, za kogoœ pracy domowej. 9-F narz¹d wytwa-
rzaj¹cy mocz. 10-A Andre, pisarz francuski (Lochy Watyka-
nu). 10-H aparat do odbioru obrazu i dŸwiêku. 11-A niezbor-
noœæ ruchów, uszkodzenie mó¿d¿ku. 12-H barbarzyñstwo.
13-A dzieñ przypadaj¹cy dok³adnie w rok, dwa, trzy itp. 14-J
muzyk, gra na gêœlach. 15-E choroba p³uc. 16-A najwiêksze
miasto Nigerii. 16-J plasterek.
PIONOWO: A-1 zdobycie cudzych terytoriów w walce zbroj-
nej. A-10 imiê prezydenta Narutowicza. B-6 wciêcie w tek-
œcie. C-1 Leopard. C-10 tañce w lokalu publicznym np. re-
stauracji. D-6 S³awomir, autor „Tanga”. E-1 buraki + chrzan.
E-11 potocznie kieliszek wódki. F-8 trud, wysi³ek .G-1 wyci¹g
z akt stanu cywilnego np. urodzin, chrztu. H-2 miasto nad

Wart¹. H-7 pr¹d rzeczny. H-12 ze stolic¹ w Cardiff. I-3 miasto
w aglomeracji Osaki (Japonia). I-9 gatunek ³ososia pacyficz-
nego. J-1 miasto w p³n. Etiopii. J-7 kamieñ jubilerski. J-12
prawe ujœciowe ramiê Wis³y. K-5 napój alkoholowy. L-1 miêk-
ka kanapa. L-8 motyl nocny. £-4 potocznie w porz¹dku. £-12
kuk³a, zabawka dzieciêca. M-1 marka polskich samochodów
dostawczych. N-8 setna czêœæ z³otego. O-1 sprzêt do siedze-
nia. O-12 kompozytor, wirtuoz. opr. A. Kemski 

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹za-
nie krzy¿ówki Nr 21/05: „Kto prawi oracje, zbiera owacje”.
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Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”                                 tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³: p. Ryszard Krzywicki
z ul. Miêdzynarodowej. Wa¿ne do 4 kwietnia br.

Bia³oskórnictwo znane
ju¿ by³o w czasach sta-
ro¿ytnoœci, bowiem

sztukê wyprawiania skór ba-
ranich posiedli ju¿ Saraceno-
wie i Arabowie. Maurowie
przywieŸli tê umiejêtnoœæ do
Hiszpanii, sk¹d rozprzestrze-
ni³a siê po Europie. Za koleb-
kê kunsztu bia³oskórniczego
jest dzisiaj uwa¿ane francu-
skie miasto Annonay, gdzie
na brzegach rzek Cance i De-
aume, bia³oskórnictwo roz-
kwit³o ju¿ w XVI wieku.
Równie s³awne jest ju¿ tylko
Gloversville (stan Nowy Jork)
w Stanach Zjednoczonych.

Ignacy Baranowski w dziele
zatytu³owanym „Przemys³ Pol-
ski w XVI wieku” pisze, i¿
w Poznaniu w 1580 roku by³o
75 garbarzy, a wœród nich 32
bia³oskórników. Dalej podaje,
¿e w 1589 roku wywieziono
z Krakowa do Wroc³awia 9526
skór zamszowych, 20 jelenich.
Wspomina przy tym, ¿e przy
wyprawie skór namaszczanych
t³uszczem u¿ywano m³ynów. 

Z kolei w innym dziele „Pa-
miêtniku Warszawskim”, w ra-
chunkach Koœcielskiego znaj-
dujemy taki oto zapis: zap³aco-
no za zamsz na spodnie dla
króla z³ 3 – Jurkowi m³odsze-
mu, krawcowi królewskiemu.
Z czasem, zaczêto ze skór szyæ
rêkawiczki, które wczeœniej by-
³y robione wy³¹cznie z nici. 

Jedn¹ z najstarszych jest rê-
kawica œw. Wojciecha, wyko-
nana w X wieku na drutach.

Odk¹d w XV wieku zaczêto
ze skór miêkkich wytwarzaæ rê-
kawiczki, rozwiniête na zacho-
dzie Europy bia³oskórnictwo
sta³o siê wy³¹cznym dostarczy-
cielem surowca. Na ziemie pol-
skie trafi³o z Niemiec. 

Œlady cechu bia³oskórników
znajdujemy dopiero na pocz¹tku
XIX wieku na Mazowszu w po-
bli¿u Warszawy. Oto w ksiêdze
hipotecznej Grossowa (czêœæ

daw. Marymontu) zachowa³ siê
akt kontraktu Komisji Rz¹dowej
Spraw Wewnêtrznych i Policji,
zawarty w 1830 roku z Micha³em
Grossem. Wynika z niego, i¿ Ko-

misja wypuœci³a mu w dzier¿awê
wieczyst¹ m³yn wodny oraz bu-
dowle i piece w Marymoncie.
Grosse zobowi¹za³ siê do za³o¿e-
nia fabryki rêkawiczek i skórek
zamszowych przez siebie utrzy-
mywanej, zainstalowaæ tam i roz-
wijaæ. To samo Ÿród³o podaje, ¿e
Micha³ Grosse urodzony w mie-
œcie Grenoble, w po³udniowej
Francji, do Polski przyby³ w 1770
roku, jako rêkawicznik. Za³o¿ona
przez niego wytwórnia sta³a siê
jedn¹ z pierwszych wytwórni ko-
lorowych rêkawiczek na zie-
miach polskich. Wytwarza³a ona
cieniutkie skórki „z wyprutków”
jagniêcych (tzw. smuszki) i kó-
zek. Do szycia rêkawiczek zatru-
dnia³ on a¿ 500–600 szwaczek.
Za Grossem zjawili siê w War-
szawie kolejni bia³oskórnicy,
przewa¿nie Niemcy oraz Francu-
zi jak: Nivet, Schipold, Marchand
i Sandman, którzy za³o¿yli tutaj
kolejne zak³ady.

Na pisemne ¿¹danie bia³o-
skórnika Tomasa, z dnia 8 stycz-
nia 1833 roku, otrzyma³ on 19
tego¿ miesi¹ca, zgodê od Prezy-
denta Municypalnoœci i Policji
miasta sto³ecznego Warszawy
na za³o¿enie w stolicy zgroma-
dzenia kunsztu bia³oskórników.
W sumie by³o ich wówczas
w Warszawie dziesiêciu.

Starszym zgromadzenia, czyli
przewodnicz¹cym zosta³ wtedy
Karol Bogumi³ Hoffmann. Na
podstarszych wybrano Jana To-
masa i Karola Josewiga. Pierw-
szym Polakiem w cechu by³ Au-
gust Piskorski, podstarszy cechu
w latach 1878-1981. W roku
1864 do warszawskiego cechu
bia³oskórników nale¿a³o 16 maj-
strów. Pragê reprezentowa³o
dwóch: Adolf Cesz i Jan Moraw-
ski. Pierwszy prowadzi³ garbarniê
przy ul. Folwarcznej 23 na Szmu-
lowiŸnie, a drugi z wymienio-
nych przy ul. Micha³owskiej 10. 

Pocz¹tkowo bia³oskórnicy
swoje garbarnie zak³adali w po-
bli¿u Wis³y, z braku bowiem
urz¹dzeñ p³ukali oni skóry w rze-
ce. Zim¹ wyr¹bywano przerêble
i w nich p³awiono skóry.

To wyjaœnia powstanie ulic:
Bia³oskórniczej (odchodz¹cej
od Mariensztatu) i Garbarskiej.

Kiedy w 1855 roku ukoñczono
pierwsz¹ sieæ wodoci¹gow¹, nie-
którzy zaczêli korzystaæ z wodo-
ci¹gu. Potwierdza to proœba z 4
stycznia 1865 roku skierowana
do Prezydenta Warszawy: „Po-
niewa¿ z rozporz¹dzenia w³adzy
zosta³o nam wzbronione p³ukanie
skór nad Wis³¹ - przez Policjê Wy-
konawcz¹ Cyrku³u IX - powy¿ej
wodoci¹gu, tam gdzie miejsca s¹
dla nas najkorzystniejsze, i¿ woda
nie jest tam g³êboka, co nie mo¿e
zagra¿aæ ¿adnemu wypadkowi.
P³ukanie w tych miejscach odby-
wa siê od lat dawnych i nie by³o
nigdy ogó³owi szkodliwym, tym
bardziej, i¿ kana³y wiêcej przyno-
sz¹ nieczystoœci jak nasze skóry,
a stagnacja w p³ukaniu w tym
czasie mo¿e wywo³aæ dla nas
wielki upadek, bo w innych miej-
scach ka¿dy mianuje siê w³aœci-
cielem gruntu i nie pozwala p³u-
kaæ. Przeto upraszamy najpokor-
niej Jaœnie Wielmo¿nego Prezy-

denta o nakazanie nam oznaczyæ
miejsca, w których bêdziemy mo-
gli uskuteczniaæ nasze roboty”.
Podpisano: starszy Jan Tomas

i podstarszy: Ignacy Knauf
Inspektor Komisji Lekarskiej

nakaza³ wyznaczenie miejsca
na p³ukanie skór poni¿ej ujêcia
wodoci¹gu, zaczynaj¹c od miej-
sca gdzie jest most ³y¿wowy
i dozwoliæ im wyboru miejsca,
gdzie ³atwiejszy jest przystêp.     

Zgodzono siê, wiêc warunkowo
dopóki na Pradze zjazd nad Wis³ê
nie bêdzie urz¹dzony, wtedy do-
zwoli siê na p³ukanie na Pradze. 

Takie to k³opoty dotyka³y
wytwórców skór m.in. na rêka-
wiczki. Z czasem asortyment
produkcji zosta³ powiêkszony
o specjalne ubiory dla pilotów
i automobilistów. Nim jednak to
nast¹pi³o rodzimi bia³oskórnicy
prze¿yli wzloty i upadki dzie-
dziny przemys³u, jak¹ podjêli.

Dopiero w 1921 roku cech
bia³oskórników warszawskich
ufundowa³ swój sztandar,
którego koszt wyniós³ astrono-
miczn¹ sumê 223.700 marek
polskich. Niestety w 1924 roku
Warszawa liczy³a ju¿ tylko piêæ
zak³adów bia³oskórniczych. 

Dotrwa³y one do II wojny œwia-
towej, a po wojnie ju¿ siê nie
podŸwignê³y, poniewa¿ nowa
w³adza nie popar³a przemys³u
prywatnego, nacjonalizuj¹c wszy-
stkie bez wyj¹tku ga³êzie produk-
cji i handlu.

Tadeusz Wł. Świątek

�� BARAN 21.03-21.04
Przed tob¹ mi³e chwile. Jeœli planujesz jakieœ za-
wodowe przedsiêwziêcia, powiadom o tym ¿ycz-
liwe osoby. Ich pomoc pomo¿e ci podj¹æ osta-
teczn¹ decyzjê. Zwróæ równie¿ uwagê na swoje
finanse, w przypadku których wskazane s¹ kon-
trolowane inwestycje. Niestety, nie unikniesz
wiêkszych wydatków przy œwi¹tecznych zaku-
pach. Pamiêtaj, ¿e marcowa pogoda zmienn¹
jest, nie ¿egnaj siê jeszcze z czapk¹ i szalikiem.

 BYK 22.04-21.05
Sukcesy w sprawach zawodowych przynios¹
te¿ korzyœci materialne. I jesteœ z tego powodu
bardzo dumny, ale nie skupiaj siê tylko na tym.
Przyjaciele ciesz¹ siê z ka¿dej twojej wizyty,
wiêc nie zaniedbuj ich. Œwiêta ju¿ nied³ugo,
pomyœl o przygotowaniach - to nic trudnego,
sprawy wymagaj¹ tylko lepszej organizacji
i samodyscypliny. 

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Unikaj niepotrzebnych k³ótni, które chocia¿
oczyszczaj¹ atmosferê, bywaj¹ te¿ koñcem
niejednej przyjaŸni. Warto wiêc zastanowiæ siê
nad swoim postêpowaniem i pomyœleæ jak
dzia³aæ dalej. W domu czeka ciê wizyta kogoœ
bliskiego, kto bêdzie potrzebowa³ twojej pora-
dy. Jak zwykle uda ci siê wybrn¹æ z trudnej sy-
tuacji dyplomatycznie i pozostawisz po sobie
mi³e wra¿enie.

�� RAK 22.06-22.07
Przez najbli¿sze tygodnie bêdziesz mia³ mo¿li-
woœæ cieszyæ siê szans¹ pójœcia do teatru lub
kina. Taka dawka kulturalna jest ci potrzebna,
aby zrównowa¿yæ wysi³ek w sprawach zawo-
dowych. Nie unikaj podejmowania trudnych
decyzji, spróbuj, a przekonasz siê, ¿e to nic
trudnego. W sprawach uczuæ postaraj siê
o wiêksz¹ wyrozumia³oœæ.

�� LEW 23.07-23.08
Ci¹g³e odk³adanie wszystkiego na póŸniej,
mo¿e okazaæ siê bardzo zgubne w skutkach
zw³aszcza dla ciebie. Ju¿ czujesz oznaki tego
w sprawach zawodowych. Spiêtrzenie ich ze
sprawami prywatnymi mo¿e doprowadziæ do
niepotrzebnych zadra¿nieñ. Postaraj siê, wiêc
opanowaæ swoje roztargnienie i opracuj w³a-
œciw¹ strategiê dzia³ania. 

�� PANNA 24.08-23.09
Twoje romantyczne nastawienie do ¿ycia przy-
niesie ci mi³¹ niespodziankê w postaci znajomo-
œci z sympatyczn¹ osob¹. Postaraj siê wznieœæ
siê na wy¿yny swoich mo¿liwoœci. Zapewne
twój wrodzony wdziêk oczaruje j¹ na pewno.
Sprawy finansowe s¹ w jak najlepszym porz¹d-
ku, a zawodowe godne pozazdroszczenia. 

�� WAGA 24.09-23.10
Pomyœlne dni na za³atwienie spraw zawodo-
wych. Intuicja podpowie, jak masz dalej za³a-
twiaæ sprawê, na której pomyœlnym zakoñcze-
niu bardzo ci zale¿y. Nie oszczêdzaj siê w spra-
wach sercowych. Teraz mo¿esz odnieœæ efek-
towne zwyciêstwo. Natomiast w sprawach
urzêdowych sporo wysi³ku kosztuje ciê pamiê-
tanie o terminach i wype³nianie papierków. 

�� SKORPION 24.10-23.11
Drogi Skorpionie, przygotuj siê na zwiêkszony
wysi³ek fizyczny i psychiczny. Wysi³ek fizyczny
dotyczy wzmo¿onych porz¹dków przy œwi¹-
tecznym sprz¹taniu. Sprawy zawodowe wy-
magaæ bêd¹ umiaru i konsekwencji. Twoja po-
zycja zawodowa jest teraz korzystna,
a w sprawach finansowych mo¿esz liczyæ na
³ut szczêœcia. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Najbli¿sze dni nie przynios¹ ci wiêkszych nie-
spodzianek. W pracy trzymaj siê swoich racji
i nie s³uchaj pochlebców. Unikaj te¿ zbyt ha³a-
œliwego towarzystwa i niezbyt sympatycznych
osób. W sprawach sercowych wypowiadaj siê
ostro¿nie, co myœlisz, bo potem mo¿esz moc-
no ¿a³owaæ nieprzemyœlanych s³ów. Teraz zaj-
mij siê sprawami domowymi i ciesz siê przygo-
towaniami do nadchodz¹cych œwi¹t. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Zmiany na lepsze, sporo nowych znajomoœci
i wynikaj¹ce st¹d konsekwencje bêd¹ pozy-
tywnie wp³ywaæ na twoje samopoczucie. Po-
staraj siê nie robiæ ¿adnych zaleg³oœci, sprawy,
które s¹ wydaj¹ siê byæ niedokoñczone znajd¹
swój pomyœlny koniec. Skup siê na swojej oso-
bie, nadesz³a wiosna i warto zrobiæ generalne
porz¹dki w swojej szafie. 

�� WODNIK 21.01-19.02
Zapowiada siê ciekawie. Mo¿liwoœæ nowej pra-
cy, wiêksze szanse na awans - oto, co mo¿e
spotkaæ ciê w najbli¿szym czasie. Niewyklu-
czone, ¿e mo¿esz zmieniæ miejsce zamieszka-
nia, a nawet spotkaæ osobê, z któr¹ zwi¹¿esz
swoje dalsze losy. Szykuje siê sporo zmian,
ale podchodŸ do tego z dystansem i nie bój
siê, ¿e nie dasz sobie rady. 

�� RYBY 20.02-20.03
Teraz jest pomyœlny czas, aby zawrzeæ kilka
interesuj¹cych znajomoœci. Postaraj siê te¿,
aby to, co zaplanowa³eœ nie odbiega³o zbytnio
od rzeczywistoœci. Konsekwencja i dyplomacja
to zalecane w najbli¿szym czasie sposoby po-
stêpowania. W sprawach sercowych postaraj
siê o wiêcej wyrozumia³oœci i zdob¹dŸ siê na
wiêkszy dystans. Merlin

H O R O S K O PH O R O S K O P

Praskie 
białoskórnictwo

ZAU£KI HISTORII

Sponsorem „Zau³ków historii” jest

God³o Cechu Bia³oskórników
w m.st. Warszawie. 

Fot. L. Piskorski

Micha³ Grosse (syn), mistrz
bia³oskórniczy, syn za³o¿ycie-
la pierwszej fabryki rêkawi-
czek w Warszawie.

Fot. L. Piskorski „1833-1933
Stulecie Cechu Bia³oskórników

m.st. Warszawy”, Warszawa
1933.

Sztandar Zgromadzenia Mistrzów Bia³oskórników w Warszawie. 
Fot. L. Piskorski
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Jedni ju¿ rozliczyli swoje po-
datki, inni jeszcze nie. Ile osób
skorzysta z mo¿liwoœci odpisania
jednego procenta nale¿nego po-
datku by wesprzeæ któr¹œ z orga-
nizacji po¿ytku publicznego?

Niektórzy nie odpisz¹, bo oba-
wiaj¹ siê, ¿e dop³ac¹ z w³asnej
kieszeni. Nieprawda! Ten jeden
procent odlicza siê od podatku,
który i tak odprowadza siê do
skarbu pañstwa. A jeœli komuœ
przys³uguje zwrot podatku bo
wysz³o, ¿e ma nadp³atê, i tak mo-
¿e wp³aciæ ten jeden procent na
któr¹œ z wybranych organizacji –
wówczas Urz¹d Skarbowy doda
tê kwotê do zwracanego podatku. 

Inni znów nie wp³ac¹ jednego
procenta, bo im siê zwyczajnie
nie chce: komu robi ró¿nicê jakiœ

jeden procent! Przecie¿ to gro-
sze! Grosze? Jeœli pomno¿ymy je
przez miliony Polaków, którzy
p³ac¹ podatki, to nawet kilkuz³o-
towe wp³aty od ka¿dego dadz¹
w sumie dziesi¹tki milionów z³o-
tych! Pieniêdzy, których i tak nie
zatrzymaj¹ w kieszeni. 

Jedyne w³aœciwe pytanie, ja-
kie nale¿a³oby sobie w tym mo-
mencie postawiæ brzmi nie:
czy, lecz kogo obdarowaæ? Na

jaki cel przekazaæ mój jeden
procent? 

Polskiej Akcji Humanitarnej,
która pomaga ludziom na ca³ym
œwiecie? A mo¿e lepiej pomóc tu,
na miejscu, swoim potrzebuj¹-
cym wsparcia? W takim razie
Fundacja Œw. Jana Jerozolim-
skiego z Saskiej Kêpy, obejmuj¹-
ca opiek¹ rodziny wielodzietne,
znakomicie prowadz¹ca trzy do-
my dziennego pobytu dla dzieci?

Skoro dzieci, to a¿ siê prosi
o uwagê Stowarzyszenie Przy-
jació³ Centrum Zdrowia Dziec-
ka, od lat znakomicie wspiera-
j¹ce pañstwowe fundusze prze-
znaczane na szpital, dokupuj¹c
czêœci do urz¹dzeñ, jednora-
zówki itp. Podczas s³ynnej auk-
cji malowanych krów natural-
nej wielkoœci Fundacja „zaro-
bi³a” na nowiutki ambulans dla
cierpi¹cych dzieci. A mo¿e
wp³aciæ na któr¹œ z fundacji
sportowych, spe³niaj¹cych zna-
komit¹ rolê w profilaktyce
i dzia³aniach prozdrowotnych?
Jest w czym wybieraæ!

Jedni beneficjenci og³aszaj¹
siê w mediach, inni wrêczaj¹
ulotki, jeszcze inni nie wydaj¹
pieniêdzy na tego rodzaju rekla-
mê licz¹c, ¿e i tak znajd¹ ofiaro-
dawców. Ale prawdziwe decyzje
zapadaj¹ w nas. Bo teraz masz
wybór, na co pójdzie Twój ciê¿ko
zapracowany podatek, choæby
tylko w jednym procencie. Chy-
ba, ¿e wolisz wszystko oddaæ do
dyspozycji politykom... żu

Jeden procent
szczêœcia

Kobiecym okiem
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi
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SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 

– Padnij! Eustachy Mordziak w u³amku sekundy prasn¹³ o gle-
bê, a¿ jêknê³a. Czo³gaj¹c siê jak na pokazie, pope³z³ w stronê naj-
bli¿szych krzaków. 

– Fiu, fiu… Kazimierz G³ówka fiukn¹³ ze szczerym podziwem.
– Co nieco sie z tego wojska jeszcze pamiêta, otrzepuj¹c d¿insy

z darów i lekko dysz¹c, nie bez pewnej dumy odpowiedzia³ pan
Eustachy. – Ale w³aœciwie, dlaczego kaza³eœ mi pan le¿eæ?

– No, bo no¿e w powietrzu lataj¹. Zdawa³o mi siê nawet, ¿e je-
den to ju¿ lecia³. Po co mia³eœ siê pan staæ pierwsz¹ ofiar¹ trzy-
sta dwudziestej ósmej wojny na górze? 

– Pani Kaziu, bardzo dziêkujê za ostrze¿enie, mo¿e nawet za
uratowanie ¿ycia, ale jak pragnê piwka, nic nie rozumiem.

W tym miejscu pan Kazimierz G³ówka, znany w okolicy intelek-
tualista, panu Eustachemu Mordziakowi, miejscowemu lumpenlibe-
ra³owi, zwolennikowi wolnego handlu z³omem, makulatur¹ i woln¹
mi³oœci¹, uczyni³ tradycyjny wyk³ad o ubóstwie myœlowym, w jakie
pogr¹¿a siê ka¿dy osobnik patrz¹cy na œwiat przez dno butelki. Na-
stêpnie przeszed³ do sedna: – Nasi politycy po¿arli siê, panie Mor-
dziak. Na ca³ego! Ja osobiœcie g³osowa³em na pana Korwina Mik-
ke, bo swojak z Józefowa, to nie mam z tym nic wspólnego. 

– A ja na pana Tuska… To znaczy chcia³em g³osowaæ… 
– Wylakierowa³eœ siê pan, jak zwykle?
– O pardon, nie jak zwykle, tylko bardziej. Nie odró¿nia³em

urny od przystanku tramwajowego.
– No, to o co teraz pretensje? I do kogo? 
– Panie Kaziu, jak pragnê zasi³ku doczekaæ, ja siê tylko pytam,

sk¹d te no¿e? 

– To taka przenoœnia,
panie Eustachy. Znaczy,
tak siê mówi, jak ktoœ za-
wziêty jest. ¯e niby w po-
wietrzu s³owa fruwaj¹,
ostre jak no¿e. 

– A kto siê detalicznie
k³óci?

– Oni z niemi…
– O co, za przeprosze-

niem.
– Mówi¹, ¿e o zasady

i o t¹, no, Polskie.
– To mo¿e potrwaæ, pa-

nie Kaziu. U nas na skupie,
jak siê jeden z drugim po-
k³ócili o zasady, to ma³o
sobie ³bów nie pourywali.

Rozchodzi³o im siê o to, co to znaczy „pod palec”. Bo jak ten du-
¿y pi³ pod swój palec, to zawsze ten ma³y by³ wyrolowany. Na fla-
szce, to bywa³o i na dwa, trzy ³yki. Nie w kij dmucha³, panie Ka-
ziu. To i denerwowa³ siê, nie ma co… 

– One te¿ teraz nerwowe. Praæ siê chc¹. Ten ma³y krzyczy, ¿e
mo¿e byæ wojna na no¿e, jemu to za jedno…

– A ten du¿y?
– Ten du¿y, zapytowuje: a co mnie ten konus mo¿e jeszcze zro-

biæ? Co móg³, to ju¿ zrobi³.
– Znaczy?
– Znaczy powiedzia³, ¿e dziadek tego du¿ego by³ w Wehrmach-

cie.
– O w morde. Ale obciach.
– Ale z drugiej strony, kochany panie Mordziak, jeden m¹dry

cadyk spod Wilna powiedzia³, ¿e jak dziadek u Adolfa za gefrajtra
lata³, to ¯ydem byæ nie móg³. No, to co jeszcze temu wiêkszemu
mog¹ zrobiæ? Co najwy¿ej naskoczyæ. Szaser

Co tam panie w polityce...

Dziadek 
miêdzy no¿ami

16 lutego b.r. przypad³a 88. rocznica proklamowania niepodleg³oœci Litwy
w ostatnim roku pierwszej wojny œwiatowej, tj. w roku 1918. Litwini uprzedzili nas
o 9 miesiêcy, poniewa¿ my odzyskaliœmy niepodleg³oœæ w ostatnim dniu pierwszej
wojny œwiatowej, czyli 11 listopada 1918 roku. Ale w samym akcie proklamowania
niepodleg³oœci Litwy w 1918 roku bra³ udzia³ Polak – Stanis³aw Narutowicz, starszy
brat Gabriela, który w 4 lata póŸniej zosta³ pierwszym prezydentem wolnej RP. Jest
to plus dla Polski w historii Litwy. 

Ale jest i inny plus dla Polski, tym razem odnosz¹cy siê do odzyskania niepodle-
g³oœci przez Litwê po raz drugi – w latach 1990-91 Na ten inny plus natrafiam na
przyjêciu, wydanym 16 lutego b. r. przez ambasadora Litwy w Polsce, pana Egidi-
jusa Meilunasa z okazji Œwiêta Narodowego Litwy, poniewa¿ 16 luty 1918 roku sta³
siê takim œwiêtem. Frekwencja na przyjêciu raz jeszcze wykazuje, jak wielu przyja-
ció³ ma w Polsce Litwa. Wœród nich jest mój pewien dobry znajomy z Wawra. 

Widzê go z medalem na piersi, którego nie znam. Medal jest litewski, a jego na-
zwa – to data: „13 stycznia 1991 roku”. Znajomym zaœ jest pan Jan Walczyk, re-
staurator, w³aœciciel „Zajazdu Napoleoñskiego”, le¿¹cego na Szlaku Napoleoñskim,
bo przy ulicy P³owieckiej w Wawrze. Sam wówczas, tj. piêtnaœcie lat temu, obs³ugi-
wa³em dla prasy wydarzenia, które siê rozgrywa³y w „ZajeŸdzie”, a wiêc spotkanie
z panem Walczykiem - i z jego przemi³¹ córk¹, Ann¹ – jest tym sympatyczniejsze.
Gdzie tkwi geneza medalu „13 stycznia 1991 roku”? 

W okresie 1990-1991, sytuacja Litwy by³a bardzo trudna. 11 marca tego¿ ro-
ku, Rada Najwy¿sza Litwy, by³a instytucja radziecka, ale ju¿ przekszta³cona w wol-
nych wyborach w lutym w zupe³nie inne cia³o, proklamowa³a niepodleg³oœæ pañ-
stwa litewskiego. Przywódca niepodleg³oœciowego ruchu Sajudis, profesor Vytautas
Landsbergis, zosta³ faktyczn¹ g³ow¹ pañstwa. Na premiera zaœ wybrano Kazimie-
rê Prunskiene, by³¹ dziekan na Uniwersytecie Wileñskim. Trudnoœæ polega³a na
tym, ¿e rz¹d ten nie zosta³ uznany przez nikogo – ani przez Michai³a Gorbaczo-
wa, który siê ba³ swoich genera³ów, przeciwstawiaj¹cych siê „utracie” Litwy, ani
przez George’a Busha seniora, który siê ba³ o... Gorbaczowa; o to, ¿eby genera³o-
wie jego nie obalili. 

W wyniku tego nast¹pi³ w Waszyngtonie skandal. W maju 1990 roku, do Bia³e-
go Domu zosta³a zaproszona przez Busha pani Prunskiene, bo domagali siê tego
amerykañscy Litwini i ich kongresmeni. Ona myœla³a, ¿e przyje¿d¿a jako premier,
ale kiedy jej limuzyna podjecha³a do odpowiedniej bramy Bia³ego Domu, brama siê
otworzy³a do po³owy i...zaciê³a. Pani Prunskiene musia³a z limuzyny wysi¹œæ i wejœæ
pieszo przez inn¹ bramê. W swych pamiêtnikach Bush zarzeka siê, ¿e by³a to praw-
dziwa awaria bramy i ja mu wierzê, bo to 100-procentowy d¿entelmen. Ale Litwini
nie wierzyli i nie wierz¹. Zreszt¹ w komunikacie ze spotkania, s³owa „premier” przy
nazwisku pani Prunskiene nie by³o. 

A wiêc rz¹d litewski pozostawa³ nie uznawany przez œwiat, w tym przez Polskê.
13 stycznia 1991 roku zaœ genera³owie w Moskwie podjêli próbê obalenia legalne-
go rz¹du Litwy. Nast¹pi³ radziecki desant na wie¿ê telewizyjn¹ w Wilnie i 14 osób
zginê³o w jej obronie. 

Wówczas do Warszawy przyjecha³a delegacja litewska z proœb¹ o pomoc. Na jej
czele stali Landsbergis i wicepremier Algirdas Brazauskas. Delegacja nie mia³a siê
gdzie podziaæ. Goœciny udzieli³ jej dopiero w swym ZajeŸdzie Napoleoñskim pan
Walczyk. Tam Litwini mieszkali – w ZajeŸdzie jest hotel – tam jedli i tam urz¹dza-
li spotkania i konferencje prasowe. I za to w³aœnie pan Walczyk otrzyma³ Medal „13
Stycznia 1991 roku”. 

Obalenie rz¹du litewskiego przez genera³ów w Moskwie nie uda³o siê. Ale rz¹d
litewski zosta³ uznany powszechnie dopiero w sierpniu 1991 roku. A przez samego
Busha a¿ 2 wrzeœnia. W dzieñ po Gorbaczowie.  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

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!
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OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

� 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

JJJJUUUUŻŻŻŻ    WWWW    NNNNOOOOWWWWEEEEJJJJ    SSSSIIIIEEEEDDDDZZZZIIIIBBBBIIIIEEEE

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/

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

� Blacharstwo, lakiernictwo
� Serwis � Sprzedaż

uull..  GGoośścciinniieecc  5577uull..  GGoośścciinniieecc  5577
WWaarrsszzaawwaa−−WWeessoołłaaWWaarrsszzaawwaa−−WWeessoołłaa
tteell..  002222tteell..  002222 777733−−3300−−0066777733−−3300−−0066
pon.-pt. 800-1700, sob. 800-1400

ASO Mazda,
KIA,

specjalizacja SAAB
i inne marki
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PRYWATNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA NR 1 s.c.

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

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

Kurs przygotowawczy do matury
Organizowanej w maju 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

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

� 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

OFERUJE WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM
usługi związane

z zarządzaniem i administrowaniem
nieruchomościami.

Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Spółdzielni 
w Warszawie przy ul. Kobielskiej 1, tel. 673−08−01.

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

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

BASEN 
DLA

KAŻDEGO

Wielu rodziców pogodzi³o
siê z decyzj¹ w³adz, ale nie
wszyscy. Dlaczego ich przed-
szkole? Niestety na zebraniu
z naczelnikiem dzielnicowego
Wydzia³u Oœwiaty tego siê nie
dowiedzieli. Argumenty, które
im przedstawiono zbili natych-
miast, co ich zdaniem przyczyni-
³o siê do rych³ego zakoñczenia
spotkania. Twierdz¹, ¿e pani na-
czelnik wysz³a z niego poœpie-
sznie t³umacz¹c, ¿e nie bêdzie
z nimi rozmawiaæ, bo mówi¹ po-
dniesionym g³osem. 

Rodzice i nauczyciele oficjal-
nie nie chc¹ siê wypowiadaæ.
Nauczyciele, bo boj¹ siê, ¿e nie
znajd¹ pracy w swoim zawodzie,
a rodzice, ¿e bêd¹ odebrani jako
pieniacze. Jednym i drugim cho-
dzi o dobro dzieci i placówki
z tradycjami. 

- Rodzice na tym zebraniu mie-
li prawo byæ zdenerwowani –
twierdzi jedna z nauczycielek.-
Zw³aszcza, ¿e us³yszeli, ¿e to jest
dopiero plan, a potem, ¿e decyzja
zapad³a poprzedniego dnia na
sesji i nie ma od niej odwo³ania. 

- Nic nie jest przes¹dzone –
twierdz¹ w³adze dzielnicy. - 24
lutego podjêta zosta³a uchwa³a
o zamiarze likwidacji. W ustawie
jest powiedziane, ¿e tak¹ uchwa³ê
trzeba podj¹æ na pó³ roku przed
planowan¹ dat¹ likwidacji pla-
cówki. Nie jest te¿ powiedziane, ¿e
nale¿y zasiêgaæ opinii rodziców.
W³adze liczy³y siê z protestami.
Pocieszaj¹ce jest to, ¿e sam¹ li-
kwidacjê musi jeszcze zatwierdziæ
miasto. To jeszcze siê nie sta³o. 

Matki mówi¹ jedna przez dru-
g¹: - Nam powiedziano, ¿e dzieci
mo¿emy przenieœæ do przedszkola

na Chrzanowskiego, bo tam jest
przygotowywany oddzia³ – mówi
jedna. - Ale okaza³o siê, ¿e ten od-
dzia³ bêdzie prowadzony w sali
do rytmiki – mówi druga. – Ta sa-
la nie ma ³azienek. Poza tym inne
oddzia³y bêd¹ potrzebowa³y mieæ
gdzieœ zajêcia rytmiczne. Gdzie
zostan¹ przeniesione nasze dzie-

ci? Do ich sal? Przecie¿ tam bê-
d¹ sta³y ju¿ ³ó¿ka na le¿akowanie.
Maj¹ bawiæ siê wœród ³ó¿ek? Czy
maj¹ le¿akowaæ na sali, na której
inna grupa æwiczy? 

W³adze wyjaœniaj¹, ¿e rodzi-
com zaproponowano przeniesie-
nie dzieci do dwóch przedszkoli
przy Chrzanowskiego (placówki
nr 153 i 51). Dyrekcja placówek
zapewni³a, ¿e zrobi wszystko, by
nie by³o komplikacji z zajêciami.  

– Powiedziano nam, ¿e przy-
czyny likwidacji to brak pieniê-
dzy na remont kuchni, ale zaraz
okaza³o siê, ¿e s¹ pieni¹dze na
adaptacje pomieszczenia do ryt-
miki w przedszkolu na Chrza-
nowskiego. To jakaœ paranoja!

Tymczasem w³adze dzielnicy
t³umacz¹, ¿e remont kuchni nie
jest spraw¹ prost¹. Po pierwsze
zosta³ on wymuszony zarówno
przez sanepid jak i wymogi unij-
ne. Kuchnia w przedszkolu jest
za ma³a. Powiêkszyæ trzeba by j¹
by³o kosztem sal oddzia³owych,
a to jest remont, który kosztuje
znacznie wiêcej ni¿ adaptacja
jednej sali. 

- Kiedy wytknêliœmy zawy¿o-
ne koszty to us³yszeliœmy, ¿e nie
chodzi o koszty, ale o ni¿ demo-
graficzny – skar¿¹ siê rodzice.
– Wspomnia³yœmy wtedy, ¿e
w przedszkolu na Kobielskiej
jest wiêcej wolnych miejsc. To
us³ysza³yœmy, ¿e chodzi o zbyt
wysoki czynsz, który p³acimy
jako przedszkole spó³dzielcze. 

– Kiedy us³yszeliœmy, ¿e jeste-
œmy przedszkolem spó³dzielczym
zaczêliœmy wyjaœniaæ, ¿e spó³-
dzielcze jest na Kobielskiej. Nie-
stety wszystkie nasze rzeczowe
argumenty zosta³y zbite jednym
stwierdzeniem: „i tak siê ju¿ nic
nie da zrobiæ, bo decyzja zapa-
d³a”.

Rodzice chc¹ wiedzieæ, dla-
czego? Przecie¿ ich przedszkole
ani nie ma za wysokiego czyn-
szu, bo jako placówka podlega-
j¹ca wydzia³owi oœwiaty p³aci
czynsz komunalny. Nie ma te¿
w nim wolnych miejsc, chy-
ba…, ¿e weŸmie siê pod uwagê
fakt, ¿e brak w nim oddzia³u dla
trzylatków. Ale… oddzia³u tego

nie ma na wniosek Wydzia³u
Oœwiaty, który w zesz³ym roku
zakaza³ placówce przyjmowaæ
dzieci poni¿ej czwartego roku
¿ycia. Motywowa³ tym, ¿e pla-
cówka lepiej pracuje z dzieæmi
starszymi. Skutkiem tego
w przedszkolu dzia³aj¹ trzy od-
dzia³y. 

W³adze dzielnicy twierdz¹, ¿e
przedszkole przy Dwernickiego
nie zosta³o wybrane przypadko-
wo. Obserwowano po³udniowo-
praskie przedszkola i akurat
w tym liczba dzieci mala³a z ro-
ku na rok i to na d³ugo przed
podjêciem decyzji o likwidacji
oddzia³u trzylatków. Anna Mi-
chalska – rzecznik prasowy
Urzêdu Dzielnicy Praga Po³u-
dnie przywo³uje statystyki.
W dzielnicy jest 41 przedszkoli,
w których jest 108 wolnych
miejsc. Jednoczeœnie do pla-
cówek uczêszcza 390 dzieci spo-
za dzielnicy. 

- Niestety do tego przedszkola
rocznie trzeba dop³acaæ 100 ty-
siêcy z³otych – mówi Anna Mi-
chalska. – Jest to spowodowane
miêdzy innymi niedoborem dzie-
ci. I owszem, to, ¿e zlikwidowano
oddzia³ trzylatków liczbê dzieci
zmniejszy³o, ale wed³ug danych
z wydzia³u oœwiaty w przedszko-
lu równie¿ wczeœniej by³o za ma-
³o dzieci. 

– Nasza czujnoœæ zosta³a
uœpiona – mówi jedna z nauczy-
cielek. – To by³o zrobione po to,
by teraz mówiæ nam o ni¿u de-
mograficznym. Uœpiono j¹ zre-
szt¹ tak¿e tym, ¿e w wakacje
przeprowadzono tu remont. Wy-
remontowano prawie wszystko
oprócz kuchni. 

W³adze twierdz¹, ¿e remont,
który zosta³ przeprowadzony by³
remontem instalacji i wynika³
z dba³oœci o bezpieczeñstwo
u¿ytkowników przedszkola,
a wiêc dzieci. Instalacja by³a sta-
ra i trzeba by³o j¹ wyremonto-
waæ. Zw³aszcza, ¿e bez wzglêdu
na los przedszkola w jego miej-
scu przy Dwernickiego ma byæ
placówka oœwiatowa. 

MKP

Odrobina Irlandii na Goc³awiu
Obchody Dnia Œwiêtego Patryka kojarz¹ siê
z zieleni¹, koniczynkami, celtyck¹ muzyk¹
i piciem du¿ej iloœci piwa. Czy mo¿liwe wiêc
jest, aby œwiêto patrona Irlandii hucznie ob-
chodziæ w szkole i to pod okiem dyrektora?
W Gimnazjum Nr 28 przy ul. Umiñskiego 11
okaza³o siê to mo¿liwe.
Oczywiœcie oby³o siê bez picia piwa. Zamiast na Guinness’ie

uczniowie skoncentrowali siê na kulturze, historii i krajobrazach Ir-
landii. Sale lekcyjne i korytarz przyozdobi³y wykonane przez
uczniów plakaty. Wszêdzie „kwit³y” koniczynki. 

– W tym roku organizowaliœmy ju¿ dzieñ skandynawski w naszej
szkole – mówi Marek Nowotka, dyrektor gimnazjum. – Œwiêto Ir-
landii obchodzimy 17 marca  z tym wiêksz¹ przyjemnoœci¹, ¿e nasi
uczniowie byli bierzmowani w³aœnie w parafii Œwiêtego Patryka na
Goc³awiu. W korytarzu zgromadzi³o siê ok. 50 uczniów. Znaczna
czêœæ z nich ubrana by³a na zielono. Po koncercie muzyki i piosen-
ki celtyckiej spotkali siê z mieszkaj¹c¹ przy ul. Grochowskiej Ir-
landk¹, Pauline Byrne, która w Polsce przebywa ju¿ prawie 7 lat.
Jest nauczycielk¹ jêzyka, t³umaczk¹ i przede wszystkim malark¹.

Opowiada uczniom o historii Irlandii i o jej dniu wspó³czesnym.
„Mieszkañcowi” mówi, ¿e jest mile zaskoczona, ¿e tu, w Polsce,
tak daleko od jej ojczyzny mog³a uczestniczyæ w obchodach ich na-
rodowego œwiêta. 

Po chwili na korytarzu pojawiaj¹ siê trzy dziewczyny w tradycyj-
nych celtyckich strojach. To cz³onkinie „Ua Niall” szko³y tañca ir-
landzkiego. Przez nastêpne kilkanaœcie minut dziewczêta wdziêcznie
wykonuj¹ charakterystyczne irlandzkie tañce (na zdjêciu). 

Imprezê koñczy zaadaptowana i wystawiona przez uczniów sztu-
ka „Czekaj¹c na Godota” Samuela Beckett’a. Wszechobecne, zie-
lone, trójlistne koniczynki, za pomoc¹ których Œwiêty Patryk obja-
œnia³ istotê Trójcy Œwiêtej zapewne pozostan¹ wraz z czêœci¹ deko-
racji a¿ do 31 marca, kiedy to w Gimnazjum odbêdzie siê dzieñ
otwarty dla uczniów koñcz¹cych w tym roku podstawówki. ar

50 lat i wystarczy
czyli o Przedszkolu przy Dwernickiego

Pañstwowe Przedszkole nr 152 przy ulicy
Dwernickiego 29a obchodzi w tym roku pó³-
wiecze. Wszystko wskazuje na to, ¿e to ostat-
ni jubileusz placówki. Rada Warszawy podjê-
³a uchwa³ê o zamiarze likwidacji placówki. 

KOLEKCJA WIOSNA – LATO
Oferujemy du¿y wybór

obuwia zdrowotnego firm:
SCHOLL i RIEKER (poni¿ej cen sugerowanych)

WIOSNA BLI¯EJ 
– CENY NI¯EJ!

REALIZUJEMY KARTY P£ATNICZE, KARTY KLIENTA SPO£EM,
BONY SODEXHO I BONUS

�� mokasyny  �� chodaki  
�� klapki  �� sanda³y  
�� galanterki

Zapraszamy do UNIVERSAM-u 
(stoisko z obuwiem) – I piêtro

na zakupy 7 DNI W TYGODNIU!!!



Prokuratura mówi, ¿e za tê akurat
strukturê nic do niego nie maj¹. Za to,
¿e by³ w strukturze gangu wo³omiñskie-
go – i owszem. Zszokowani s¹ po³u-
dniowoprascy radni, dzia³acze spó³-
dzielczoœci mieszkaniowej, wszyscy,
poœród których Andrzej K. brylowa³. 

To dobrze, ¿e nie interesujemy siê
bliŸnimi. To Ÿle, ¿e nie interesujemy
siê kandydatami do publicznych god-
noœci. Nikogo nie zastanowi³o, ¿e An-
drzej K. wykazuje w swym oœwiadcze-
niu maj¹tek wart 600 tys. z³otych,
a jednoczeœnie mówi, ¿e ¿yje z diety
radnego – 1600 z³. Za 1600 z³. mie-
szka³, jad³, ubiera³ siê i mia³ na benzy-
nê do Passata. 

No dobrze – wynajmowa³ jeszcze
sklep na Dwernickiego. Dwernickiego
to nie Marsza³kowska, ile móg³ z czyn-
szu wyci¹gn¹æ? Tym bardziej, ¿e to te¿
jakiœ dziwny adres. Niby handlowali
tam pietruszk¹, ale i prochami, przyje¿-
d¿ali dostawcy selerów lecz i dilerzy na-
rkotyków. W koñcu siê pozabijali.
A przy okazji – tak¿e u Andrzeja K. zna-
leziono broñ. Automatyczn¹. Andrzej K.
do niczego siê nie przyznaje. Jego partia
zawiesi³a go w prawach cz³onka. Wy-
rzuc¹ go, jak zostanie skazany. Fakt –
z ostatecznymi wyrokami trzeba czekaæ
do prawomocnego orzeczenia. 

Nie mo¿emy siê oprzeæ wra¿eniu, ¿e
byæ mo¿e dziêki temu aresztowaniu rad-
ny Andrzej K. z SDPL unikn¹³ losu rad-
nego Bogdana T. z AWS, kiedyœ szychy
samorz¹dowej. Bogdan T. ju¿ nie robi
kariery. Zosta³ zaszlachtowany we w³a-
snym domu. (sz)
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„Tropiciele” Ma³gorzaty Karoliny Piekarskiej to przygo-
dowo-detektywistyczna powieœæ dla m³odzie¿y, której akcja
rozgrywa siê na warszawskiej Saskiej Kêpie. £¹cz¹c elemen-
ty przygodowe i edukacyjne, b³yskotliwie i z humorem wpro-
wadza czytelnika w œwiat zagadki z interesuj¹cym t³em histo-
rycznym, miêdzy innymi Powstania Warszawskiego.

Milcz¹cymi bohaterami ksi¹¿ki s¹ pocztówki Wac³awa
Chodkowskiego, przedwojennego malarza, którego prace pe³-
ni¹ w powieœci funkcjê nie tylko ilustracyjn¹, ale staj¹ siê pre-
tekstem do szeregu tajemniczych zdarzeñ. Ma³gorzata Karolina
Piekarska, daleka krewna artysty, jest w posiadaniu kilkuset
rêcznie malowanych pocztówek i kilku obrazów olejnych
Chodkowskiego. 

Bohaterowie ksi¹¿ki, zastêp harcerski „Tropiciele”, wpl¹tani
zostaj¹ w historiê, której geneza siêga czasów przedwojennych
i dotyczy klejnotów prababci g³ównego bohatera, zagubionych
w zawierusze wojennej. Wskazówki dla poszukiwaczy skarbu
znajduj¹ siê w³aœnie na pocztówkach...

Promocja „Tropicieli” odbêdzie siê 28 marca o godz. 18.00
w Traffic Clubie przy ul. Brackiej 25. Wstêp wolny. (ab)

Taki miły, taki muzykalny...
Nie ma co – aresztowanie radnego SDPL, Andrzeja K., zasko-
czy³o wszystkich. Jego partyjna szefowa, Miros³awa K¹tna,
mówi, ¿e bardzo by³ sprawny, zorganizowa³ najsilniejsz¹ struk-
turê partyjn¹ na Pradze… 
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Goc³aw – ul. Tatarkiewicza 10B 
672 04 40 

Grochów – ul. Igañska 2
810 85 23

� PSY
� KOTY
� GRYZONIE
� RYBY
� PTAKI
� GADY

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

HOTEL

STRZY¯ENIE I PIELÊGNACJA

SKLEP – ARTYKU£Y DLA ZWIERZ¥T

RABAT DLA EMERYTÓW – 20%

P£ATNOŒÆ RATALNA

CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT

Najczêœciej decydujemy siê
na zakup szczeniêcia, ale
bywa i tak, ¿e zakup dotyczy
psa ju¿ doros³ego. Mo¿e po-
ni¿sze wskazówki, na co ko-
niecznie trzeba zwróciæ uwa-
gê kupuj¹c psa pomog¹ do-
konaæ „zdrowego” zakupu.

Musimy zwróciæ uwagê na
wygl¹d ogólny naszego przysz³e-
go pupilka. Jeœli nic specjalnego

nas nie niepokoi to nale¿y obejrzeæ dzi¹s³a i tzw. „fafle
„czyli policzki po wewnêtrznej stronie oraz jêzyk i we-
wnêtrzn¹ stronê powiek. Powinny mieæ one kolor ró¿o-
wy, nie mog¹ byæ sine ani blade. 

Odci¹gaj¹c psu skórê na szyi (w miejscu gdzie nosi
obro¿ê) sprawdzamy, czy pies nie jest odwodniony. Gdy
skóra szybko wraca na miejsce tzn., ¿e wszystko jest
w porz¹dku. Jeœli nie mo¿e to byæ oznak¹ odwodnienia
np. na skutek biegunki. Zwróæmy tak¿e uwagê na to czy
pies nie ma zmian skórnych tj. zaczerwienieñ, krostek
i ³ysinek mog¹cych byæ nastêpstwem np. nu¿ycy grzybi-
cy, czy zapalenia skóry t³a bakteryjnego. Ze wzglêdu na
bezpieczeñstwo osób, które bêd¹ przebywaæ z psem, ko-
niecznym wydaje siê wykonanie badañ laboratoryjnych
celem wyjaœnienia zaistnia³ego stanu rzeczy.

Specyficzny objaw „trzepania uszami”, czêste drapa-
nie w g³owê, ocieranie g³ow¹ o przedmioty, przechylanie
g³owy to oznaka, ¿e pies cierpi na zapalenie zewnêtrzne-
go przewodu s³uchowego.      

Zaczerwienione oczy, wyciek z worka spojówkowego,
opuchniête oczy, to zwykle objawy towarzysz¹ce zapale-
niu ga³ki ocznej. Jednak mo¿e to byæ jedynie objaw to-
warzysz¹cy w przebiegu wielu groŸnych chorób.

Suchy spêkany nos, wyciek œluzowy lub ropny, to ob-
jawy mog¹ce nasuwaæ podejrzenie nosówki, rozszczepu
podniebienia lub przewlek³ych chorób zêbów, w których
nastêpstwie dochodzi do zapalenia zatok.

Nastêpny objaw to kaszel. Mo¿e byæ niepokoj¹cy pod
wieloma wzglêdami poczynaj¹c od uk³adu sercowo-na-
czyniowego, chorobami zakaŸnymi, wadami rozwojo-
wymi, zarobaczeniem, etc.

Odruch wymiotny, luŸne stolce, biegunki w krótkim
czasie doprowadziæ mog¹ do krañcowego odwodnienia
zwierzêcia koñcz¹cego siê nierzadko zejœciem œmiertel-
nym.

Wzmo¿one pragnienie i wydalanie moczu to tak¿e sy-
gna³, ¿e koniecznie trzeba zaistnia³y stan rzeczy wyja-
œniæ. Wchodzi tu w rachubê bardzo wiele schorzeñ po-
czynaj¹c od chorób dróg moczowych, moczówkê prost¹,
poprzez cukrzycê, ropomacicze i wiele innych.

Powodem do niepokoju powinna byæ zarówno niedo-
waga jak i nadwaga.

Warto oceniæ tak¿e zapach naszego przysz³ego psa.
Zmiana zapachu mo¿e byæ wywo³ana zapaleniem ze-
wnêtrznego przewodu s³uchowego, zapaleniem zatok
oko³oodbytowych, zaka¿eniami bakteryjnymi i grzybi-
czymi skóry.      

Równie¿ przerzedzenie w³osów, ich utrata, rany, krost-
ki, drapanie, wylizywanie i wygryzanie to niebezpieczny
sygna³, ¿e coœ niedobrego dzieje siê z skór¹ zwierzêcia.  

Oceñmy tak¿e zachowanie siê zwierzêcia, chwiejny
chód, utykanie, potykanie siê, dreszcze, tiki, zarzucanie
zadem, upadanie to objaw zaburzeñ neurologicznych.

Jeœli to mo¿liwe zmierzmy temperaturê psa. Fizjologicz-
nie w zale¿noœci od wielkoœci, rasy i wieku psa powinna
ona oscylowaæ pomiêdzy 38.00 a 39.00 st. C. Oddechy rów-
nie¿ z uwzglêdnieniem rasy i wielkoœci od 15 do 20 na mi-
nutê. Przyk³adaj¹c d³oñ do klatki piersiowej (pod lewym
³okciem) wyczuwamy pracê serca. Fizjologicznie powinni-
œmy naliczyæ od 80 do 120 uderzeñ na minutê równie¿
uwzglêdniaj¹c wielkoœæ psa. Zale¿noœæ jest prosta. Psy ras
ma³ych, a tak¿e psy m³ode zarówno temp., iloœæ oddechów
i czêstotliwoœæ uderzeñ serca bêd¹ mia³y w okolicy górnych
podanych zakresach. Parametry fizjologiczne psów ras du-
¿ych i zwierzêta starsze bêd¹ zbli¿one do dolnych zakresów.

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński 

MIESZKAÑCU pomó¿!

KUPUJEMY PSA

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
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05
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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 dla noworodków, dzieci,

dorosłych
· EEG Biofeedback terapia dla dzieci

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

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

Dłużnicy 
mile widziani!
Wœród wielu og³oszeñ wy-
wieszonych przez SM Przy-
czó³ek Grochowski w klat-
kach schodowych osiedla
uwagê przykuwa to, w któ-
rym spó³dzielnia poszukuje
d³u¿ników. Oferuj¹ce pracê
og³oszenie koñczy siê zwro-
tem: Mile widziani d³u¿nicy!

W tak zbudowanym zdaniu
zwrot „mile widziani” wystêpuje
w znaczeniu „potrzebni”. Trochê
dziwi, ¿e ktoœ mo¿e potrzebowaæ
d³u¿ników. Raczej winien potrze-
bowaæ zwrotu zaci¹gniêtych d³u-
gów. Ale niech tam. WyobraŸmy
sobie, ¿e szukamy pracy. I nagle,
wchodz¹c, jak co rano do poœre-
dniaka widzimy, ¿e spó³dzielnia
w zasobach której mieszkamy ma
wolne etaty. I ta spó³dzielnia pra-
gnie na tych wolnych etatach zatru-
dniæ kilka osób. I ju¿ nam siê hu-
mor poprawia, bo czujemy, ¿e oto
koñczy nam siê status bezrobotne-
go! I nagle, jakby w nas piorun
strzeli³ – doczytaliœmy og³oszenie
do koñca: Mile widziani d³u¿nicy!

Uœwiadamiamy sobie, ¿e na
otrzymanie tej pracy praktycznie
nie mamy szansy. Awszystko przez
to, ¿e ca³y czas p³aciliœmy spó³-
dzielni za mieszkanie. Po¿yczali-
œmy, zbieraliœmy, odk³adaliœmy i co
miesi¹c, w zêbach, przynosiliœmy
do kasy spó³dzielni... I co? I nic. 

Po prostu nie jesteœmy mile wi-
dzianymi d³u¿nikami. Szkoda.
M¹dry Polak po szkodzie... ar
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ANTYKI

�Kolekcjoner kupi stare ksi¹¿-
ki, pocztówki i inne antyki. 

Tel. 022 824-14-66; 
0603-134-462

HOBBY

� Kupiê stare prospekty samo-
chodowe i inn¹ literaturê moto-
ryzacyjn¹. Tel. 0600-817-479;

022 610-45-44

FINANSE

� Rozliczam PIT-y. 
Tel. 0609-797-597

�Wype³niam PIT-y za 2005 r.
– 20 z³ oraz wnioski VZM – 1
o zwrot wydatków mieszka-
niowych – 40 z³. 

Tel. 0609-233-412
� ZUS, KPiR, Kadry, P³ace,
PIT-y, ksiêgowoœæ spó³ek
z o.o. i innych podmiotów go-
spodarczych, LMF. 

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

KUPIĘ

� AAAAA Antyki – szable,
bagnety, zegary, meble, obrazy,
sztuæce, oœwietlenie oraz inne
starocie. Tel. 022 610-39-15; 

0601-335-634
� AAA Antyki, meble, obrazy,
zegary, platery, srebra oraz inne
przedmioty. Tel. 022 841-09-35; 

0501-050-948
�Antyki, meble, obrazy, zegary,
pocztówki, znaczki oraz inne
przedmioty. Tel. 022 610-33-84; 

0601-235-118
� Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. Ander-
sa 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, konser-
wacja, akcesoria. 

Tel. 0606 742 822
� 2 maszyny do plisowania. 
Tel. 022 672-76-80 (po 19.00)

MEDYCZNE

� 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

NAUKA

� Angielski. 
Tel. 0691-985-034

� Angielski - skutecznie. 
Tel. 022 612-30-77; 

0888-214-618 
� BHP - szkolenia. 

Tel. 022 879-87-66
� FIZYKA, matematyka, ma-
tury, studenci, Dr. 

Tel. 0606-154-798
� Francuski, rosyjski – t³uma-
czenia przysiêg³e, techniczne,
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 – podstawowa,
gimnazjum – nauczycielka. 

Tel. 022 671-16-14
� Pianino, keyboard. 

Tel. 0501-162-175
� Rosyjski – mgr, nauka, ma-
tura, konwersacje. 

Tel. 0608-067-337
�W³oski, francuski – nauczy-
ciele – tanio, solidnie. 

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

NIERUCHOMOŚCI

Domy sprzeda¿:
HMR - 80 Anin 200/600 m2,
690.000 z³
HMR - 326 Anin-Sadul
118/150 m2 seg. 428.000 z³
HMR - 290 Falenica 200/996
m2, surowy otw. 460.000 z³
HMR - 375 Józefów 377/1700
m2, odrestaurowany 1.118.000 z³
HMR - 380 Miêdzylesie
230/300 m2, bliŸniak 395.000 z³
HMR - 358 Miêdzylesie 200/270
m2, surowy otw. 207.000 z³
HMR - 312 Miêdzylesie
145/1330 m2, do wykoñcz.
550.000 z³
HMR - 356 Radoœæ 145/650 m2

gotowy 94 r. 550.000 z³
HMR - 269 Radoœæ 269/550 m2,
do wykoñczenia bliŸniak
HMR - 17 Radoœæ 350/1600 m2,
pilnie!!!
HMR - 268 Radoœæ 470/2800 m2

1.800.000 z³
HMR - 248 Wawer 450/519 m2

950.000 z³
HMR - 103 Wiœniowa Góra
300/1500 m2, do remontu
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 – solidny partner
w obrocie nieruchomoœciami.
Zg³oœ ofertê swego mieszkania
lub domu do sprzeda¿y. Tel.
0 2 2 6 1 6 - 4 1 - 2 3 ;
www.brandt.oferty.net

� Kupiê mieszkanie 2-3 poko-
je. Tel. 022 741-69-38

1-pokojowe sprzedam
� Bia³o³êka 33 m kw. 2/4p,
2003 r. Tel. 022 670-41-46 
�Wo³omin 31m kw. 3/10p. 

Tel. 0602-518-642
� Zacisze 29 m kw. 2005 r. 

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

� Zamieniecka 85 m, budynek
z 2000 r., 2-poziomowe, ciche
i widne, cena 299.000 PLN. 

Tel. 0501-541-085
Dom sprzedam

�Bia³o³êka 130/150, 370.000 z³.
Tel. 0695-625-185

� Marki 260/590, 2005 r. 
Tel. 0695-625-185

� Miêdzylesie 360/1650. 
Tel. 0608-612-979

Inne nieruchomoœci sprzedam
� Budynek biurowo-us³ugo-
wy na Pradze Po³udnie, po-
wierzchnia 875 m2., rok budo-
wy 1999. Tel. 0602-518-642

1-pokojowe do wynajêcia
� Jagielloñska 31 m kw. 800 z³.

Tel. 022 670-41-46
2-pokojowe do wynajêcia
� Marki 58 m kw, 800 z³. 

Tel. 0695-625-185

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia

� Lokale u¿ytkowe, Grochów
ul. W¹wolnicka. 

Tel. 0607-070-218
� Lokal 90 m kw., Grochów,
bezpoœrednio. 

Tel. 022 610-02-14; 
0601-430-889 

� Tanio, miejsce gara¿owe
przy ul. Prochowej. Kontakt 

Tel. 0501-200-090
� 33 m kw., nowe, I piêtro,
osiedle chronione, miejsce
parkingowe – Józefów k/ War-
szawy. Tel. 0506-119-210

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/sprzedam

� Dzia³kê 800 m kw., niedale-
ko Jeziora Partêczyny, cena 25
z³/m kw. Tel. 0508-229-961
� Gara¿. Tel. 022 624-12-40
� Gara¿ – tanio, ul. Karczew-
ska. Tel. 022 813-34-48; 

0508-716-099

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

� 1 pokój z kuchni¹ i ³azienk¹,
po remoncie, 32 m kw. I piêtro
– na 2 pokoje z balkonem Pra-
ga Po³udnie. 

Tel. 022 870-50-93 
(po 17.00)

DAM PRACĘ

� AVON – nowe programy za-
robkowe, ciekawe propozycje.
Zadzwoñ! Tel. 022 673-55-28; 

0602-623-916

RAMKA
�� Firma internetowa poszu-
kuje HANDLOWCA
h t t p : / / w w w . m a g p r o -
jekt.pl/praca
� Gosposiê zatrudniê. 

Tel. 022 810-68-72
� Opiekunki, siostry PCK na
dy¿ury w domach pacjentów. 
Tel. 022 815-30-62

RAMKA
Parafia Matki Bo¿ej Królowej
Polskich Mêczenników przy
al. St. Zjednoczonych zatrudni
gosposiê. Zg³oszenia pod tel.
022 810-55-69
� Poznam samotn¹ emerytkê
mieszkaj¹c¹ w pobli¿u ul. Paca
do okresowego gotowania dla
1 osoby. Tel. 022 810-12-03
� Wspólnota Mieszkaniowa
w Rembertowie poszukuje
konserwatora – „z³ot¹ r¹czkê”
– 2 razy w tygodniu. Kontakt
Tel. 0505-032-017
� Zatrudniê fryzjerkê mêsk¹.
Tel. 022 617-59-98

� Z Oriflame, jako konsultant-
ka zarobisz tyle – ile potrzebu-
je Twój domowy bud¿et. Za-
dzwoñ pod przyjazny numer! 

Tel. 022 871-88-00

SZUKAM PRACY

� Podejmê siê sprz¹tania, pra-
sowania, mycia okien. 

Tel. 0505-291-741
� Porz¹dki przedœwi¹teczne. 

Tel. 022 815-27-05

PODZIĘKOWANIA

RAMKA
Serdeczne podziêkowania
wspania³ym lekarkom - An-
nie Wyczó³kowskiej i Annie
Kojro z Lecznicy Weteryna-
ryjnej na Goc³awiu ul. Abra-
hama 4 - za leczenie bezdom-
nego i umieraj¹cego kota.
Wdziêczna Ewa Ignatowicz

PRAWNE

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

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

RÓŻNE

�� Bielizna, pasmanteria – ul.
Fieldorfa 10/324
RAMKA
Biuro Matrymonialne „Ty
i Ja”. Tel. 022 818-81-37;
0502-879-561
� Docieplanie budynków –
dop³aty, kredyty. 

Tel. 0605-922-252
� Domy z bali. 

Tel. 0888-708-650
� Importer drobnych AGD za-
prasza sklepy i agencje do
wspó³pracy.  Tel. 0602-252-763
� Kasztanowce – szczepienie
– certyfikat. 

Tel. 0605-783-913
�Konsultacje dotycz¹ce zwro-
tu, zasiedzenia, reprywatyzacji
nieruchomoœci dekretowych -
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

RAMKA
Okazja! Skup Czapelska –
10,11,12 kwiecieñ (poniedzia-
³ek,wtorek, œroda) skupuje pu-
szki ALU. po 5 z³/kg��.(7.00-
20.00). Tel. 022 499-20-62 
� cena z innym towarem 
� Opieka nad grobami w War-
szawie. Tanio i solidnie. 

Tel. 0500-336-607
� Wspólnota Mieszkaniowa
Siennicka 36 prosi o sk³adanie
ofert na wykonanie: wymiany
c.o., ocieplenia stropodachu
i œcian budynku. 

Tel. 022 870-63-79
�� Zrób prezent na komuniê,
urodziny, imieniny – zamów
portret. Tel. 0693-619-950

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 (Po-
lonia, TV Trwam). Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja. 

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
�� Biuro ksiêgowe rozliczy
ka¿dego, Licencja Ministra,
uprawnienia Doradcy. 

Tel. 022 672-06-62; 
0502-708-747

� Cyklinowanie, lakierowanie
- Szpakowski. 

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

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

� Elektryczne. 
Tel. 022 810-29-77

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

0603-40-90-20
� Gaz, awarie pieca, termy,
kuchni, pod³¹czenia, przerób-
ki, naprawy, hydraulika 24 h. 

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

�� Glazura, malowanie, tape-
towanie, 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, remon-
ty. 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

�� Komputery – naprawa,
modernizacja, pomoc. 

Tel. 0503-946-497
� Kominiarskie, zduñskie –
piece, kuchnie, kominki, czy-
szczenie kominów i odgruzo-
wywanie, wk³ady kominowe
z kwasówki. Opinie, szybko,
solidnie. Tel. 0608-728-701; 

022 673-01-33 
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, urz¹dzeñ elektronicz-
nych. Gwarancja. 

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

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

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

Tel. 022 672-95-50
�� Poprawki krawieckie – ta-
nio. ul. Fieldorfa 10/324
� PRALNIA, magiel, pranie
dywanów ul. Zwyciêzców 55;
ul. Guderskiego 9. 

Tel. 022 617-73-81 
�� Pranie i renowacja odzie¿y
skórzanej, pranie dywanów,
magiel. Zak³ad Pralniczy 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 elek-
tryczny. 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

� Remonty - mieszkañ, biur,
malowanie (kolory). 

Tel. 0691-040-034
� Remontowe – pe³en zakres
– dla firm, osób prywatnych. 

Tel. 0507-080-611
� Studnie. Tel. 022 789-33-89
�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

�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne. 

Tel. 022 810-38-04; 
0602-126-214

� Tanie us³ugi remontowo-bu-
dowlane. Tel. 0602-650-302
�� 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)
� Zabudowy balkonów. 

Tel. 022 610-19-92
�� ¯aluzje, verticale, rolety,
moskitiery – producent –
monta¿, serwis. Rabat dla
emerytów i rencistów. ul. Ko-
morska 42 godz. 9.00-16.00.

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

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, œmieci,
przeprowadzki. 

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

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

022 613-98-37

Brandt SA – solidny partner
w obrocie nieruchomoœcia-
mi. Zg³oœ ofertê swego mie-
szkania lub domu do sprze-
da¿y. Tel. 022 616-41-23;
www.brandt.oferty.net

Firma internetowa 
poszukuje HANDLOWCA
http://www.magprojekt.pl

/praca

Okazja! Skup Czapelska –
10,11,12 kwiecieñ (poniedzia-
³ek,wtorek, œroda) skupuje pu-
szki ALU. po 5 z³/kg* (7.00-
20.00). Tel. 022 499-20-62 

* cena z innym towarem

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

0505-582-600

Skup Czapelska – nieod-
p³atnie odbiera zu¿yty
sprzêt AGD, z³om w ka¿dej
postaci, makulaturê, st³ucz-
kê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic. 
Tel. 022 499-20-62 (700-2000)

Parafia Matki Bo¿ej Królo-
wej Polskich Mêczenników
przy al. St. Zjednoczonych
zatrudni gosposiê. Zg³osze-
nia pod tel. 022 810-55-69

Serdeczne podziêkowania
wspania³ym lekarkom –
Annie Wyczó³kowskiej i An-
nie Kojro z Lecznicy Wete-
rynaryjnej na Goc³awiu ul.
Abrahama 4 – za leczenie
bezdomnego i umieraj¹cego
kota. 
Wdziêczna Ewa Ignatowicz

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

Tel. 0694-977-485

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

0502-879-561
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SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

C E N T R U M
G L A Z U R Y

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

tel. 612−76−13
pon.-pi¹t. 9–18, sob. 9–14

www.hazym.com.pl

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

�� glazura, terakota, gres
�� panele, parkiet, korek
�� p³ytki elewacyjne, klinkier
�� kleje, fugi, listwy
�� narzêdzia

Urodzili siê na pocz¹tku wie-
ku, znali od dzieciñstwa, spê-
dzonego we wsi Danucie, nie-
daleko £yntupy. To dzisiejsze
pogranicze Bia³orusi i Litwy.
Wieœ ma³a – 70 domów, ale we-
so³o by³o! Bronis³aw (ur.1910)
i Melania (ur.1913) Moœcianisa
– siedemdziesi¹t lat razem, na
dobre i na z³e. Bo te¿ ró¿nie
w tym ¿yciu bywa³o.

Oboje urodziwi, bardzo zako-
chani, wziêli œlub 15 stycznia
1935 roku. Œnieg, mróz, ko-
œció³ek odleg³y o siedem kilome-
trów, zamówiony fotograf nie
dojecha³ na czas. Ale i tak zrobi-
li zdjêcia, w drodze powrotnej:
w oœnie¿onym lesie, szczêœliwi
i radoœni, z orszakiem rozbawio-
nych weselników, a orkiestra
gra³a tak skocznie i dziarsko! 

Przepiêkna suknia z matowe-
go, lej¹cego at³asu w kolorze
œmietany, do dziœ jest starannie
przechowywana przez pani¹
Melaniê. Przesz³a z nimi nie-
ma³o! 

Zaraz po œlubie pan Broni-
s³aw wyjecha³ za chlebem na
£otwê, by zarobiæ na lepsz¹
przysz³oœæ dla swojej rodziny
i wkrótce œci¹gn¹³ tam do sie-
bie ¿onê. Pracowali bardzo
ciê¿ko, za to w pogodne nie-
dziele, po œniadaniu, jeŸdzili na
urocze, wspólne wycieczki ro-
werowe. To by³y dobre, choæ
trudne czasy!

Z zarobionych pieniêdzy
wybudowali obszerny, wyma-
rzony dom w Danuciach, uro-
dzi³y im siê dzieci. Byli pewni,
¿e tam spêdz¹ resztê ¿ycia, ich
córeczka otrzyma³a ³otewskie
imiê – Lilita. Ale przysz³a woj-
na, mê¿a wziêli do wojska (do-
szed³ a¿ do Berlina), a pani
Melania sama boryka³a siê ze
wszystkim. 

- Miejscowi nie kochali Pola-
ków. Nie wiem, jak by siê to
skoñczy³o, gdyby nie pomoc do-
brych ludzi i opieka Matki Bo-
skiej – mówi z ³agodnym
uœmiechem pani Melania. –
Trzech kolegów mê¿a z³o¿y³o
siê, ¿eby móg³ do nas i po nas
przyjechaæ. Zostawiliœmy ca³y
dorobek. Wisienka, nasz koñ...
Potem by³y Ziemie Odzyskane...
M¹¿ by³ so³tysem, chcieli go
zrobiæ burmistrzem, ale woleli-
œmy przenieœæ siê do Kêtrzyna,
a potem, w 1962 do Weso³ej.

W Weso³ej by³ sypki piach
i sosny. Œladu dzisiejszych
piêknych posesji i prawdzi-
wych dróg. Ale i tu dali sobie
radê. 

Jak up³ywa³o ich ¿ycie? Nie
bali siê ¿adnej pracy, a przeciw-
noœci losu nigdy nie traktowali
jak „trudnoœci”, lecz po prostu
– sprawy do rozwi¹zania. 

– Najwa¿niejszy jest szacu-
nek dla siebie nawzajem i pra-
cowitoœæ – pani Melania dotyka
cieniutkiej obr¹czki na palcu,
tej samej od siedemdziesiêciu
lat. – Od pocz¹tku kocha³am
bardzo mojego mê¿a, a po piê-
ciu wspólnych latach mia³am
pewnoœæ, ¿e to cudowny cz³o-
wiek jest! 

Ludzie, którzy nie maj¹ sza-
cunku dla drugiego czêsto nie
wiedz¹, ¿e sami przez to nie bê-
d¹ mieæ szacunku innych! A bez
tego nie ma trwa³ych zwi¹zków.
Trzeba dobrze siê zastanowiæ,
w kim ulokowaæ trwa³e uczu-
cie, z kim siê zwi¹zaæ. M¹¿
ostatnio trochê choruje, a ja
tak siê zastanawiam, ¿e Pan
Bóg pomyli³ siê troszkê. Bo
trzeba by³o cz³owiekowi daæ ze
dwieœcie lat ¿ycia, a nie sto. To
za ma³o, za ma³o...

Przy tej samej ulicy, kilka do-
mów dalej, mieszka inna para:
Wac³awa i Roman Mi³oszew-

scy – szeœædziesi¹t lat szczêœli-
wej mi³oœci! Pobrali siê tu¿ po
wojnie a poznali... dziêki na-
rtom z Wehrmachtu! 

Nastoletni Roman marzy³
o nartach. Dowiedzia³ siê, gdzie
s¹! Gdy wszed³ do skromnego
mieszkania w Markach – onie-
mia³. Balia z praniem, a znad
pary wynurza³a siê s³odka twa-
rzyczka przeœlicznej brunetki.
Zakocha³ siê z miejsca i na za-
bój, zanim jeszcze zd¹¿y³ po-
wiedzieæ „Dzieñ dobry”.

Tej mi³oœci starczy³o ju¿ na
szeœædziesi¹t lat, a narty? S¹ do
dzisiaj, jako element dekoracyj-
ny ich malowniczego ogródka.

Pan Roman ma zaciêcie arty-
styczne, uwielbia fotografowa-
nie, ale prawdziwa pasja to sta-
re samochody. D³uga pó³ka ugi-
na siê od pucharów i dyplomów
z ca³ej Europy w uznaniu urody
i sprawnoœci Mercedesa, które-
go wraz z synem wyremonto-
wa³ na istne cacko. Podziwiali-

œmy go w m.in. „Pianiœcie:, a za
honorarium z serialu „Dom”,
kupili sobie swój w³asny dom!

¯yli skromnie, serdecznie,
choæ nie zawsze by³o s³odko. 

- Nie ma idea³ów. Jeœli ktoœ
mówi, ¿e prze¿y³ ¿ycie bez kon-
fliktów – nie wierzê! – mówi
pan Roman. – ¯yjemy zgodnie
z naszym uczuciem i z Pismem
Œwiêtym, to dobre drogowskazy. 

– Prezenty dawaliœmy sobie
czêsto i bez ¿adnych okazji. Ot,
tak – z mi³oœci i potrzeby serca.
Kwiaty, piêkne ramki czy szka-
tu³ki – to m¹¿, a ja pisa³am dla
niego wiersze:

„Za pachn¹ce, s³oñcem
malowane kwiaty

Twe usta ca³ujê...
Sercem Ci za nie dziêkujê. 
Za te dziœ – i za ofiarowane

przed laty...”
Szczêœliwych par w Weso³ej

jest pewnie wiêcej. Oby w mi-
³oœci i szacunku trwa³y razem
jak najd³u¿ej... eGo

Romantycznie w Wesołej
Czegó¿ nie ma w historii ich ¿ycia! Dwie woj-
ny œwiatowe, Polska, £otwa czy tereny dzi-
siejszej Litwy oraz Bia³orusi, Ziemie Odzy-
skane i spokojna przystañ w bia³ym domku
w Weso³ej.

PPaaññssttwwoo  WWaacc³³aawwaa  ii  RRoommaann  MMii³³oosszzeewwssccyy..  WWeessoo³³aa  22000066  rr..

PPaaññssttwwoo  MMeellaanniiaa  ii  BBrroonniiss³³aaww  MMooœœcciiaanniissaa..  RRyyggaa  11993399  rr..

F
ot

o 
JK

G



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    11113333

REKLAMA REKLAMA

Barbara Zawadzka
– radna m.st. Warszawy (PiS), 
mieszkanka Rembertowa

Nigdy wcze-
œniej Rember-
tów nie mia³
tak du¿ego bu-
d¿etu, jak w tej
kadencji. Dziê-
ki temu m.in.
powstaj¹ nowe
ulice, uporz¹d-

kowany zostaje system kanaliza-
cyjny. Zmiany i postêp s¹ widocz-
ne. Jako radna Warszawy staram
siê lobbowaæ korzystne rozwi¹za-
nia dla Rembertowa, Weso³ej,
Wawra i Targówka, które repre-
zentujê. W tej kadencji dzia³am
w trzech komisjach Rady Warsza-
wy – turystyki i sportu, kultury
i w komisji bezpieczeñstwa. Tej
ostatniej zreszt¹ przewodniczê
i to chyba z dobrym skutkiem.
Œwiadcz¹ o tym chocia¿by wyni-
ki policyjnych badañ i statystyk,
wg których, aktualnie Rembertów
wysun¹³ siê na pierwsze miejsce
w Warszawie pod wzglêdem bez-
pieczeñstwa. Poczucie bezpie-
czeñstwa jest niezmiernie wa¿-
nym kryterium, wed³ug którego
mieszkañcy oceniaj¹, czy wybra-
ni przez nich samorz¹dowcy do-
brze wywi¹zali siê ze swych obo-
wi¹zków. 

W tym roku w samym Rem-
bertowie zostanie zainstalowa-
nych 8 kamer wizyjnych, co je-
szcze bardziej wp³ynie na po-
prawê bezpieczeñstwa. Wpro-
wadzenie w Warszawie systemu
monitoringu wizyjnego to reali-
zacja, dokoñczenie mojej kon-
cepcji z poprzedniej kadencji.

Oczywiœcie w zakresie bezpie-
czeñstwa do zrobienia jest je-
szcze wiele. Chocia¿by w kwe-
stii bezpieczeñstwa ruchu dro-
gowego... W bud¿ecie miasta s¹
ju¿ zabezpieczone finanse na
rozbudowê rembertowskiego
komisariatu policji, który jest
w op³akanym stanie. Muszê te¿
zaznaczyæ, ¿e doprowadzi³am
do powstania nowych rewirów
policyjnych w Rembertowie.
Cieszê siê, ¿e mimo ogromu
pracy i obowi¹zków udaje mi
siê utrzymywaæ sta³y, bezpoœre-
dni kontakt z mieszkañcami
Rembertowa i Weso³ej, którym
od lat udzielam darmowych po-
rad prawnych.

Leszek Korneluk 
– wiceprzewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy, Samorz¹dny 
Rembertów

To dobry
czas dla Rem-
bertowa. Dziel-
nica staje siê
bogatsza i bar-
dziej przyjazna,
a klimat, przy-
roda i bezpie-
czeñstwo przy-

ci¹gaj¹ nowych mieszkañców.
Powstaj¹ nowe osiedla, których
mieszkañcy, co bardzo cieszy,
w³¹czaj¹ siê w dzia³alnoœæ samo-
rz¹dow¹. Widaæ, ¿e korzystnie
zmienia siê w Rembertowie infra-
struktura. Przybywa utwardzo-
nych i oœwietlonych ulic i miejsc
u¿ytecznoœci publicznej. Mamy
bogat¹ ofertê kulturalno-sporto-
w¹. Bardzo du¿¹ rolê przyk³ada-
my do tradycji i historii, dlatego

te¿ organizujemy wiele patrio-
tycznych imprez, które maj¹
ogromne znaczenie w wychowa-
niu m³odych pokoleñ. Wa¿n¹ rolê
w dzia³aniach dzielnicy odgrywa-
j¹ tak¿e rady osiedli. Jako jedno-
stki pomocnicze wnosz¹ wiele
ciekawych propozycji i opinii. 

Wykazuj¹ wielk¹ aktywnoœæ,
a tak¿e twórczo uczestnicz¹
w pracach rady i posiedzeniach
komisji. Rozwi¹zanie wielu istot-
nych problemów mieszkañców
dzielnicy utrudniaj¹ jednak d³u-
gotrwa³e procedury administra-
cyjne. Wynikaj¹ one z utraty sa-
modzielnoœci dotychczasowych
gmin. To wszystko w opinii lo-
kalnego spo³eczeñstwa trwa zbyt
d³ugo, a mieszkañcy poznali ju¿
„smak” niezale¿nych dzia³añ
gminy. Decyzje rady dzielnicy,
jak na razie, s¹ niezale¿ne od
przekonañ politycznych jej
cz³onków, dziêki temu s¹ rozs¹d-
ne i zgodne z oczekiwaniami
mieszkañców. Oby pozosta³o to
jak najd³u¿ej.

Miros³aw Sierzpowski 
– szef klubu radnych PiS

Minione trzy
lata rember-
towskiej ka-
dencji niestety
oceniam nega-
tywnie zarów-
no w aspekcie
s a m o r z ¹ d o -
wym, jak i in-

westycyjnym. Samorz¹dowym
dlatego, ¿e wywodz¹cy siê z po-
stkomunistycznej lewicy uk³ad
rz¹dz¹cy wytworzy³ w dzielnicy
swojego rodzaju „radê gabineto-

w¹”. Najwa¿niejsze dla dzielni-
cy decyzje przygotowywane
i podejmowane s¹ w gabinecie
burmistrza, a g³osuj¹cy nad
uchwa³ami radni czêsto nawet
nie wiedz¹, o co chodzi. Inwe-
stycyjnie oceniam kadencjê bar-
dzo Ÿle. Rembertów na realiza-
cjê zadañ powierzonych otrzy-
ma³ olbrzymi bud¿et. Dwukrot-
nie wiêkszy ni¿ w latach 1998-
2000, gdy ja by³em wiceburmi-
strzem. I te pieni¹dze s¹ Ÿle wy-
dawane. 

Inwestuje siê je wg partykular-
nych interesów (Kawêczyn, Wy-
goda, Mokry £ug, tereny wojsko-
we), a bardziej s¹ potrzebne
w Nowym i Starym Remberto-
wie. Przez dzia³ania zarz¹du bur-
mistrza Melaka do Rembertowa
przylgnê³a nazwa kresów wscho-
dnich Warszawy.

Józef Melak 
– burmistrz Rembertowa

W 2002 roku
R e m b e r t ó w
przesta³ byæ sa-
modzieln¹ gmi-
n¹, a sta³ siê
d z i e l n i c ¹ .
Zmniejszy³y siê
nasze kompe-
tencje, ale te¿

otworzy³y nowe mo¿liwoœci.
W tym roku dysponujemy rekordo-
wym w historii Rembertowa bu-
d¿etem. Liczymy, ¿e 55 mln z³. po-
zwoli nam nadrobiæ znaczn¹ czêœæ
z wieloletnich zapóŸnieñ. 

Z konkretnych inwestycji, czy-
li z tego co najbardziej zapewne
interesuje Czytelników trzeba
wymieniæ otwarcie Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców oraz Urzê-
du Stanu Cywilnego. Od 2002 r.
wykonaliœmy termomoderniza-
cjê kilku placówek oœwiatowych
– przy ul. Niepo³omnickiej,
Ziemskiego, Kadrowej. W Szko-
le Podstawowej przy ul. Pade-
rewskiego dobudowaliœmy nowe
skrzyd³o edukacyjne wraz z sal¹
gimnastyczn¹. Do sukcesów tej
kadencji trzeba zaliczyæ zakoñ-
czenie procedury przejêcia sta-
dionu przy ul. Ziemskiego.
W przysz³oœci chcemy ¿eby

odbywa³y siê na nim masowe im-
prezy sportowe, rekreacyjne
i kulturalne. Zmodernizowany
zosta³ budynek przychodni lekar-
skiej przy ul. Zawiszaków. Po-
wsta³a przychodnia przy Che³m-
¿yñskiej. Od koñca 2002 roku
oko³o 480 posesji zosta³o przy³¹-
czonych do nowo wybudowanej
kanalizacji œciekowej. Wybudo-
wano i zmodernizowano oko³o 13
km ulic, a ulice: Szafarzy, Bom-
bardierów, Sobiborska, U³añska,
Rasztowska, Amarowicza, Arse-
nalska zostan¹ utwardzone je-
szcze w tym roku. 

Pamiêtaliœmy tak¿e o historii
Rembertowa czego dowodem
jest otwarcie w ratuszu Izby Pa-
miêci Narodowej. Pojawi³a siê
szansa du¿ego postêpu w pra-
cach upamiêtniaj¹cych wydarze-
nia 1831 r. w Olszynce Gro-
chowskiej. Od bie¿¹cego roku
dzielnica aktywnie korzysta
z mo¿liwoœci jakie daje nam
uczestnictwo w Unii Europej-
skiej – realizuj¹c projekty finan-
sowane z funduszy struktural-
nych. Jeszcze w bie¿¹cym roku
uruchomimy kursy komputerowe
dla doros³ych. Przyst¹piliœmy te¿
do sporz¹dzenia Lokalnego
Uproszczonego Programu Rewi-
talizacji i jeœli zostanie on
uchwalony przez Radê m.st.
Warszawy, to Rembertów czeka
wiele korzystnych zmian.
Chcia³bym, aby Rembertów zy-
ska³ nowoczesn¹ infrastrukturê
godn¹ sto³ecznej dzielnicy.

Bronis³aw Gniadek 
– mieszkaniec Kawêczyna

Oceniaj¹c sa-
morz¹d poprzez
i n w e s t y c j e ,
które powsta³y
w mojej okolicy
mogê stwier-
dziæ, ¿e to bar-
dzo udana ka-
dencja. Wre-

szcie ruszono ulicê Che³m¿yñsk¹,
która od lat wymaga remontu. ¯e-
by nie kadziæ powiem, ¿e nie
wszystko zrobiono dobrze. Niedo-
róbka jest na odcinku od ul. Podle-
œnej do Marsa. Chodniki s¹ nowe,

ale nie zrobiono dobrych podja-
zdów do posesji. Utrudnia to spa-
cer wzd³u¿ ulicy. Che³m¿yñska
jest g³ówn¹ ulic¹ Kawêczyna
i Wygody. Oprócz chodników
trzeba oczywiœcie zrobiæ jej odwo-
dnienie i daæ now¹ nawierzchniê. 

Pokonanie tej ulicy po deszczu
to horror. Inwestycje samorz¹du
widaæ tak¿e na poprzecznych
uliczkach. Bardzo ³adnie zrobio-
no i oœwietlono ul. Traczy. Ale
i tu jest niedoróbka, jak¹ mie-
szkañcom sprezentowa³a tym ra-
zem TP S.A. Ponad Alej¹ Chwa³y
telekomunikacja przerzuci³a swo-
je przewody, które paskudz¹ wi-
dok. A mo¿na by³o puœciæ je pod
ziemi¹. W naszym rejonie widaæ,
¿e siê robi i to robi du¿o. I bardzo
dobrze, bo nie pamiêtam, kiedy
ju¿ inwestowano w Kawêczyn
i Wygodê. W ostatnim roku ka-
dencji chcia³bym, ¿eby radni za-
jêli siê przejazdami szambiarek
w³aœnie przez Che³m¿yñsk¹. 

Tutaj jest zakaz wjazdu samo-
chodom powy¿ej 2,5 tony,
a szambiarki tylko œmigaj¹ têdy
do bazy w Z¹bkach. A policja nie
zwraca na nie uwagi, bo zawsze
kierowcy t³umacz¹ siê, ¿e jad¹ do
pobliskich posesji. No i nadcho-
dzi prawdziwy problem dla Rem-
bertowa – remont i przebudowa
wêz³a Marsa. Jeœli wczeœniej ktoœ
nie wpadnie na pomys³, aby zro-
biæ przelot z ul. Stra¿ackiej
wzd³u¿ torów do ul. Zabraniec-
kiej, to bêdziemy mieli gigan-
tyczne korki. A mo¿na tego unik-
n¹æ i to niewielkim kosztem.

piohal 
– rembertowski internauta

Rembertów jest dziurawy. Jest
dziur¹ i mam wra¿enie ¿e mie-
szkañcy uwa¿aj¹, ¿e mieszkaj¹
w 7 niebie. Odrapane kamienice
przy Chruœciela, jakieœ ugory,
chaszcze, opuszczone budynki,
ciemne typy, dresiarstwo, meli-
niarstwo. Stary Rembertów to te¿
ewenement: tu i ówdzie ³adne
domy wymieszane z wal¹cymi
siê ruderami, niezabudowanymi
dzia³kami. Brak kanalizacji,
œmierdz¹ce autobusy...

opr. Adam Rosiński

Rembertów

U SCHYŁKU KADENCJI
Ju¿ za kilka miesiêcy wybory samorz¹dowe. Do tego czasu w ró¿nych for-
mach bêdziemy prezentowaæ dokonania i „dokonanka” naszych lokalnych
rajców. W poprzednich numerach „Mieszkañca” swoje zdanie na ten temat
prezentowali przedstawiciele w³adz samorz¹dowych i mieszkañcy Wawra.
Dzisiaj oddajemy g³os przedstawicielom w³adz i mieszkañcom Rembertowa. 
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Sekretarz Stanu, Szef Gabinetu
Prezydenta RP El¿bieta Jakubiak,
w imieniu Prezydenta RP Le-
cha Kaczyñskiego przeka-
za³a podziêkowania za
zaproszenie na uroczy-
ste obchody 175. rocz-
nicy Bitwy Grochow-
skiej. 

„Pragnê przekazaæ wy-
razy uznania wszystkim osobom
skupionym w Krêgu Pamiêci Na-
rodowej i Stowarzyszeniu Olszyn-
ka Grochowska, za zaanga¿owa-
nie, z jakim od lat przygotowuj¹
uroczystoœci przypominaj¹ce Ro-
dakom ów wielki czyn, zrodzony
z mi³oœci do Ojczyzny. ¯yczê, aby
w pielêgnowaniu tej tradycji zy-
skali Pañstwo jak najwiêcej soju-
szników, potrafi¹cych nieœæ pa-
miêæ przesz³oœci w przysz³oœæ.

Pragnê wyraziæ wdziêcznoœæ
Stowarzyszeniom, a tak¿e Ra-
dom oraz Zarz¹dom Dzielnic
Pragi Po³udnie i Rembertowa za
zorganizowanie dzisiejszej uro-
czystoœci”.

� � �
W Pañstwowym Muzeum Ar-

cheologicznym w Warszawie 28
marca odbêdzie siê uroczyste
otwarcie wystawy „Troja - sen
Henryka Schliemanna”, która
po raz pierwszy opuœci muzeum
w Berlinie. Zobaczymy zabytki
wykopane na terenie legendar-
nej Troi, jedyn¹ kopiê skarbu
Priama (orygina³ skarbu Priama,
jak i wiêkszoœæ naczyñ odnalaz³
siê niedawno w niedostêpnych

magazynach, w Rosji). Patronat
honorowy nad wystaw¹, która
potrwa do 15 czerwca br. obj¹³
premier RP Kazimierz Marcin-
kiewicz. 

� � �
22 marca w Centrum Promocji

Kultury dla Pragi Po³udnie zorga-
nizowano pod honorowym patro-

natem burmistrza dzielnicy Ma-
teusza Mroza konferencjê
pt.„Gimnazja w kontekœcie zadañ
wychowawczych”. Organizato-
rem konferencji by³ Zespó³ Szkó³
Nr 5 im. Stefana Kisielewskiego
przy wspó³pracy Wydzia³u
Oœwiaty i Wychowania dla dziel-
nicy Praga Po³udnie.

� � �
Do 31 marca br. w Galerii Lu-

ksfera mieszcz¹cej siê przy Z¹b-
kowskiej 27/31 (w Warszawskiej

Wytwórni Wódek „Koneser”)
czynna jest wystawa fotografii
autorstwa Wac³awa Wantucha
„Akt”. Powodem powstania wy-
stawy jest niekoñcz¹cy siê za-
chwyt nad piêknem kobiecego
cia³a. Fotografie mo¿na ogl¹daæ
i kupowaæ od œrody do pi¹tku
w godz. 14.00- 19.00, w soboty
i w niedziele 11.00-17.00.

� � �
Integracyjny Klub Pracy Cari-

tas zaprasza osoby bezrobotne
na bezp³atny kurs jêzyka nie-
mieckiego. Wstêpne spotkanie
informacyjne odbêdzie siê
w pi¹tek 24 marca br. o godzinie
12.15 w siedzibie Klubu przy ul.
Lubelskiej 30/32 (wejœcie od
Stra¿y Miejskiej, druga brama
w podwórzu). 

� � �
Zarz¹d Polskiego Zwi¹zku

Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów Ko³o Nr 6 w Aninie organi-
zuje w czwartek 30 marca br.
o godz. 13.00 zebranie sprawo-
zdawczo-wyborcze.

Spotkanie odbêdzie siê w Do-
mu Kultury „Anin” przy ul.
V Poprzecznej 33 (parter).

� � �
Od 18 do 20 marca br. Caritas

Diecezji Warszawsko-Praskiej
goœci³a 8-osobow¹ grupê przyja-
ció³ ze Szwajcarii, którzy pod
opiek¹ swojego proboszcza, ks.
Andrzeja Chmielaka, przybyli
w ramach projektu pomocy na
rzecz Oœrodka Charytatywnego
Caritas w Otwocku-Œwidrze.

Podczas odwiedzin goœcie
przekazali na rêce Dyrektora Ca-
ritas, ks. Krzysztofa Uklei, sumê
6000 franków, które przeznaczo-
ne zostan¹ na renowacjê i wy-
mianê okien w otwockiej pla-
cówce. Projekt pomocy dzieciom

i m³odzie¿y z Oœrodka Charyta-
tywnego Caritas w Œwidrze reali-
zowany jest przez rzymsko-kato-
lick¹ parafiê œw. Marcina w Nie-
derwil wraz z s¹siedzk¹ parafi¹
w Fischbach-Goslikon od czerw-
ca ub. roku. Do tej pory zebrano

7200 franków i przewiduje siê
dalsz¹ wspó³pracê w ramach

kontaktów i pomocy na rzecz
Caritas Diecezji War-

szawsko-Praskiej.
� � �

We wtorek 21 mar-
ca pod przewodnic-

twem burmistrza dziel-
nicy Pragi Po³udnie Mate-

usza Mroza spotka³o siê jury
konkursu na projekt rzeŸby
przedstawiaj¹cej sylwetkê in¿.
Kazimierza Szpotañskiego. Po
zapoznaniu siê z nades³anymi

pracami (na zdjêciu) i dyskusji,
jury postanowi³o uznaæ, ¿e prace
nie spe³ni³y oczekiwañ regulami-
nu konkursu.

� � �
Od kilku dni na wielu war-

szawskich szko³ach widniej¹ fla-
gi. Tak przebiega dawno zapo-
wiadana akcja protestacyjna
Zwi¹zku Nauczycielstwa Pol-
skiego. 

Spór toczy siê o podwy¿ki dla
pracowników administracyjnych.
Zwi¹zkowcy chc¹ dla nich no-
wych stawek i to jak najszybciej.
W³adze stolicy proponuj¹ ewen-
tualne zmiany od wrzeœnia.
Oczywiœcie musi siê na nie zgo-
dziæ Rada Miasta. 

Jednak zwi¹zkowcy twier-
dz¹, ¿e podwy¿ki konieczne s¹
od zaraz. Miasto chce czekaæ.
Jest wiêc mo¿liwe, ¿e Zwi¹zek
Nauczycielstwa Polskiego zao-
strzy swój protest. Mo¿e byæ
nim nawet przerwanie zajêæ
w szko³ach. Jednak decyzje je-
szcze nie zapad³y. Ani ze stro-
ny miasta o podwy¿kach, ani ze
strony zwi¹zku o zaostrzeniu
protestu. (ab) (mkp)
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Zaproszenia dla mieszkańców
�� Centrum Promocji Kultury dla Pragi Po³udnie ul. Gro-
chowska 274 (wejœcie od Kamionkowskiej) - 23.03. godz.18.00
– Ot, kabaret – wieczór autorski Ryszarda Makowskiego z udzia-
³em Magdaleny ¯uk i Stanis³awa Klawe. 24.03. godz.18.00 –
Wielkanocne zwyczaje - przedstawienie w wykonaniu dzieci ze
œwietlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 285. Przygotowa-
nie: Aleksandra Berkowska i Agnieszka Witowska. 25.03.
godz.18.00 – Praska Fala DŸwiêku – koncert zespo³ów Anawim,
Opozycjonista. 26.03. godz.16.00 – Z cyklu „Podró¿e” - By³em
w Sudanie. Pokaz slajdów i prelekcja Ryszarda Czajkowskiego.
27.03. godz.18.00 – Spotkanie autorskie z Janem Sobczakiem –
promocja nowego tomu poetyckiego. Prowadzenie – Jan Zdzis³aw
Brudnicki. 29.03. 51. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – elimi-
nacje dzielnicowe.
�� Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54, 30.03. godz.
17.30 - Œwiat Kobiet – dyskusja na temat sytuacji kobiet w prze-
strzeni kulturowej. Wystawa zdjêæ. Projekcja fragmentów fil-
mów; 30.03. godz. 18.00 Melodyjki zapraszaj¹ na program pt.
„Ju¿ wiosna”; 05.04. godz 17.30 - „Przed Wielkanoc¹ – koronki,
hafty, stroiki” warsztat rêkodzie³a artystycznego; 12.04. godz.
17.30 „Prawda. Fikcja. Maski. Komunikowanie jako proces kre-
atywny i symboliczny”wyk³ad Aleksandry Jankowskiej; 19.04.
godz. 17.30 „Ludzie filmu: Federico Fellini”projekcja filmu „La
strada” w ramach Ma³ej Akademii Kina;
�� Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 – 25.03 godz.
12.00 - przedstawienie dla dzieci pt:,,Legendy Skrzata Warszaw-
skiego”; 29.03. godz. 10.00 - ,,Filmoteka dla ka¿dego cz³owieka”
– film dla szko³y pt.:,,W pustyni i w puszczy”, 31.03. godz. 17.00
- ,,Filmoteka dla ka¿dego cz³owieka” - maraton filmowy.
��Wydzia³ Kultury i Sportu Dzielnicy Wawer, ul. ¯egañska 1
- 29.03. godz. 17.30 Eliminacje Dzielnicowe Samorz¹dowego
Konkursu „Oœmiu Wspania³ych”. 
�� Klub Kultury „Aleksandrów” 31.03. godz. 11.00 Teatrzyk
dla dzieci przedstawienie pt. „Smok Sok”. 
�� Klub Kultury „Marysin” – 22.04. w godz. 9.00-18.00 Hala
Sportowa przy ul. Króla Maciusia 5 - X Wawerski Przegl¹d Tañ-
ca Towarzyskiego i Nowoczesnego. 
�� Klub Kultury „Radoœæ” ul. Planetowa 36 - do 3 kwietnia br.
mo¿na przesy³aæ prace na konkurs plastyczny na „Najpiêkniejsz¹
pisankê”.
��Oœrodek Edukacji Kulturalnej SBM „Grenadierów” al. St.
Zjednoczonych 40 – bezp³atne kursy podstaw Internetu dla se-
niorów. Zapisy tel. 022 673-60-63. 

pprrooppoonnuujjee
WIOSENNĄ REGENERACJĘ 

WŁOSÓW PO ZIMIE
produktami System Professional

Al. St. Zjednoczonych 67 tel. 022 810−26−81

25% zniżki (dla okaziciela Gazety) 
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Pod koniec marca odbêd¹ siê
fina³y halowej pi³ki no¿nej
zimowej edycji ligi „Let’s Go”.
Czy po raz trzeci z rzêdu
zwyciêzcami tej presti¿owej, biz-
nesowej ligi zostan¹ zawodnicy
RAWAR-u?

O „Ch³opcach Rawarowcach” pisaliœmy
w lipcu ubieg³ego roku, gdy pierwszy raz odbie-
rali puchar za zwyciêstwo w lidze „Let’s Go”.
Byliœmy dumni, ¿e spoœród wielu warszawskich
firm, które wystawi³y swoje dru¿yny do rywali-

zacji wygra³a reprezentacja zak³adów z Pragi Po-
³udnie. Byliœmy te¿ dumni z zachowania kibiców
RAWAR-u, którzy swoj¹ obecnoœæ na meczach
podkreœlali kolorytem i wyj¹tkowo donoœnym
g³osem. Jest wielk¹ sztuk¹ umieæ kibicowaæ ¿y-
wio³owo, a jednoczeœnie kulturalnie. Znakomity
doping niew¹tpliwie pomóg³ „Ch³opcom Rawa-
rowcom” zwyciê¿yæ tak¿e w rundzie jesiennej li-
gi. 

Na pocz¹tku stycznia kolejny puchar trafi³ do
RAWAR-u. Mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e ch³opcy,
tak jak Adam Ma³ysz, stworzeni s¹ do wygrywa-
nia i w ka¿dym meczu wierni i liczni kibice ocze-

kuj¹ od nich zwyciêstw. Rawarowcy nie zawo-
dz¹. W aktualnej edycji ligi, po 7 tygodniach roz-
grywek, znowu prowadz¹... Zwyciê¿aj¹ w ka¿-
dym meczu. No, istne Ma³ysze warszawskich
hal! W³aœnie w hali OSIR-u przy ul. Siennickiej
„Mieszkaniec” mia³ okazjê obejrzeæ po³udniowo-
praskie derby liderów ligi z dru¿yn¹ PIT (Prze-
mys³owego Instytutu Telekomunikacji z ul. Poli-
gonowej). 

Zapowiada³ siê zaciêty mecz poniewa¿ PIT ma
bardzo mocn¹  dru¿ynê (tak, jak w RAWARZE
graj¹ w niej zawodnicy, którzy trenowali w KS
Drukarz). „Ch³opcy Rawarowcy” doœæ ³atwo po-
radzili sobie z silnym przeciwnikiem. Mecz za-
koñczy³ siê wynikiem 8 do 1. Zwyciêskie gole
zdobyli Artur Sandomierz (3), Adrian Langier,
Grzegorz Bajszczuk, Mariusz Jaroñ i Jacek Szy-
mañski (2). Jedyn¹ bramkê dla PIT-u strzeli³ To-
masz Rafa³. Okazuje siê, ¿e Praga Po³udnie ma
tak¿e najskuteczniejszych snajperów. Walka o ty-
tu³ Króla Strzelców rozgrywa siê pomiêdzy San-
domierzem z RAWAR-u, a Grzelakiem z PIT-u,
którzy prowadz¹ w tej klasyfikacji. Z bliskich na-
szym sercom informacji warto te¿ zaznaczyæ, ¿e
w punktacji Fair Play prowadzi Alcatel, który sie-
dzibê ma przy ul. Marsa. Zdaje siê, nasi szkole-
niowcy przygotowuj¹cy reprezentacjê Polski do
Mistrzostw Œwiata powinni na chwilê wpaœæ na
praw¹ stronê Warszawy. Po naukê i po zawodni-
ków. ar

DDDDzzzz iiiieeee llllnnnn iiii ccccoooowwwwoooo     nnnnaaaa     ssssppppoooorrrr ttttoooowwwwoooo
Małysze warszawskich hal

W sobotê 25 marca br. w godz. 10.00-13.00 Urz¹d Skarbowy
Warszawa Praga organizuje w nowej siedzibie Urzêdu przy
ul. Jagielloñskiej 15 w Warszawie „DZIEÑ OTWARTY”,
aby umo¿liwiæ klientom dokonanie wczeœniejszego rozlicze-
nia zeznania rocznego za 2005 r. W dniu tym bêdzie mo¿na
równie¿ uzyskaæ wszelkie informacje na temat zasad rozli-
czania podatku dochodowego, pobraæ druki i broszury in-
formacyjne. Serdecznie zapraszam 

Naczelnik Urzêdu Skarbowego Warszawa Praga



Na pacjentów czekaj¹ lekarze podstawowej
opieki zdrowotnej, interniœci, pediatrzy, oraz –
tymczasem odp³atnie - znakomici specjaliœci
z praktyk¹ w najlepszych placówkach medycz-
nych Warszawy (m. in. z Szaserów): okuliœci,
dermatolog, laryngolodzy, reumatolog, ortopeda,
ginekolog, kardiolog, nefrolog, specjalista medy-

cyny pracy, endokrynolog, urolodzy, neurolodzy
dla doros³ych i dla dzieci, psycholog oraz chirurg
dzieciêcy. Przy doborze personelu placówki
zwracano uwagê nie tylko na kompetencje i do-
œwiadczenie zawodowe, lecz równie¿ na to, by
stworzyæ zespó³ sympatyczny, przyjazny pacjen-
tom, znakomicie wczuwaj¹cy siê w ich problemy.
Pacjenci nie mog¹ siê
nachwaliæ pielêgnia-
rek, tak¿e tych, które
zajmuj¹ siê malutki-
mi pacjentami – to
wielki atut tej pla-
cówki. Warto dodaæ,
¿e w Centrum Me-
dycznym Ostrobram-
ska maj¹ równie¿ pie-
lêgniarkê œrodowi-
skow¹ i po³o¿n¹,
a wizyty domowe nie
s¹ ¿adnym proble-
mem!

Zaraz przy wejœciu
– apteka z lekami (s¹
i promocje!) oraz
mnóstwem prepara-
tów, jakie zasil¹ ka¿-
dy, zmêczony zim¹ organizm oraz salon optyczny
z du¿ym wyborem okularów s³onecznych i opra-
wek okularowych. Dalej, na parterze – rejestracja
i mi³y, obszerny hol, by przysi¹œæ na chwilkê
i odsapn¹æ. Tylko na chwilkê, bo tu, w Centrum
Medycznym Ostrobramska, nie wyczekuje siê

w kolejce do lekarza! Mo¿na tu przebadaæ siê od
stóp do g³ów, zarówno nieodp³atnie (dla ubezpie-
czonych pacjentów przychodni Centrum) jak
i odp³atnie: wszelkie analizy i badania laborato-
ryjne biochemiczne, bakteriologiczne, EKG.

- U nas wszystko mo¿na uzgodniæ telefonicznie
– mówi kierownik przychodni, pani Bo¿ena

Kawczyñska – Stañ-
czyk. – Bez problemu
umawiamy pacjentów
na godziny wygodne
dla nich, zarówno, je-
œli chodzi o wizyty
u lekarza czy w gabi-
necie zabiegowym na
miejscu, jak i wszel-
kie wizyty domowe.
Dobrze wiemy, ¿e na-
sz¹ powinnoœci¹ jest
wspomóc cierpi¹cego
pacjenta wszelkimi
dostêpnymi sposoba-
mi i na to w³aœnie na-
stawiona jest nasza
przychodnia – pe³ne
zrozumienie i maksi-
mum dobrej woli. 

A poniewa¿ dysponujemy znakomitym potencja-
³em medycznym, przestronnymi wnêtrzami, trafia
do nas sporo osób, zmêczonych ciasnot¹ i trudno-
œciami, jakie piêtrz¹ przed nimi w ró¿nych miej-
scach. „S³u¿ba zdrowia” to dla nas nie jest puste
has³o, znamy nasz¹ powinnoœæ i naprawdê rozu-
miemy potrzeby pacjentów! Poniewa¿ nasi specja-

liœci przyjmuj¹ pacjentów odp³atnie, staramy siê
poprzez bezp³atne akcje profilaktyczne u³atwiæ pa-
cjentom dostêp do lekarzy specjalistów. Od czerw-
ca 2005 roku raz w miesi¹cu organizujemy bezp³at-
ne badania urologiczne dla mê¿czyzn w ramach
profilaktyki nowotworów prostaty. Skorzysta³o

z tych badañ ponad
1000 panów. Nasze
akcje ciesz¹ siê wiel-
kim powodzeniem. 

Centrum Medycz-
ne Ostrobramska to
tak¿e nowoczesna
czêœæ stomatologicz-
na, zarówno dla doro-
s³ych jak i dla dzieci,
wyposa¿ona w naj-
lepsz¹ aparaturê po-
zwalaj¹c¹ czyniæ cu-
da, i to niekoniecznie
wœród bólu i ³ez. Tu-
tejsi dentyœci œwiet-
nie lecz¹, maj¹ te¿
mnóstwo rozwi¹zañ
nawet dla bardzo
skomplikowanych

problemów stomatologicznych. Wylecz¹, zadba-
j¹, zaproponuj¹ skuteczn¹ profilaktykê.

Ale to nie wszystko. Gruntownie wyremontowa-
ne I piêtro zmieœci³o na 600 m2 nowoczesn¹ rehabi-
litacjê. Kieruj¹cy ni¹ doktor Jan Podbielkowski,
œwietny specjalista i wybitny, doœwiadczony lekarz,
doskonale znany rzeszom pacjentów nie tylko
z konstanciñskiego
STOCERu, osobiœcie
dopilnowa³, by wypo-
sa¿enie spe³nia³o naj-
surowsze wymagania,
pocz¹wszy od urz¹-
dzeñ rehabilitacyj-
nych i wysoko wyspe-
cjalizowanego perso-
nelu po eleganckie,
nowiutkie szatnie i toa-
lety (s¹ te¿ prysznice)
i przestronne hole
z wygodnymi fotela-
mi, gdzie mo¿na od-
pocz¹æ po zabiegach
rehabilitacyjnych.

Komu tu pomaga-
j¹? Osobom ze scho-
rzeniami ortopedycz-
nymi, neurologicznymi, reumatologicznymi i nie
tylko, tak¿e np. w stanach po amputacji czy rekon-
strukcji piersi. Choroby stawów (zwyrodnienia,
stany pourazowe, dysfunkcje), choroby krêgos³u-
pa (dyskopatia, rwa kulszowa, udarowa, ramien-
na, zespo³y posturalne i dysfunkcyjne), stany pou-
razowe i zapalne, skoliozy, stopy koœlawe, szpota-
we; parkinsonizm, niedow³ady ró¿nego rodzaju,
dystrofie miêœniowe, SM, pora¿enia ró¿nego ro-
dzaju – nie sposób wymieniæ wszystkie dolegli-
woœci, jakimi siê tu skutecznie zajmuj¹. Lecz¹ na-
wet – i to niezwykle skutecznie - chrypkê i bez-
g³os, jeœli takie jest zalecenie laryngologa.

Wa¿ne, ¿e na miejscu mo¿na skorzystaæ z kon-
sultacji lekarskiej specjalisty w zakresie rehabilita-
cji i ortopedii, który po szczegó³owym wywiadzie
i dok³adnym badaniu zaordynuje odpowiedni¹ te-
rapiê, podczas której równie¿ pozostaje do dyspo-
zycji pacjentów, by kontrolowaæ postêpy czy, jeœli
zajdzie taka potrzeba, wprowadzaæ modyfikacje
w wykonywanych æwiczeniach i zabiegach.

Olbrzymia, przestronna sala, wyposa¿ona w lu-
stra i mnóstwo urz¹dzeñ pozwala na jednoczesn¹
rehabilitacjê wielu pacjentów, jednak z poszano-
waniem ich prywatnoœci. Znakomite sprzêty, spe-
cjalny k¹cik do æwiczenia d³oni i palców na wy-
myœlnych, opracowanych w najmniejszych
szczegó³ach urz¹dzeniach. Tu naprawdê przywra-

caj¹ sprawnoœæ i tê¿y-
znê!

Na wielu urz¹dze-
niach pacjent jest
stale monitorowany,
mo¿na kontrolowaæ
istotne parametry
æwicz¹cego. Rowery
magnetyczne, dosto-
sowywane ka¿dora-
zowo do mo¿liwoœci
i wymagañ kolej-
nych pacjentów, wy-
posa¿ono w miernik
têtna i... ch³odz¹cy
wiatraczek, ¿eby
æwiczenie by³o przy-
jemniejsze. Elek-
tryczny stó³ do æwi-
czeñ Bobath jest wy-

j¹tkowo szeroki, bezpieczny dla pacjentów, na-
wet trudnych przypadków neurologicznych.

Cenniki kinezyterapii i fizykoterapii s¹ jedny-
mi z najni¿szych w Warszawie. Dla przyk³adu:
æwiczenia grupowe (jedenaœcie spotkañ po 45 mi-
nut æwiczeñ ka¿de) - koszt ca³kowity to tylko 90
z³otych. Elektroterapia, w tym galwanizacja, jo-

noforeza, tonoliaza, rozmaite pr¹dy, elektrosty-
mulacja to 6 z³ za jeden pe³ny zabieg. W tej samej
cenie jest terapuls; jeszcze taniej – œwiat³olecz-
nictwo czy laser skanerowy. Jeden – dwa z³ote
dro¿ej – magnetoterapia, laser punktowy, ultra-
dŸwiêki czy krioterapia. 

Ale Centrum Medyczne „Magodent” to nie tyl-
ko miejsce dla chorych i cierpi¹cych. To tak¿e
œwietna si³ownia, solarium, znakomicie zaaran¿o-
wany i prowadzony fitness, to równie¿ galeria
urody z fryzjerem i gabinetem kosmetycznym,
z masa¿ami, opalaniem natryskowym i tatua¿ami
airbrusch w³¹cznie.

Brakowa³o tak wszechstronnej placówki, ³¹-
cz¹cej dzia³ania prozdrowotne z profilaktyk¹
i urod¹, na mapie naszej dzielnicy. Usytuowane
w doskona³ym miejscu, u zbiegu ulicy Fieldorfa
i Perkuna, Centrum Medyczne „Magodent” czeka
na tych, którzy chc¹, lub powinni o siebie zadbaæ.
Warto pamiêtaæ, ¿e – mimo niskich cen – w po-
cz¹tkowym okresie na wielu pacjentów i klien-
tów czekaj¹ sympatyczne niespodzianki. Przed
przychodni¹ od strony ul. Perkuna parking.

Idzie wiosna – wyjdŸ jej na spotkanie w nieza-
wodnym zdrowiu i naprawdê dobrej formie!
W Centrum Medycznym „Magodent” wiedz¹, jak
to osi¹gn¹æ. 
AS 2006 eGo

W zdrowiu i w chorobie
Centrum Medyczne Ostrobramska Niepubliczne-
go Zak³adu Opieki Zdrowotnej  „Magodent” to
wieloprofilowa przychodnia, która ma podpisany
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia: na
podstawow¹ opiekê zdrowotn¹ i stomatologiê. 

CENTRUM MEDYCZNE OSTROBRAMSKA
NZOZ MAGODENT

ul. Fieldorfa 40 (wejście od ul. Perkuna)
Przychodnia czynna jest od pon. do pt. w godz. 8−19, w sob. 8−14 

REJESTRACJA – tel. 022 879 92 09
REHABILITACJA – tel. 022 610 25 94
STOMATOLOGIA – tel. 022 610 38 52 

Apteka – tel. 022 870 59 39, Optyk – tel. 0606 363 555, 
Fitness – tel. 022 610 25 51, Galeria urody – tel. 022 879 99 90


