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ADM–y jak
skanseny
Polska siê zmienia, administracje budynków pozostaj¹... Wszystko jedno, jakie barwy klubowe nosz¹: czy zarz¹dzaj¹ mieniem komunalnym, spó³dzielczym czy
wspólnotowym – wci¹¿ w ogromnej
wiêkszoœci s¹ to oazy spychotechniki, niemo¿noœci, fabryki papierów
podk³adkowych, œwiadcz¹cych, ¿e
niby wszystko jest w porz¹dku
i z zachowaniem przepisów prawa.
Te oazy blisko wspó³pracuj¹ z „fachowcami” z ekip remontowo-budowlanych. Mam wra¿enie, ¿e test
na nowego hydraulika, którego
przyjmuje siê do takiej ekipy odbywa siê na zasadzie: masz pan kulkê. Zepsuj j¹ pan, albo zgub. Im
szybciej to siê uda, tym huczniejsze otrzêsiny nowego. No wiêc takie to ekipy, zatrudniane przez takich to administratorów zdominowa³y nasz rynek utrzymania budynków w porz¹dnym stanie. Remonty
wiêc nie s¹ przeprowadzane po to,
by zrewitalizowaæ (ach te nowe s³owa) „zasób mieszkaniowy”, lecz by
wydaæ pieni¹dze, tak by siê nikt nie
przyczepi³. Na jedn¹ warstwê papy
k³adzie siê nastêpn¹, a dach jak
przecieka³, tak cieknie. Cementow¹ elewacjê k³adzie siê w mróz, na
wiosnê ju¿ odpadnie... przecie¿ to
nie nasza wina, widaæ materia³y by³y nie takie.
Tysiêczne przyk³ady mi podpowiadaj¹, ¿e do administracji budynków i ekip remontowych zatrudnianych przez te administracje trafiaj¹
osoby z negatywnego zaci¹gu. Jak
ju¿ siê nigdzie nie nadaj¹, to tu
znajduj¹ swoje miejsce. Jak siê taki zdenerwuje nadmiernymi pretensjami, to remontu w ogóle nie bêdzie, bo s¹ inne budynki w równie
pilnej potrzebie i nikt mi tu nie bêdzie rz¹dzi³ w gospodarstwie...To
siê oczywiœcie z czasem zmieni.
Tylko czy budynki to przetrzymaj¹?
Tomasz Szymański
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WYMIANA OLEJU: LOTOS – 84 zł*, MOBIL – 124 zł*
* cena obejmuje wymianê 3,8 litra oleju

SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO – 18 zł*
*dotyczy ³adowania akumulatora, œwiate³ pojazdu, uk³adu hamulcowego

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

www.taximpt.com.pl

ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

Szwedzka 37

POLECA:

Tel. 818−07−91
 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

● pe³en asortyment szkie³
(do komputera, dla kierowców)
● du¿y wybór opraw
● realizacja recept
● wszelkie naprawy okularów
● szybka i profesjonalna obs³uga
pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

u WA G A !
 Promocyjna cena
koron porcelanowych
czynne 9−20, sobota 9−14

ABUD

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

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

BA
TY

PROMOCJA od 26 lutego do 3 marca

RA

CENTRUM SERWISOWE

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

OPTYK

TŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe – wszystkie języki

Warszawa
ul. Saska 8/91,
tel./fax 617−31−66
ul. Rejowiecka 12,
kom. 0501 733 468

www.att.waw.pl

R A B A T
do

35%*

* przy 100% wp³acie

ul. Ostrobramska 73
tel. (022) 613 50 33,
(022) 870 27 17
od pon. do pt. 917
sob. 913

BITWA PO RAZ OSTATNI?
W sobotê 24 lutego, o godzinie 15.00, przy
Bulwarze Stanis³awa Augusta odbêdzie siê
inscenizacja Bitwy pod Olszynk¹ Grochowsk¹. Nieoficjalnie dowiedzieliœmy siê, ¿e
w najbli¿szych latach przebieg walk nie bêdzie rekonstruowany.
To mo¿e byæ ostatnia okazja, aby na w³asne oczy przekonaæ siê, jak wygl¹da³a bitwa.
Poczuæ zapach prochu, us³yszeæ
szczêk orê¿a, nacieszyæ siê widokiem ¿o³nierzy w mundurach
z epoki. Prawdopodobnie ciesz¹ce siê olbrzymi¹ popularnoœci¹ plenerowe widowisko bêdzie powtarzane tylko w czasie
okr¹g³ych rocznic. Na najbli¿sz¹ tak¹ okazjê trzeba poczekaæ
cztery lata. Tym bardziej „Mieszkaniec”, który, jak zawsze, inscenizacjê obj¹³ patronatem medialnym, zaprasza wszystkich
na sobotni¹ bitwê. W tym roku
szczególny nacisk organizatorzy po³o¿yli na wojenne dzia³ania artyleryjskie. Sektory dla
publicznoœci znajd¹ siê tu¿ za
stanowiskami wiernie zrekonstruowanych armat. – Je¿eli
chcemy pokazaæ czym naprawdê by³a artyleria, to trzeba to
pokazaæ z bliska – mówi Barbara Wasiak, dyrektor po³udniowopraskiego Centrum Promocji
Kultury. – Warto zaznaczyæ, ¿e
to w³aœnie w czasie tej bitwy po

raz pierwszy w dzia³aniach wojennych u¿yto rakiet. Przebieg
bitwy tradycyjnie bêdzie relacjonowany, tak, aby ka¿dy widz
móg³ zorientowaæ siê w sytuacji
na polu walki.

W inscenizacji weŸmie
udzia³ 18 historycznych grup
rekonstruuj¹cych z Polski, Litwy, Estonii i Bia³orusi. To pasjonaci. Zbieraj¹ lub latami odtwarzaj¹ dawn¹ broñ, mundury,
zabytkowe przedmioty. Aby

uczestniczyæ w inscenizacji bitwy poœwiêcaj¹ kilka dni na sam¹ podró¿. Z „¿o³nierzami”
mieszkañcy bêd¹ mogli spotkaæ siê po inscenizacji. Organizatorem tegorocznej imprezy

jest CPK i Wydzia³ Kultury
urzêdu Pragi Po³udnie. Honorowym patronatem inscenizacjê objêli: Hanna GronkiewiczWaltz, Prezydent Warszawy,
Adam Struzik, Marsza³ek Województwa Mazowieckiego,
Arcybiskup S³awoj Leszek
G³ódŸ, Ordynariusz Diecezji
Warszawsko-Praskiej, a tak¿e
rada i zarz¹d Pragi Po³udnie, na

czele z burmistrzem Tomaszem
Kucharskim.
Organizatorzy zapowiedzieli
grochówkê dla publicznoœci. Na
pewno siê przyda, ma byæ mroŸno… Zapraszamy.
adam r.

Jacy piêkni m³odzieñcy!
– Kolor o¿ywia – arcybiskup S³awoj Leszek
G³ódŸ mówi³ w koœciele p.w. œw. Wac³awa na
Goc³awku. – Nawet W³oszki, jak widz¹ maszeruj¹cych w purpurowym szeregu osiemdziesiêcio,
dziewiêædziesiêcioletnich kardyna³ów zachwycaj¹ siê: Guarda, guarda, che giovani! Popatrz,
popatrz, jacy m³odzieñcy! A oni ledwie id¹...
S³owa Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej idealnie
pasowa³y do okazji przy której zosta³y wypowiedziane. T¹ okazj¹
by³ obchodzony 12 lutego jubileusz 75-lecia kap³añstwa ks. pra³ata Wac³awa Kar³owicza. Wielce zas³u¿onego dla Pragi Po³udnie
i Rembertowa kap³ana, który od 1950 r. organizowa³ i budowa³
parafiê na Goc³awku. Rzeczywiœcie, szaty w kolorze z³ota i czerwieni odm³adza³y szacownego jubilata, koñcz¹cego za kilka miesiêcy... 100 lat! Zreszt¹ w wype³nionej po brzegi œwi¹tyni byli
tak¿e inni jubilaci – ks. Józef Ursus (60 lat kap³añstwa) i ks. Kazimierz Ko³oszko (50 lat kap³añstwa).
Uroczystoœæ zgromadzi³a nie tylko mieszkañców, ale tak¿e wielu oficjeli, którzy przyszli pok³oniæ siê jubilatowi. Na zakoñcze-

nie mszy ksi¹dz Kar³owicz zaprosi³ wszystkich na swoje setne
urodziny. Jubilata odm³adzaj¹ nie tylko kolory szat, ale tak¿e aktywne ¿ycie, jakie prowadzi. Bez w¹tpienia bêdzie go mo¿na spotkaæ w najbli¿sz¹ niedzielê przy mogile powstañców, ¿o³nierzy
poleg³ych w Bitwie pod Olszynk¹ Grochowsk¹. Od dziesi¹tek lat
jest tam przy ka¿dej okazji. Bez wzglêdu na warunki pogodowe
i polityczne.
magda k.

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej
Do tragicznego zdarzenia dosz³o w jednym
z mieszkañ budynku przy ul. Ostrobramskiej. Po
awanturze pomiêdzy partnerami ¿yciowymi
26-letnia Marta M. ugodzi³a no¿em w pierœ 30-letniego Jacka W. Mê¿czyzna zmar³. Do zdarzenia
dosz³o podczas libacji alkoholowej. Marta M. poszukiwana by³a listem goñczym z powodu niestawienia siê do odbycia kary aresztu.
Kilka minut po 22.00 w klatce schodowej budynku przy ul.
Grochowskiej 23-letni Mariusz J.
napad³ na wracaj¹c¹ do domu
kobietê. Przewróci³ j¹ na podest
schodów i wyrwa³ jej torebkê.
Ofiara zawiadomi³a policjê,
a dy¿urny skierowa³ w ten rejon
wszelkie dostêpne mu si³y. Niespe³na dwie godziny póŸniej
wywiadowcy spostrzegli na rogu ulic Siennickiej i Dwernickiego mê¿czyznê o odpowiadaj¹cym sprawcy rysopisie. Napadniêta kobieta rozpozna³a
sprawcê.
***
25-letni Marcin K. i o cztery lata m³odszy £ukasz T.
skradli w nocy na Pradze Po³udnie fiata seicento. Gdy nie
zatrzymali siê do rutynowej
kontroli drogowej, policjanci
ruszyli za nimi radiowozem
w poœcig.
W podwarszawskich Rzyskach fiat ze z³odziejami wpad³
w poœlizg i uderzy³ w drzewo,
sprawcy próbowali uciekaæ ze
skradzionego i rozbitego samochodu. Marcina K. zatrzymali
po kilku minutach, natomiast
£ukasz T. znik³ w ciemnoœciach. Podczas oglêdzin rozbitego auta policjanci us³yszeli
jednak jêki z pobliskiego rozlewiska. Tam ukry³ siê £ukasz
T., który utkn¹³ w mule. Policjanci wyci¹gnêli go z lodowatej wody.
***
Policjanci z wydzia³u do walki z przestêpczoœci¹ gospodarcz¹ otrzymali sygna³ o podejrzanie wygl¹daj¹cej posesji
w Aninie. O 6.00 rano sprawdzili, co siê w niej dzieje.
Informacja siê potwierdzi³a.
Odkryli liniê technologiczn¹ do
filtrowania ska¿onego alkoholu.

Funkcjonariusze odnaleŸli
800 litrów spirytualiów, ponadto butelki i etykiety. Zatrzymano dwóch obywateli Bia³orusi
i 21-letniego mieszkañca Warszawy.
***
Dwóch amatorów cudzego
samochodu zaparkowanego
przy ul. Szaserów zatrzymali
w nocy 16 lutego po³udniowoprascy policjanci. Mê¿czyŸni
nie mieli ochoty na kontakt ze
stró¿ami prawa i uciekali swoim Peugeotem ulicami Pragi,
nie zwa¿aj¹c na przepisy i policyjny poœcig.
Do dzia³añ w³¹czy³o siê kilka
radiowozów. Uciekaj¹cy ominêli blokadê ustawion¹ na ulicy
Miñskiej i nie zwa¿ali na sygna³y policjantów do zatrzymania siê. Dalej gnali Miñsk¹, Zamoyskiego, Targow¹ i Kijowsk¹. Dojechali do Markowskiej
i tu dziêki koordynacji policjantów zostali zatrzymani. Uciekinierami okazali siê mieszkañcy
Pragi Pó³noc Rafa³ M. (28 l.)
i Artur, B.(20 l.), odpowiedz¹
przed s¹dem za usi³owanie kradzie¿y z w³amaniem. (toms)

Zmiana
komendanta
Dotychczasowy komendant rejonowy Policji Warszawa
VII podinspektor W³adys³aw B³a¿uk z dniem 15 lutego br. przeszed³ na emeryturê.
Nowym komendantem KRP
Warszawa VII zosta³ m³. insp.
Andrzej Prokopczyk (na zdjêciu), dotychczasowy zastêpca
komendanta rejonowego Policji
Warszawa VI.
(ab)
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ZAK£AD US£UG
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

RESTAURACJA
ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78

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
ZAPRASZAMY:

w godz. 700−1800, sob. 900−1400

Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”

KAT. „A” „B” „C” „E”

ul. Osowska 15, tel. 022 610−65−23

ROZPOCZĘCIE 21.02 i 7.03

d. „Redom” ul. Walecznych 76,
tel./fax 617-23-33

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

KREDYTY

 ju¿ od 390 z³ dochodu
 bez zgody wspó³ma³¿onka
 szybka decyzja
 okres sp³at do 60 miesiêcy
 kredyty bankowe

Agencja Kredytowa
ul. Komorska 30
tel. 022 612-38-21, 0501 303 236

ZAK£AD
POGRZEBOWY

KORTY TENISOWE

AUTO
SZKO£A

tel. 613−63−53,
672−80−50, 813−65−05,

zaprasza

00

00

codziennie w godz. 8 -22
 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

Uczymy z sukcesem!

Od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 10–13 SUPER CENA!
20 z³ za godzinê kortu w balonie!

TELEFONY
KOMÓRKOWE

Agencja Ubezpieczeniowa
V-Inspektoratu PZU S.A.






skup  sprzeda¿
sim-locki
akcesoria
naprawy

„KRAS-PHONE”

 ul. Zamieniecka 90 paw. 311,
Bazar Szembeka
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60
 ul. Fieldorfa 10 paw. 329
tel. 406−28−29; 0510 834 834

<<GOC£AW>>

ul. Abrahama 18
www.pzugoclaw.com

UBEZPIECZENIA
– Komunikacyjne (PAKIETY)
– Maj¹tkowe
– Firm

tel.

673-29-96

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

MEBLE KUCHENNE
O F E R U J E M Y:

✓ 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

Zak³ad Pogrzebowy
ul. Grochowska 285
tel. 810-27-47 czynny ca³¹ dobê

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê

2 MIESZKANIEC

 auta – AC, NW i najni¿sze OC
 domy, mieszkania, emerytalne IKE
 na ¿ycie, „pod kredyt”
 zdrowotne
FIRMY KOMPLEKSOWO
Biuro: ul. Chrzanowskiego 13
tel./fax 813−76−39, 0602−787−017
0601−097−814

„NIEBO”

,,GENITA”Kurowscy
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

UBEZPIECZENIA

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621
PEŁEN ZAKRES USŁUG
(dope³niamy fromalnoœci w domu klienta)

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

C A Ł O D O B O W O

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

 kompleksowa obs³uga
 godne warunki ostatniej
pos³ugi

ZAKŁAD POGRZEBOWY

„ABROS”
Usługi kompleksowe
ul. Szaserów 137
tel/fax 022 610−02−17
kom. 0602−26−26−75
CAŁODOBOWO

P.W

. DOM POGRZEBOWY

„ANIN”
Organizacja pogrzebów
kompleksowo

ul. Patriotów 349
tel.

613-08-95

CAŁODOBOWO

Tomasz Kucharski przy redakcyjnym telefonie

Burmistrz w „Mieszkańcu”
Tomasz Kucharski, burmistrz Pragi Po³udnie
przed³u¿y³ swój dy¿ur przy telefonie „Mieszkañca” o kwadrans - aparat dzwoni³ bez przerwy. Dominowa³y skargi na dzia³alnoœæ administracji budynków, wskazywano przyk³ady nierzetelnie wykonanych remontów domów, pytano o mo¿liwoœci
budowy dróg na Grochowie. Burmistrz czêsto
koñczy³ rozmowê zaproszeniem do kontynuowania w¹tku podczas swoich dy¿urów poniedzia³kowych w Urzêdzie Dzielnicy.
- Dzwoniê z ulicy Grochowskiej 302. W 2005
roku zacz¹³ siê u nas remont. Elewacjê k³adziono w zimie, przy mrozach. Teraz ju¿ odpada.
Zlikwidowano nam balkony, pozostawiono
okratowane gzymsy, robotê wykonano tak niechlujnie, ¿e w niektórych mieszkaniach poza
obrys drzwi balkonowych wystaj¹ panele
pod³ogowe...
- Nieprawdopodobne, a¿ trudno uwierzyæ! S³ucham jednak uwa¿nie...
- Ale to œwiêta prawda! Rynny s¹ zapchane,
woda siê leje po œcianach, dach przecieka. Nie
by³o formalnego odbioru technicznego, ZGN
wielokrotnie obiecywa³ zaj¹æ siê spraw¹, ale nic
siê w tym temacie w³aœciwie nie dzieje.
- Przedstawiony przez Pani¹ obraz sytuacji jest
tak sugestywny, ¿e wybiorê siê do Pañstwa wraz
administratorem budynku, aby na w³asne oczy zobaczyæ, co siê dzieje. To jakiœ koszmar... Ma Pani
racjê. Zadzwoniê do Pani w tygodniu i umówimy
siê na „wizjê lokaln¹”. Dbanie o nale¿yte wydawanie pieniêdzy publicznych jest moim podstawowym obowi¹zkiem. Do tego jeszcze dochodzi
zdrowy rozs¹dek. Obiecujê, ¿e zajmê siê t¹ spraw¹. Na pewno.
- Tu Grochowska 354, przy Lubelskiej. Czy
pan burmistrz widzia³ nasz budynek? Ruina
z 1924 roku. Remonty przeprowadzano tu pobie¿nie i byle jak: zamiast zerwaæ star¹ papê,
naklejano now¹. Teraz warstwa ma kilkanaœcie
centymetrów, a woda jak siê lala przez dach,
tak siê leje. Na podwórko nie da siê wejœæ - same ka³u¿e. Od 30 lat walczymy, by przeprowadziæ u nas gruntown¹ modernizacjê. I nic. Administracja sugerowa³a, ¿e jesteœmy wpisani na
listê zabytków, a to uniemo¿liwia jakiekolwiek
powa¿niejsze ruchy. Sprawdziliœmy, nie jesteœmy na ¿adnej liœcie!
- Oto kolejna sprawa do wyjaœnienia, zapisujê j¹
na mojej liœcie spraw z dzisiejszego dy¿uru. Skala

potrzeb remontowych w naszej dzielnicy jest
ogromna, niewspó³mierna do œrodków, jakimi dysponujemy. Pewne nadzieje wi¹za³bym z pozyskaniem œrodków Unii Europejskiej na lata 20072013 w ramach programu rewitalizacji substancji
miejskiej. Trzeba zrobiæ wszystko, by te pieni¹dze
pozyskaæ i skutecznie wykorzystaæ. Chcia³bym,
aby ulica Grochowska by³a wizytówk¹ naszej
dzielnicy, ale o czym tu mówiæ, jeœli 300 metrów
od niej s¹ jeszcze drogi gruntowe i mieszkania bez
kanalizacji...
- Ja dzwoniê z osiedla przy ulicy Ostrobramskiej. Czy móg³by nam pan pomóc, panie burmistrzu w wyjaœnieniu stanu prawnego naszych
gruntów. Ponoæ jedna trzecia naszych budynków nie ma aktów w³asnoœci, tu siê ci¹gn¹ sprawy roszczeniowe, ponoæ przed wojn¹ te grunty
zosta³y przekazane gminie ¿ydowskiej na cmentarz. Ju¿ straciliœmy parking, nie wiadomo co
bêdzie dalej. Ludzie nie inwestuj¹ w mieszkania, bo nie znaj¹ przysz³oœci.
- Bezwzglêdnie, to bardzo wa¿na spo³ecznie
sprawa. Przyznam siê, ¿e pierwszy raz o tym s³yszê, ale na pewno siêgnê do dokumentacji. Czy
mo¿emy siê umówiæ na spotkanie w urzêdzie?
Proszê o telefon.
- Ja mieszkam przy ulicy Waszyngtona,
chcielibyœmy wykupiæ mieszkanie komunalne
na w³asnoœæ, niestety od dwóch lat urz¹d nie
wydaje nam w tej sprawie decyzji. Czy mo¿e
pan coœ tu przyspieszyæ, pomóc? Czy teraz
opóŸnienia maj¹ zwi¹zek z sytuacj¹ wokó³ prezydenta Warszawy?
- Nie, nie wi¹za³bym tych spraw. Prawd¹ natomiast jest, ¿e Zarz¹d naszej dzielnicy chce wypracowaæ stanowisko w sprawie polityki zbywania
mieszkañ komunalnych. Myœlê, ¿e w ci¹gu miesi¹ca, najwy¿ej w czasie dwóch miesiêcy, powinna
Pani otrzymaæ decyzjê. Zanotowa³em adres;
sprawdzê, co siê dzieje w tej sprawie. Dziêkujê za
Pani sygna³.
- Jestem osob¹ ciê¿ko chor¹, mam stwardnienie rozsiane, inwalidztwo pierwszej grupy. Mój
syn tak¿e, on z kolei musi byæ poddawany dializom. Od kilku lat bezskutecznie usi³ujemy zamieniæ nasze mieszkanie na ulicy Miñskiej, na
inne, po³o¿one na parterze. I choæ jesteœmy na
liœcie oczekuj¹cych, mieszkanie mieliœmy otrzymaæ ju¿ w ub. roku, tak siê nie sta³o. Mam wra¿enie, ¿e odpowiedzialni za to urzêdnicy siê na

nas obrazili, bo sprawiliœmy, ¿e nasz¹ sytuacjê
opisa³a prasa...
- Sprawdzê, dlaczego Pañstwo jeszcze mieszkacie na Miñskiej. Liczê, ¿e decyduj¹ tu sytuacje
obiektywne - na liœcie oczekuj¹cych s¹ jednak rodziny w równie trudnej sytuacji jak Pani. Ostatnio
choæby mówi³a o tym telewizja na przyk³adzie naszej dzielnicy. Zapewniam, ¿e przejrzê dokumenty,
zobaczymy, co siê da zrobiæ. Proszê jeszcze
o chwilê wytrwa³oœci. Postaram siê pomóc, jak tylko bêdzie to mo¿liwe. Dziêkujê i serdecznie pozdrawiam.
- Panie burmistrzu, czy pan nas pamiêta? Byliœmy na zebraniu przedwyborczym, podnosiliœmy sprawê nieprzejezdnej po deszczach ulicy
Kiprów?
- Doskonale Panów pamiêtam! Dzieñ dobry Panom! I co, woda nadal stoi na ulicy?
- No, teraz to ju¿ jest prawdziwe grzêzawisko,
Przeje¿d¿a³ têdy ciê¿ki sprzêt, droga jest kompletnie zrujnowana. Mo¿emy panu wys³aæ zdjêcia...
- Wiem, wiem - ulica Kiprów, Makowska to drogi gruntowe, a nie miejskie ulice. Bardzo chcia³bym, aby do koñca tej kadencji uda³o siê zmodernizowaæ te wszystkie „polne” drogi na Grochowie.
Chcemy zweryfikowaæ wieloletni plan inwestycyjny, wprowadziæ do niego zamierzenia dotycz¹ce
budowy dróg w Waszej okolicy. Oby jak najszybciej to siê nam uda³o, ale dziêkujê za wytrwa³oœæ
w przypominaniu mi o tej wa¿nej sprawie.

- Przed wyborami uda³o siê uporz¹dkowaæ
teren wokó³ Ronda Wiatraczna. Znikn¹³ dziki
handel, by³o czyœciej, spokojniej. Teraz wszystko wróci³o do normy, drogi dojazdowe s¹ w fatalnym stanie, brud. To ma byæ tu lepiej tylko
podczas kampanii samorz¹dowej?
- Zdecydowanie, na taki stan rzeczy nie ma zgody. Uporz¹dkowanie Ronda Wiatraczna to bardzo
wa¿ny temat. Porozmawiam z komendantem Stra¿y Miejskiej, zapytam, dlaczego mog³o byæ lepiej
parê miesiêcy temu, a teraz znów jest jak a¿ tak
Ÿle, jak Pan mówi. Teren ten doczeka siê wkrótce
gruntownej modernizacji, zacznie siê bowiem budowa obwodnicy œródmiejskiej - pod rondem Wiatraczna wybudowany zostanie tunel, przebudowany bêdzie ca³y ci¹g jezdny. To ogromna, kompleksowa inwestycja. Z tego co wiem, WSS „Spo³em” chce równie¿ zmodernizowaæ Universam.
Swoje pomys³y maj¹ tak¿e kupcy z pobliskiego
bazaru, ale to oczywiœcie nie zwalnia nas z obowi¹zku podjêcia dzia³añ doraŸnych, gdy zaniedbania s¹ tak powa¿ne.
- Chcia³bym poprosiæ pana burmistrza, by na
ulicy Kordeckiego przywrócono ruch dwukierunkowy. Jak by³ tu wydzia³ komunikacji, to
rzeczywiœcie zasadne by³o wprowadzenie jednego kierunku, ale teraz jest to znów cicha, spokojna uliczka i nie ma powodu, by jej mieszkañców kierowaæ d³ugimi objazdami, a¿ dotr¹ pod
swoj¹ kamienicê.
- Bardzo proszê, zechce Pan napisaæ do mnie pismo w tej sprawie. Rzeczywiœcie warto siê temu
przyjrzeæ.
- Czy bêdzie wiêcej œcie¿ek rowerowych w naszej dzielnicy? Czy nie warto by³oby przekszta³ciæ szeroki chodnik wzd³u¿ Trasy £azienkowskiej od mostu do ul. Fieldorfa czêœciowo w tak¹ œcie¿kê?
- Ciekawy pomys³. Ju¿ notujê. Istotnie chcemy
zwiêkszyæ iloœæ œcie¿ek rowerowych w naszej
dzielnicy. Wielu radnych podnosi³o ten temat
w kampanii wyborczej. Ja równie¿ uwa¿am go za
wa¿ny. Postaram siê zbadaæ, co i jak szybko w tej
sprawie mo¿emy zrobiæ.
- Dziêkujê, ¿e pan burmistrz podniós³ jeszcze
telefon, choæ to ju¿ po czasie dy¿uru. Nie sposób
by³o siê dodzwoniæ... Czy bêdzie pomnik in¿.
Kazimierza Szpotañskiego?
- Z tego, co wiem sprawa pomnika Kazimierza
Szpotañskiego zosta³a pozytywnie zaopiniowana
przez Radê i Zarz¹d naszej dzielnicy, teraz czeka
na rozstrzygniêcie w Radzie Warszawy. Jesteœmy
pozytywnie nastawieni do uhonorowania w³aœciciela fabryki na Grochowie, Kamionku i prekursora nowoczesnego przemys³u elektrotechnicznego na naszym terenie.
Notował Tomasz Szymański

LC Language Centre
Angielski dla dzieci od 5 roku ¿ycia

Egzaminy Trinity College
London
Matury i inne
Centrum jêz. hiszpañskiego
ul. Patriotów 108
Warszawa-Miedzeszyn
– obok stacji PKP
tel. (22) 872-91-57
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SALON URODY
· Trwała depilacja laserowa
· Skuteczne i bezpieczne usuwanie
owłosienia z twarzy i ciała
· LightSherr TM Diode Laser System
W−wa Rondo Wiatraczna
ul. Garibaldiego 4, I piętro
wejście od Al. Stanów Zjednoczonych
tel. 022 870 44 51

Warszawa-Miêdzylesie
ul. Zwoleñska 66
tel. 504 00 21 20, 510 23 44 11;
www. zabawki.wirtua.net
e-mail: rajdziecka@wp.pl
Zapraszamy
pon.-pt. 10-18; sob. 10-15

REKLAMA
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RAJ DZIECKA

butelki, smoczki
e
dziecięc

i inne art.

WYTNIJ ZAŚWIADCZENIE, WYPEŁNIJ JE W ZAKŁADZIE PRACY
I PRZYJDŹ DO NASZEGO ODDZIAŁU, A MY WYPŁACIMY CI POŻYCZKĘ!
Otwock, ul Andriolliego 18/2, tel. 022 788 93 70−72
Warszawa, ul. Ateńska 10, tel. 022 616 60 86, 022 616 58 78−79
Warszawa, ul. Grochowska 136, tel. 022 740 18 15−17
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Wybitny kardiolog z Wojskowego Szpitala Klinicznego we
Wroc³awiu p³k prof. dr n.
med. Waldemar Banasiak zosta³ dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycznego
w Warszawie przy ul.
Szaserów. Z-c¹ dyrektora jest komendant CSK
MON p³k dr n. med. Krzysztof
Staroñ.
78 zamiast 48 - o trzydzieœci
milionów z³otych w³adze Warszawy planuj¹ zwiêkszyæ tegoroczne wydatki na s³u¿bê zdrowia. To najwiêksza kwota, od
kiedy samorz¹d mo¿e dotowaæ
s³u¿bê zdrowia. Przesuniêcia
zaakceptowa³a komisja zdrowia. Na najbli¿szej sesji zajm¹
siê nimi radni.
Dziêki przesuniêciom w bud¿ecie, bêdzie mo¿na kontynuowaæ rozbudowê w szpitalu
przy Inflanckiej. Do nowego
budynku zostanie przeniesiony blok operacyjny i porodowy.
Powstanie te¿ odzia³ intensywnej opieki dla noworodków,
a takich ³ó¿ek w Warszawie
brakuje. Za pó³ miliona zostanie te¿ zmodernizowana przychodnia. Najwiêcej, bo prawie
8 milionów z³otych ma otrzymaæ Szpital Praski.
W³adze miasta chc¹ dokoñczyæ rozpoczête ju¿ inwestycje i dostosowaæ szpitale do
potrzeb osób niepe³nosprawnych oraz zaleceñ stra¿y po¿arnej.
- Do chwili obecnej komornik
nie wkroczy³ na konto ¿adnego
z piêciu warszawskich szpitali
klinicznych, których organem
za³o¿ycielskim jest Akademia
Medyczna - poinformowa³
rzecznik AM Grzegorz Lisicki.
£¹czna kwota zad³u¿enia tych
szpitali wynosi³a na koniec
ubieg³ego roku ok. 200 mln z³.

Jak poinformowa³ Grzegorz
Lisicki, najwiêksze zad³u¿enie
spoœród szpitali klinicznych
AM ma placówka przy ul. Banacha - na koniec ubieg³ego
roku wysokoœæ d³ugów wynosi³a ponad 91 mln z³, z czego
zobowi¹zania wymagalne (termin ich p³atnoœci ju¿ min¹³)
wynosi³y prawie 69 mln z³.
Szpital Kliniczny Dzieci¹tka
Jezus przy ul. Lindleya ma
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d³ug w wysokoœci ponad 80
mln z³, z czego zobowi¹zania
wymagalne wynosz¹ ponad 18
mln z³.
Samodzielny
Publiczny
Dzieciêcy Szpital Kliniczny
przy ul. Marsza³kowskiej jest
zad³u¿ony na ponad 27 mln z³,
a Szpital Kliniczny przy ul.
Karowej na ok. 5 tys. z³. Ta
placówka nie ma zobowi¹zañ
wymagalnych, a co wiêcej - na
koniec zesz³ego roku mia³a
zysk w wysokoœci ok. 4 mln
z³. Równie¿ „na plusie” by³
pod koniec 2006 r. Szpital
Okulistyczny przy ul. Sierakowskiego - jego zysk wyniós³
kilkaset tysiêcy z³otych.
Prezydent Warszawy przyzna³a w Brukseli, ¿e s¹ trudnoœci z wykorzystaniem unijnych
œrodków na rozbudowê warszawskiej oczyszczalni œcie-

ków Czajka wraz ze spalarni¹.
Oznacza to zagro¿enie dla prawie 261 milionów euro.
Hanna Gronkiewicz-Waltz
powiedzia³a w Brukseli, ¿e
trudno bêdzie do 2010 roku wykorzystaæ unijne pieni¹dze na tê
inwestycjê z powodu opóŸnieñ,
dlatego prosi³a o przed³u¿enie
terminu.
Aby mo¿liwe sta³o siê
przed³u¿enie terminu, prace
przy rozbudowie i modernizacji
oczyszczalni œcieków musz¹
w krótkim czasie ruszyæ pe³n¹
par¹. Problem jednak w tym, ¿e
na razie nie ma wykonawców.
ZTM zapowiada wprowadzenie dodatkowych linii nocnych
oraz zmiany tras autobusów
kursuj¹cych po 23.00. Maj¹ docieraæ do nowych peryferyjnych osiedli. Poprawi siê równie¿ bezpieczeñstwo podró¿uj¹cych.
Ka¿dego dnia, kilka minut
po 23.00, sprzed Dworca Cen-
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tralnego wyrusza kilkanaœcie
linii nocnych do wszystkich
dzielnic Warszawy. Niestety,
rozk³ad jazdy w ostatnich latach nie zmienia³ siê. Dlatego
nocne 600. nie docieraj¹ do
rozbudowuj¹cych siê osiedli
Ursynowa, Bia³o³êki i Wawra.
ZTM chce to zmieniæ od 1
kwietnia br.
Ze zmian ciesz¹ siê stali pasa¿erowie nocnych linii, którzy
czêsto musz¹ noc¹ przemierzaæ
kilometry, by dojœæ do przystanku. Komunikacyjnym hitem maj¹ byæ linie kursuj¹ce po
obrze¿ach stolicy, co wyeliminuje uci¹¿liwe przesiadki
w centrum.
Ostatni¹ z planowanych zmian
ma byæ wyd³u¿enie nocnych linii do Legionowa, Marek, Pruszkowa i Raszyna.
Od pi¹tku 16 lutego warszawskie metro kursuje w nocy. Zapad³a decyzja o uruchomieniu dodatkowych poci¹gów w pi¹tki i w soboty - na
razie tylko na próbê - na pó³
roku. W czwartek 15 lutego
decyzjê w tej sprawie na stacji

metra Centrum og³osi³a prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz. Poci¹gi je¿d¿¹
w pi¹tki i soboty - do 2.40.
O wprowadzenie dodatkowych kursów od lat walczyli
mieszkañcy Ursynowa.
W³adze miasta podkreœlaj¹,
¿e to pocz¹tek rewolucji w nocnej komunikacji. Od kwietnia
nocne autobusy maj¹ doje¿d¿aæ
do nowych osiedli, w przysz³oœci tak¿e pod Warszawê.
Praca architekta Christiana
Kereza z ETH SIA z Zurychu
zwyciê¿y³a w miêdzynarodowym konkursie na opracowanie
koncepcji architektonicznej
Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
Muzeum ma stan¹æ w przysz³oœci na skrzy¿owaniu sto³ecznych ulic Marsza³kow-

skiej i Œwiêtokrzyskiej. Wyniki og³oszono w niedzielê
w Warszawie. - Mam
nadziejê, ¿e dziêki temu
konkursowi polska
stolica nie tylko zyska kolejny nowoczesny
i
piêkny
obiekt, ale stanie siê
bli¿sza realizacji marzeñ
by pe³niæ rolê jednego z najwa¿niejszych obiektów ¿ycia
kulturalno-artystycznego w tej
czêœci Europy - powiedzia³a
obecna podczas uroczystoœci
prezydent Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz.
Laureatami drugiej nagrody
zosta³a warszawska firma Szaroszyk & Rycerski Architekci
sp. z o.o., a trzeci¹ nagrodê
zdoby³ Atelier WW Architekten SIA z Zurychu.
Kierowcy bêd¹ mieli obowi¹zek u¿ywania œwiate³ mijania ca³y rok przez ca³¹ dobê w pi¹tek 16 lutego tak¹ po-

prawkê do Prawa Drogowego
przyj¹³ Sejm. Poprawkê z³o¿y³
klub Platformy Obywatelskiej.
Jak powiedzia³ w imieniu tego
klubu pose³ Stanis³aw Lamczyk w trakcie drugiego czytania, wprowadzenie takiego
obowi¹zku ma poprawiæ widocznoœæ samochodów na drodze.
Lepsza widocznoœæ ma
szczególne znaczenie podczas
wyprzedzania poza obszarem
zabudowanym oraz w przypadku osób starszych i niedowidz¹cych, uczestnicz¹cych w ruchu
drogowym jako piesi, mówi³
Lamczyk.
Warszawski oddzia³ Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad otrzyma³ od wojewody pozwolenie na budowê
trasy S-8 od wêz³a Konotopa do
Pow¹zkowskiej.
Cztero-,
a miejscami szeœciopasmowa
arteria przetnie Bemowo za trzy
lata.
Bêdzie to jedna z najdro¿szych sto³ecznych inwestycji.
Pozwolenie na budowê dotyczy odcinka o d³ugoœci 10 kilometrów i 600 metrów. Prace
maj¹ kosztowaæ miliard dwieœcie milionów z³otych. Generalna dyrekcja liczy na dofinansowanie z Unii. W tej chwili trwaj¹ procedury zwi¹zane
z uruchomieniem przetargu na
wykonanie.

Zaproszenia dla mieszkańców
 Bulwar Stanis³awa Augusta - OWS Waszyngtona - 24.II.
(sobota) godz.15.00 – Plenerowa Inscenizacja Bitwy o Olszynkê Grochowsk¹.
 Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Grochowska 274 (wejœcie od Kamionkowskiej) - 23.02. godz. 18.00 –
Praska Fala DŸwiêku – koncert zespo³ów rockowych; 25.02.
godz. 11.00 – Dzikie £abêdzie – bajka dla dzieci w wykonaniu
Teatru Koliber. Bilety w cenie 3 z³ do nabycia w CPK; 26.02.
godz.18.00 – Zamyœlenia i rozterki. Biesiada literacka poetyckiego ma³¿eñstwa Marii i Mieczys³awa Œmia³ków. Wieczór poprowadzi Jan Z. Brudnicki.
 Dom Kultury „Wygoda: ul. Koniecpolska 14 - 23.02. (pi¹tek) - Granie na du¿ym ekranie – turniej gier komputerowych.
* Gimnazjum nr 119 ul. Klimatyczna 1, Stara Mi³osna –
24.02.godz. 16.00 – „Czas Twórczych Dokonañ” - Koncert doroczny i wystawa sekcji Oœrodka Kultury „Weso³a”.
 Klub „Remont” ul. Waryñskiego 12 (Metro Politechnika) 07.03. godz. 19.00 (wejœcie od godz. 18.30) Koncert „Rockowa
Zbiórka ¯ywnoœci” – Poznaj smak dobrej muzyki. Zagraj¹:
Farel Gott, The Lunatocs i 14against5. Wystarczy przynieœæ jedzenie o d³ugiej dacie wa¿noœci, wartoœci ok. 10 z³; np. konserwy, kasze, makaron, ry¿, olej. (Przed klubem bêdzie sta³a ciê¿arówka). Po z³o¿eniu w niej przyniesionych produktów otrzymuje
siê ulotkê i wchodzi za darmo na koncert. Zebrane dary trafi¹ do
dzieci z domów dziecka, podopiecznych Monaru lub pomocy
spo³ecznej.

Wszyscy stêsknieni wiosny
mog¹ odwiedziæ szklarniê ekspozycyjn¹
„Zielony
Raj”
w Ogrodzie Botanicznym PAN
w Powsinie i zobaczyæ oryginalne szkar³atnoczerwone kwiaty
¿elazownika
pochodz¹cego
z Nowej Zelandii, który w warunkach naturalnych jest drzewem. Ma bardzo twarde zabarwione na czerwono drewno, st¹d
czêsto nazywany jest „¿elaznym

sercem”. Warto te¿ zwróciæ uwagê na okaza³y krzew eupatorium
(na zdjêciu), którego ozdob¹ s¹
du¿e pachn¹ce pomponowe, fioletowe g³ówki kwiatowe w sp³aszczonych pêczkach. Warto
przyjrzeæ siê cytrynie, na której
zaszczepiono 5 ró¿nych gatunków cytrusów. Na jednym
drzewku mo¿emy ogl¹daæ owoce cytryn, grejpfrutów, pomarañczy i citrofortunelli.
W czêœci tropikalnej znajduje
siê urokliwy zbiornik wodny,
wokó³ którego posadzono szereg gatunków roœlin ze stanowisk podmok³ych takich jak:
pandany, alokazje, cibory, scirpus. Nad zbiornikiem w specjalnych donicach zobaczyæ
mo¿emy paproæ zwan¹ „³osimi
rogami” o bardzo charakterystycznych liœciach oraz dzbaneczniki, u których koñce liœci
przekszta³cone s¹ w dzbanki
s³u¿¹ce do ³apania owadów.

W marcu ogród otwarty bêdzie
dla zwiedzaj¹cych w soboty
i niedziele w godz.10.00-17.00.
Nadal wydawane s¹ bezp³atne legitymacje na ulgowe (37%
zni¿ki) przejazdy PKP dla rencistów i emerytów w nowej siedzibie Komisji Terenowej Emerytów i Rencistów przy ul. Grochowskiej 259 A – w przybudówce – wejœcie na posesjê od
ul. Miêdzyborskiej 115 A tel.
022 813-30-70.
Klub Kultury „Radoœæ” organizuje konkurs plastyczny na
„Najpiêkniejsz¹ pisankê”. Konkurs rozgrywany bêdzie w piêciu kategoriach wiekowych:
I kat. od 3 do 6 lat; II kat. od 7
do 9 lat; III kat. od 10 do 12 lat;
IV kat. od 13 do 16 lat; V kat.
powy¿ej 16 lat i doroœli.
Ka¿dy z uczestników mo¿e
zaprezentowaæ jedn¹ pisankê
wykonan¹ dowoln¹ technik¹.
Prace konkursowe nale¿y dostarczyæ do siedziby Klubu
przy ul. Planetowej 36 do 23
marca br. Wszystkie prace musz¹ byæ umieszczone na podstawkach (imiê, nazwisko, wiek
autora, nazwê, adres, telefon
placówki patronuj¹cej). Rozstrzygniêcie konkursu i wrêczenie nagród 29 marca br.
Od 22 lutego do 1 marca obchodzony jest Tydzieñ Ofiar
Przestêpstw. W tym terminie
w siedzibie Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Po³udnie przy ul. Kamiennej 14
w godzinach 11.00-15.00 pe³niæ bêd¹ dy¿ury wyznaczeni
prokuratorzy, którzy s³u¿yæ bêd¹ informacjami osobom pokrzywdzonym - ofiarom przestêpstw.
(ab) (mkp)
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OSZCZĘDZAJ
PIENIĄDZE I CZAS!

K U P U J W D O M U H A N D L O W Y M „ FA L A ”
w Falenicy przy ul. Bystrzyckiej 55
tel.: 872−02−89; 872−05−12
W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
 zdrowa ¿ywnoœæ
 s³odycze, wêdliny, wina i soki
 chemia gospodarcza

CODZIENNIE PROMOCJA TOWARÓW





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

CENY ATRAKCYJNE!!!
Sprzedaż ratalna na bardzo korzystnych warunkach
Dział spożywczy czynny: pon.−pt. – 7.00−20.00, sob. – 7.00−20.00.
Dział przemysłowy czynny: pon.−pt. – 10.00−19.00, sob. – 9.00−16.00.
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Kobiecym okiem

Ludzie wiedz¹ najlepiej. Kiedyœ, gdy wiele czasu spêdza³o
siê w kolejkach, ³atwo by³o siê
o tym przekonaæ. Na szczêœcie
niewielkie kolejki nadal zdarzaj¹ siê tu i tam, choæby do kasy
w piekarni czy na bazarze. Zerkasz na rumiane jab³uszka, na
beczki z chrupi¹c¹ kiszon¹ kapust¹, pêczki natki i koperku
a myœli ju¿ biegn¹ przyjaŸnie,
swobodnie, sk³onne do refleksji…
Lubiê czasem pos³uchaæ,
o czym ludzie sobie gadaj¹. Nie
tylko o tym, ¿e te kartofle to panie, jak przedwojenne lub, ¿e
tamta oszukuje na wadze.
Mówi¹ o sprawach osobistych
i o bardzo ogólnych, po prostu
o ¿yciu.
Dzisiaj rano, na Szembeku,
jedna pani drugiej pani chwali³a siê, ¿e w poniedzia³ek rozmawia³a osobiœcie z naszym bur-

Fot. JKG

Pan na
Urzêdzie

mistrzem! Ma doœæ nieudolnoœci swojej wspólnoty mieszkaniowej, skorzysta³a z dy¿uru telefonicznego burmistrza Kucharskiego w redakcji „Mieszkañca”. Zaskoczona, ¿e rozmowa by³a konkretna, ¿e zosta³a osobiœcie umówiona u samego burmistrza ju¿ w Urzêdzie!

Co tam panie na Pradze...

Gula
Kazimierz G³ówka zasta³ swojego przyjaciela, Eustachego,
w chorobie. Ju¿ na schodach s³ychaæ by³o, jak grypa ciê¿kim kaszlem niesie siê po ca³ej klatce. Wprawne oko pana Kazimierza
wnet jednak dostrzeg³o, ¿e to, na co cierpi Eustachy, to nie tylko
choroba cia³a, ale i duszy poniek¹d. Nie pomyli³ siê. Eustachy by³
zgnêbiony od œrodka. A poniewa¿ przed Kazimierzem tajemnic nie
mia³, to i wyzna³, co duszê mu œciska. Otó¿ dawno temu, gdy bazarem rz¹dzi³ niejaki Œlepy Wojtek, Eustachy mia³ trzydzieœci lat
i przekonanie, ¿e rzeczywiœcie burdel na bazarze by³ ju¿ nie do
wytrzymania. Zw³aszcza m³oda hewra dawa³a siê we znaki – starszych nie szanowali, kradli nie pytaj¹c, czy im wolno, a i tak nic
im siê nie podoba³o. Bazar ¿y³ jak w drgawkach, ani handlu ani
roboty ¿adnej nie by³o. ¯eby to wszystko ostatecznie nie popad³o
w ruinê, ¿eby naszego bazaru ruskie nie opanowali, Œlepy Wojtek
zarz¹dzi³, ¿e towarzystwo trzeba wzi¹æ za mordê. On, znaczy siê,
kapowa³, ¿e zmiany s¹ nieuchronne i nawet siê na nie godzi³, pod
warunkiem, ¿e ich hewra zast¹pi nasz¹ spokojnie, nie niszcz¹c dorobku pokoleñ. Bazar ³atwo podpaliæ, tylko, ¿e jak ju¿ stra¿aki
koñcz¹ robotê, nie wiadomo, po kim s¹ wiêksze spustoszenia.
– Mnie to panie Kaziu, ci¹gn¹³ Eustachy, przemówi³o do rozumu. Faktycznie, pomyœla³em sobie, to poniek¹d i mój bazar. No
wiêc, jak o coœ mnie Œlepy Wojtek prosi³, to mu pomog³em. Dla
dobra ogó³u, jak to mówi¹. Jakoœ siê ¿ycie w koñcu pouk³ada³o,
Œlepy Wojtek uspokoi³ towarzystwo, a potem odda³ im bazar ca³kiem. Okaza³o siê jednak, ¿e ta nowa hewra raz dwa siê pok³óci-

Druga pani, ¿e te¿ siê ucieszy³a z tego dy¿uru. No, bo
sk¹d taki burmistrz ma wiedzieæ, o co ludziom chodzi!
Radni? Nie zawsze cz³owiekowi chce siê wybraæ na dy¿ur,
nie wiadomo gdzie i kiedy.
A tak – jeden telefon i po
sprawie! No to zadzwoni³a

i powiedzia³a, co uwa¿a o tych
tu porz¹dkach. I wnuczek jej
te¿ siê dodzwoni³, bo on to
znowu o œcie¿ki rowerowe!
Szczególnie na Stanów Zjednoczonych, wzd³u¿ Trasy £azienkowskiej. Chodniki koœlawe, a on tamtêdy codziennie
z domu do szko³y, ile tych kó³
napsu³ na wybojach… Lato
i zima, tylko by jeŸdzi³ na rowerze! Nieraz to tak zmarznie,
ale siê nie s³ucha, tylko ten rower i rower. Moja kochana
dwa kilo buraków pani mi da
i tych jab³ek dobrych, co
ostatnio bra³am…
No i po rozmowie. Te¿ wziê³am „tych jab³ek dobrych”
i odesz³am zamyœlona. Bo w³adza to zawsze w³adza. Nawet
mój s¹siad, od kiedy wybraliœmy go na radnego, jest traktowany inaczej! A co dopiero
taki burmistrz… Dobrze, ¿e
próbuje pokazaæ, jak blisko
jest problemów swojej dzielnicy, ¿e chce o nich s³yszeæ nie
tylko od swoich urzêdników
czy radnych, ale od nas samych – mieszkañców.
Z jakim skutkiem? Ano, zobażu
czymy…

³a. No i rozpierducha od pocz¹tku. Teraz jest tak, ¿e do bazaru dorwa³o siê najwiêksze oszo³omstwo, bo te stare siê zestarzeli, a te
najg³upsze s¹ teraz w sile wieku. M³odych nie ma, bo im siê nasz
bazar za ciasny zrobi³ i wyjechali w œwiat. Z tej przyczyny najg³upsze rz¹dz¹, jak chc¹. To znaczy, panie Kaziu, oni nic nowego
nie zrobili, ale za to bior¹ siê za tych, co im kiedyœ w droge weszli. Mówi¹, ¿e odzyskuj¹ bazar.
- No, ale co pan masz z tem wspólnego, zapyta³ pan Kazimierz,
bo tego akurat nie rozumia³.
- Widzisz pan, ten Œlepy Wojtek to by³ skrupulant. ¯eby czegoœ
nie zapomnieæ, zapisywa³ sobie. No i raz zapisa³: Eustachy: analiza si³y kupiectwa polskiego na tle ruskich wiertarek. WyobraŸ
pan sobie, ¿e teraz ta nowa hewra mówi, ¿e ja wspó³pracowa³em
z re¿imem i za to chc¹ mnie obj¹æ dwuletni¹ eksmisj¹ z bazaru.
Nie ma przebacz…
W tym momencie Eustachy przesta³ mówiæ, bo zaczê³o znowu
go dusiæ. Najpierw z jego wnêtrza jê³y dobywaæ siê jakieœ pomruki, które rych³o przeistoczy³y siê w gwa³towne szarpniêcia ca³ym
cia³em. Towarzyszy³ im coraz silniejszy kaszel – g³êboki, z trzewi,
z p³uc, oskrzeli, z krtani. Takie kchy,kchy,chra,rachrrr,chrrr po³¹czone z kl¹skaniem, z odrywaniem siê czegoœ od czegoœ,
z plast,mlast,chlup,szczy, kszszsz,chlip,chlip.
A¿ wreszcie, tak jak fala przerywa tamê, jak lawina dziko spada
z najwiêkszego ¿lebu, tak te¿ z Eustachego wydoby³a siê gêsta, mokra, zielono-bia³awa gula, która ma³o zêbów mu nie wyrwawszy,
w szalonym pêdzie, wylecia³a niczym pocisk z jego ust i z g³oœnym
plaœniêciem pad³a na kartkê z wypisanym wyrokiem banicji…
Panowie spojrzeli po sobie. By³by to znak, jak nale¿y podejœæ
do sprawy?
Szaser

Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

G³osowanie
w Wa t y k a n i e
W latach 1982-85 mia³em w ówczesnej Telewizji Polskiej program pt. „Kulisy
wielkiej polityki”. Zagranic¹ kupi³em wtedy ksi¹¿kê dwóch zachodnich autorów,
Gordona Thomasa i Maxa Morgana Wittsa, pt. „Pontiff” („Arcykap³an”), która siê
ukaza³a w 1983 roku nak³adem presti¿owego wydawnictwa nowojorskiego „Doubleday”. W ksi¹¿ce tej znajdowa³a siê informacja sensacyjna: dok³adny opis konklawe, które siê odby³o w paŸdzierniku 1978 roku i którego wynikiem by³ wybór Karola Wojty³y na papie¿a. Zrobi³em z tej informacji program do „Kulis...”i powtórzy³em w nim za dwoma autorami, ¿e po wyborze, Jan Pawe³ II poprosi³ siostry zakonne, ¿eby przynios³y szampana, otworzy³ pierwsz¹ butelkê „wprawnym ruchem”
i zacz¹³ kardyna³ów czêstowaæ.
Wówczas otrzyma³em list od pewnej pani Michaliny z Pragi, która wprawdzie pogratulowa³a mi programu, ale „objecha³a” mnie od stóp do g³ów za ten „wprawny
ruch”. „Czy nasz papie¿, to jakiœ kelner, ¿eby tak o nim mówiæ?” – zapyta³a. Ale
by³o i inne pytanie – sk¹d ci dwaj autorzy mogli siê dowiedzieæ o liczbie g³osów oddanych na konklawe na Karola Wojty³ê i jego kontrkandydatów?
Czêœciow¹ odpowiedŸ na to pytanie daje kardyna³ Stanis³aw Dziwisz w swojej
ksi¹¿ce-bestsellerze pt. „Œwiadectwo” (Wydawnictwo TBA, Poznañ, 2007). Nota bene, ksi¹¿ka powsta³a w wyniku wywiadu - rzeki, który z kardyna³em Dziwiszem
przeprowadzi³ watykanista w³oski polskiego pochodzenia, Gian Franco Svidercoschi
(czytaj Swiderkoski, wczeœniej Œwiderkowski). Kardyna³ pisze wprawdzie, ¿e „to, co
siê tam (na konklawe) wydarzy³o, jest objête przysiêg¹ milczenia”, ale równoczeœnie
stwierdza, i¿ „mo¿na siê pokusiæ o minimaln¹ rekonstrukcjê przebiegu konklawe”.
Dziwisz podkreœla, ¿e kiedy Karol Wojty³a przyjecha³ do Watykanu po nieoczekiwanej œmierci Jana Paw³a I (29 wrzeœnia 1978 roku), wiedzia³, ¿e „wp³ywowy
kardyna³ Franz König, arcybiskup Wiednia, czêsto wymienia³ jego nazwisko”.
Te s³owa okaza³y siê prorocze. Nadszed³ pierwszy dzieñ konklawe, niedziela 15
paŸdziernika. G³osowa³o 111 kardyna³ów. Odby³y siê cztery g³osowania, w czasie
których, jak pisze Dziwisz, dwaj w³oscy kardyna³owie, Siri i Benelli, skonfrontowali
siê ze sob¹ i „wyeliminowali siê wzajemnie”. (PóŸniej okaza³o siê, ¿e Benelli dotrwa³
prawie do samego koñca). W relacji Dziwisza, decyduj¹cym sta³ siê dzieñ drugi, poniedzia³ek 16 paŸdziernika. „Ju¿ w pierwszych dwóch g³osowaniach – pisze – metropolita krakowski (Wojty³a) otrzyma³ wiele g³osów. Do prze³omu dosz³o w czasie
przerwy (na obiad). Bardzo zaanga¿owany na rzecz stopniowego pozyskiwania
g³osów dla Karola Wojty³y by³ NAJPRAWDOPODOBNIEJ KARDYNA£ KÖNIG. Ju¿
wczeœniej przeprowadzi³ on rozmowê z kardyna³em Stefanem Wyszyñskim, przekonuj¹c go o s³usznoœci tego wyboru (kardyna³ Wyszyñski przez pomy³kê zrozumia³,
¿e to on ma byæ kandydatem). Prymas uda³ siê do celi Karola Wojty³y, aby dodaæ
mu otuchy”
”Podczas ósmego g³osowania, drugiego tego pamiêtnego popo³udnia (16 paŸdziernika), Karol Wojty³a zosta³ wybrany prawdopodobnie wiêkszoœci¹ 99 g³osów”.
A jak wygl¹da opis dwóch wspomnianych autorów „Arcykap³ana”? Pierwsze g³osowanie w dniu 15 paŸdziernika: Siri – 23 g³osy, Benelli – 22, Wojty³a – 5 (reszta
rozproszona). Drugie g³osowanie: Siri – 11 g³osów, Benelli – 40, Wojty³a – 9. Trzecie g³osowanie: Benelli – 45 g³osów, Wojty³a – 9. Czwarte g³osowanie: Benelli – 65
g³osów – Wojty³a 24. Przed pójœciem spaæ, König daje kardyna³om, których przekonywa³ do Wojty³y, egzemplarze ksi¹¿ki teologicznej kardyna³a z Krakowa po w³osku „Segno di contraddizione” „Znak sprzecznoœci”, które przyniós³ specjalnie na
Konklawe.
Nadchodzi drugi dzieñ g³osowañ, poniedzia³ek 16 paŸdziernika. Pierwsze g³osowanie: Benelli – 70 g³osów (tylko 5 mniej, ni¿ 2/3 czyli 75 potrzebnych do wyboru), Wojty³a – 40. Drugie g³osowanie: Benelli – 59 g³osów, Wojty³a – 52. Przerwa
obiadowa i silny lobbing Königa. Trzecie g³osowanie: Benelli – 38 g³osów, Wojty³a –
73. I czwarte g³osowanie – na Wojty³ê pada 97 g³osów. Ta liczba ró¿ni siê tylko o dwa
g³osy mniej ni¿ liczba Dziwisza. Pierwszy Polak w historii œwiata jest papie¿em.
Zygmunt Broniarek

REKLAMA

Centrum Technik
Fryzjerskich
 Strzy¿enie – 15 z³.
 Modelowanie + strzy¿enie
od 25 z³.
 Farba, baleyage, trwa³a
od 40 z³.
 Manicure – 10 z³,
tipsy – 50 z³.

REKLAMA

PANELE – DRZWI











panele podłogowe
BARLINEK – deska podłogowa
panele ścienne
panele PCV zew. i wew.
drzwi wew. i zew.
parapety wew. i zew. i marmur włoski
rozety, rolety
karnisze, tralki, poręcze
listwy drewniane, MDF i PCV
listwy przypodłogowe

Sobota od godz. 11.00

 Tipsy – 40 z³,
 Manicure – 10 z³,
 Strzy¿enie
+ modelowanie – 20 z³
Atrakcyjne ceny na inne us³ugi!

al. Waszyngtona 67
tel. 022 870−43−73;
0605−610−202

Gabinet stomatologiczny
lek. stom. Alicji Surowieckiej

- TEMAR 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

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

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

TAPICER KOMIS MEBLOWY
* USŁUGI
* Narożniki wg. wymiarów klienta
* Materiały obiciowe

Warszawa, ul. Krypska 52/54
przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

L i c e n c j o n o w a n y Z a k ł a d P ro d u k c y j n y

PRODUCENT
OKIEN PCV I ROLET
Biuro Handlowe: Warszawa, ul. Zamieniecka 76, tel./fax.

879−89−54

Miej fantazję – łap okazję!

RABAT ZIMOWY 35%

OKNA PCV

 Sprzeda – kupi
 Wywiezie – przeprowadzi
 Meble, AGD, RTV
ul. Grochowska 243/245
tel. 022 353-73-93;
0661-99-99-13
www.meblokomis.pl

Żaluzje
Roletki
materiałowe
Moskitiery
Verticale

RABAT
45%

Goc³aw-Iskra,
ul. Brygady Poœcigowej 6 m. 99
od pon. do pt. w godz. 1600-2000
zapisy do 16 tel. 022 615 59 62
tel./fax 022 613 67 76

MONTAŻ GRATIS

leczenie zachowawcze ❍ chirurgia ❍ protetyka
❍ profilaktyka

tel./fax 879−89−54

TA D E X
OPONY
Warszawa,
ul. Ostrobramska 38b
tel. 610 60 05
 Monta¿ i wywa¿anie
komputerowe
 Sezonowe przechowywanie
i sprzeda¿ opon 
 Prostowanie felg

Gabinet
Stomatologiczno –
−– Lekarski
Warszawa,
ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00−20.00

 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
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WAW E R C Z Y C Y R O K U 2 0 0 6
W pi¹tek 16 lutego w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „Boss” podczas wielkiej gali zorganizowanej
przez stowarzyszenie „Inicjatywa dla Wawra” w obecnoœci w³adz dzielnicy i prawie dwustu zaproszonych
goœci rozdano tytu³y Wawerczyka Roku. Tytu³y przyznawane s¹ w czterech kategoriach: opieka medyczna, pedagog, przedsiêbiorca-menad¿er oraz spo³ecznik.

REKLAMA

W kategorii pedagog tytu³ otrzyma³a Gra¿yna Abratowska ze Szko³y
Podstawowej nr 86 – inicjatorka
m.in. Programu „Poczytaj mi przyjacielu”, przy³¹czenia szko³y do programu „Szko³a z klas¹”.
W kategorii przedsiêbiorca-menad¿er nagrodê odebra³ Jaros³aw
Adam D¹browski biznesmen z Miedzeszyna odpowiadaj¹cy za organizacjê zabezpieczeñ w dzielnicy.
W kategorii spo³ecznik tytu³
otrzyma³ Józef Roszkowski, „Zacny
Mieszkaniec”, d³ugoletni radny
dzielnicy, inicjator wielu inwestycji.
W kategorii opieka medyczna
nagrodê odebra³ profesor Piotr Kaliciñski - kierownik Kliniki Chirurgii Dzieciêcej i Transplantacji Narz¹dów w Instytucie - „Pomniku
Centrum Zdrowia Dziecka”. Profesor odebra³ te¿ nagrodê Akademii
Polskiego Sukcesu, która bêd¹c goœcinnie na gali wrêczy³a z³oty medal.
Tytu³y przyznawane s¹ osobom,
które zg³osili mieszkañcy i na które
oddano najwiêcej g³osów w g³osowaniu internetowym.
Inicjatywa przyznawania tytu³ów
Wawerczyka Roku podoba siê nowemu burmistrzowi dzielnicy Jackowi
Duchnowskiemu. „Dziêki temu mo¿na poznaæ lokalne autorytety” twierdzi. Zapytany o kategoriê,
której mu brakuje odpar³, ¿e przyda³aby siê kategoria innowacyjnoœæ,
która nagradza³aby tych, którzy
przyczyniaj¹ siê do unowoczeœniania
dzielnicy.
Imprezê uœwietni³y wystêpy duetu
skrzypcowego „Julita i Paula”(na
zdjêciu), popisy grupy tanecznej
Crasch oraz Maciej Damiêcki, który
nie tylko œpiewa³, lecz tak¿e opowiada³ dowcipy i anegdoty.
M.K. Piekarska (AS)

G³ówn¹ nagrodê Wawerczyka Roku 2006 otrzyma³ Ryszard Konwerski
prezes Polskiego Klubu Biznesu, który dzia³a w Aninie od 1990 roku.
Nagroda zosta³a przyznana za zas³ugi w promocji przedsiêbiorczoœci oraz
dzia³alnoœæ charytatywn¹.

Micha³ Nivette prezes spó³ki „Nivette” odbiera „Certyfikat Uznania” z r¹k przewodnicz¹cego Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Wawra” Janusza Barciñskiego.
REKLAMA

CENTRUM
GLAZURY
SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW
POLSKICH
I ZAGRANICZNYCH
 kabiny, wanny,
meble ³azienkowe
 glazura, terakota, gres
 panele, parkiet, korek
 p³ytki elewacyjne, klinkier
 kleje, fugi, listwy
 narzêdzia

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
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Dni Łomnickiego
Spotkania, projekcje oraz ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej - zaplanowano podczas Dni Tadeusza £omnickiego, które rozpoczê³y siê w poniedzia³ek na warszawskiej Akademii Teatralnej
z okazji 80. rocznicy urodzin
i 15. rocznicy œmierci aktora,
profesora i rektora uczelni.
W poniedzia³ek 19 lutego odby³ siê wieczór
zatytu³owany „£omnicki w teatrze”. W temat
wprowadzi³ publicznoœæ aktor Adam Ferency;
odby³a siê tak¿e projekcja spektaklu „Trzy opowiadania” i filmu dokumentalnego poœwiêconego artyœcie pt. „£om” w re¿yserii Tadeusza Pikulskiego.
We wtorek i w œrodê widzowie zobaczyli kolejne projekcje: film „Niewinni czarodzieje” Andrzeja Wajdy oraz fragmenty z prób „Króla Leara” i „Stalina” - spektaklu Teatru TV.
W czwartek 22 lutego - w rocznicê œmierci £omnickiego - zaplanowano konferencjê pt. „On,
£omnicki”. O artyœcie mówiæ bêd¹ m.in. Jerzy
Koenig, Kazimierz Kutz, Andrzej £apicki, Andrzej Wajda i Krzysztof Zaleski. Tego samego
dnia w foyer Teatru Collegium Nobilium ods³oniêta zostanie tablica pami¹tkowa.
Tadeusz £omnicki - wybitny aktor, re¿yser, pedagog by³ wielk¹ osobowoœci¹ polskiego teatru
i filmu. Niektórzy nazywali go „genialnym potworem”.
Œmieræ zaskoczy³a go na deskach Teatru Nowego w Poznaniu podczas próby do „Króla Leara”, na tydzieñ przed premier¹ spektaklu. £omnicki urodzi³ siê 18 lipca 1927 roku w Podhajcach ko³o Lwowa. W 1945 po studiach aktorskich
w Studiu Teatralnym przy Teatrze Starym w Krakowie, zadebiutowa³ w nim epizodem w „Mê¿u
doskona³ym” Jerzego Zawieyskiego.
W sezonie 1946/47 wystêpowa³ w Teatrze
Miejskim w Katowicach, gdzie odniós³ sukces ja-

ko Franio w „Szczêœciu Frania” Perzyñskiego
i Puk w „Œnie nocy letniej” Szekspira (spektakl
wyró¿niony na festiwalu szekspirowskim w Warszawie). £omnicki próbowa³ te¿ swoich si³ jako
dramatopisarz. W 1948 r. w Starym Teatrze wystawiono sztukê jego autorstwa „Noe i jego mena¿eria”. Druga sztuka artysty – „K¹kol i pszenica”
wesz³a w 1951 r. do repertuaru Teatru im. ¯eromskiego w Kielcach. W 1949 r. aktor zosta³ zaanga¿owany przez Erwina Axera w Teatrze Wspó³czesnym w Warszawie. Wystêpowa³ tak¿e w Teatrze
Narodowym, gdzie zachwyci³ m.in. wielk¹ rol¹
Kordiana w sztuce Juliusza S³owackiego.
W latach 50. £omnicki rozpocz¹³ karierê filmow¹. W 1954 r. zagra³ w "Pi¹tce z ulicy Barskiej"
Forda, a rok póŸniej uznanie krytyków zyska³ kreacj¹ w filmie Wajdy „Pokolenie”. £omnicki gra³ te¿
m.in. w „Eroice” Munka (1958), „Ósmym dniu tygodnia” Forda (1958), „Bazie ludzi umar³ych” Petelskiego (1959), „Zamachu” Passendorfera (1959),
„Niewinnych czarodziejach” Wajdy (1960). Najwiêksz¹ popularnoœæ przynios³a mu jednak rola Wo³odyjowskiego w „Panu Wo³odyjowskim” i „Przygodach pana Micha³a” Hoffmana (1969).
W 1969 roku £omnicki obj¹³ funkcjê prorektora warszawskiej PWST. By³ tak¿e za³o¿ycielem
i dyrektorem Teatru na Woli, który rozpocz¹³ sw¹
dzia³alnoœæ w 1976 r.
W tym czasie wyst¹pi³ w kolejnych filmach,
m.in.: w „Cz³owieku z marmuru” Wajdy, „Tañcz¹cym jastrzêbiu” Królikiewicza, „Kontrakcie”
Zanussiego i „Przypadku” Kieœlowskiego.
W 1981 r. aktor zrezygnowa³ ze stanowiska dyrektora i kierownika artystycznego Teatru na Woli, zakoñczy³ te¿ kadencjê rektora PWST.
W ostatnich miesi¹cach ¿ycia by³ ca³kowicie poch³oniêty przygotowaniami do „Króla Leara” Szekspira. Rolê Leara zaproponowa³ mu Eugeniusz
Korin, dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu. Premierê przewidziano na 29 lutego - dzieñ dla niego
wyj¹tkowy - rocznicê œlubu z Mari¹ Bojarsk¹.
Małgorzata Karolina Piekarska

Samorz¹dowy sukces Przyczó³ka
Przyczó³ek Grochowski ustanowi³ po³udniowopraski rekord frekwencji w wyborach samorz¹dowych do rady osiedla. 11 lutego do
urny w Szkole Podstawowej Nr 279 posz³o
prawie 5,3% uprawnionych do g³osowania.
To 1400% wiêcej ni¿ na s¹siednim Grochowie
Po³udniowym!
– To zas³uga „Mieszkañca” – mówi pragn¹cy zachowaæ anonimowoœæ jeden z osiedlowych spo³eczników. – Wasz
artyku³ o problemach naszego
osiedla opublikowany tu¿ przed
wyborami zmobilizowa³ ludzi
do pójœcia do urn. Jako mieszkaniec
oczekujê
wspó³dzia³ania w³adz
spó³dzielczych i nowej, samorz¹dowej
rady osiedla, bo poprzednio nie by³o
z tym najlepiej... Do
tej pory frekwencyjny prymat w wyborach do rad osiedli
wiod³y dwa osiedla –
Saska Kêpa i Kamionek. Trudno bêdzie
pobiæ rekordow¹ frekwencjê Przyczó³ka.
Nowych cz³onków Rady Osiedla Przyczó³ek Grochowski
czeka trudne zadanie uœwiadomienia mieszkañcom, ¿e spo³ecznie dzia³aj¹ w jednostce samorz¹dowej, a nie we w³adzach
Spó³dzielni Przyczó³ek Grochowski. Ca³y czas znaczna
iloœæ mieszkañców, poprzez
zbie¿noœæ nazw, myli w³adze
spó³dzielcze z jednostk¹ samo-

Budujemy pomosty
12 lutego prasa warszawska poinformowa³a,
¿e dziêki ³agodnym warunkom atmosferycznym uda³o siê przyspieszyæ budowê wêz³a
komunikacyjnego Ostrobramska-Grochowska - P³owiecka: ju¿ w kwietniu ma byæ on
uruchomiony, z wyj¹tkiem rozjazdów zablokowanych przez niewykupiony autokomis
„Bogdan Car”.
I piêknie, ale rozmach dzia³añ budowniczych wielkiego wêz³a przykro kontrastuje z œlamazarnoœci¹ wykonawców pomostu
dla pieszych nad Ostrobramsk¹, na wysokoœci Promenady. Odbudowa jej ci¹gnie siê od lata, a przez kolejne tygodnie i miesi¹ce
tylko z rzadka mo¿na podziwiaæ wykonawców, nieœmia³o coœ

grzebi¹cych przy robocie. Dwóch, trzech robotników od czasu do
czasu snuje siê z jakimiœ narzêdziami, coœ wykonuj¹c przy k³adce, która po kilku miesi¹cach zosta³a przecie¿ w ca³oœci przywie-

rz¹du maj¹c¹ pomagaæ i wspó³pracowaæ z Dzielnic¹ i Miastem.
W wyborach najwiêksz¹
iloœæ g³osów (118) otrzyma³a
34-letnia Katarzyna Paszkowska. Pracuje w bankowoœci
i udziela siê spo³ecznie w jed-

nej z fundacji (darmowe porady
prawne, organizowanie zajêæ
dla dzieci). Wybory potraktowa³a, jak nowe wyzwanie.
– Chcê mieæ wp³yw na otoczenie, w którym mieszkam.
Bardzo trafnie opisaliœcie niektóre nasze bol¹czki – powiedzia³a „Mieszkañcowi” Katarzyna Paszkowska. – Irytuj¹ce
jest, ¿e wracaj¹c po pracy nie

mam gdzie zaparkowaæ swojego ma³ego „Malucha”. Chcia³abym, ¿eby nowa rada nadal
zajmowa³a siê osiedlow¹ bibliotek¹. Du¿ym sukcesem by³oby, gdyby w ci¹gu tej kadencji uda³o siê doprowadziæ do
modernizacji boiska przy naszej podstawówce. Wiem, ¿e to
nie bêdzie ³atwe, ¿e rada osiedla ma bardzo ograniczony
wp³yw na mienie spó³dzielcze,
ale dlaczego nie próbowaæ?
We wtorek Rada Dzielnicy
uzna³a wa¿noœæ przeprowadzonych wyborów, a móg³ byæ z
tym problem, który sygnalizowaliœmy w poprzednim numerze „Mieszkañca”.
Z za³¹czników do
uchwa³y o wyborach
na Przyczó³ku podjêtej w grudniu przez
Radê Dzielnicy Praga
Po³udnie wynika³o, ¿e
udzia³u w wyborach
nie bêd¹ mogli wzi¹æ
mieszkañcy Osiedla
S³oneczny Stok, które
le¿y w obrêbie samorz¹du Osiedla Przyczó³ek Grochowski. Jednak
póŸniejsze dzia³ania dzielnicowej komisji wyborczej uwzglêdni³y mieszkañców niedawno
wybudowanych i zasiedlonych
budynków. Karta na stole Komisji (na zdjêciu) potwierdza,
¿e g³osowaæ mogli tak¿e mieszkañcy al. Stanów Zjednoczonych (Osiedle S³oneczny Stok)
i ul. Poligonowej.
Ada M.

ziona na miejsce. A ruch na Ostrobramskiej jest skutecznie spowolniony.
Mo¿na by podejrzewaæ, ¿e o to chodzi – ale przecie¿ oznacza to
konkretne setki litrów paliwa spalane przez unieruchomione pod
niepotrzebn¹ sygnalizacj¹ pojazdy, dodatkowe zatrucie powietrza
przez stoj¹ce, a nastêpnie ruszaj¹ce samochody. I nikt nie zwraca
uwagi na tê apatiê wykonawcy, który realizuje inwestycjê przez 8
miesiêcy, a nie maximum w tydzieñ po dostarczeniu k³adki na
miejsce. Ta „ekspresowoœæ” dzia³ania przypomina niestety dawno
miniony system, a nie nowoczesn¹ gospodarkê rynkow¹, w której
podobno ¿yjemy…
Mo¿e by nie warto o tym pisaæ, bo pomalowanie k³adki zdaje siê
wskazywaæ, ¿e byæ mo¿e ju¿ po 9 miesi¹cach zostanie ona oddana
do u¿ytku, ale w grudniu zosta³a zamkniêta k³adka nad ulic¹ P³owieck¹, na wysokoœci Traktu Lubelskiego, równie¿ zostala ustawiona dodatkowa sygnalizacja, blokuj¹ca ruch na tak wa¿nym rozjeŸdzie. Czy czeka nas kolejne 9 miesiêcy na jej wykonanie? To pytanie do Zarz¹du Dróg Miejskich i do w³odarzy Stolicy.
Jan Orliński
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„Spo³em” WSS Praga Po³udnie z siedzib¹ w Warszawie przy ul. Grochowskiej 207
NIP 525–000–47–28, Regon 000880254, KRS 0000020644
zaprasza do z³o¿enia oferty
na wykonanie projektu budowlanego wielobran¿owego
na rozbudowê istniej¹cego pawilonu handlowego na dzia³kach nr ew. 1/11, 2/11, 2/2
w obrêbie 3-07-32 o powierzchni 1.1161 m2 po³o¿onych w Warszawie
przy ul. Potockich r. Karpackiej (dzielnica Wawer).
Dla inwestycji zosta³a wydana przez Prezydenta m.st. Warszawy decyzja o warunkach zabudowy nr 951/06 z dnia
16.10.2006 roku przeniesiona decyzj¹ nr 18/07 z dnia 11.01.2007 roku.
Planowana powierzchnia pawilonu po rozbudowie 300 ÷ 400 m2.
Pawilon winien zostaæ pod³¹czony do miejskich sieci, wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹, odgromow¹, wod.-kan., gazow¹,
c.o. i c.w. z pieca gazowego, wentylacjê mechaniczn¹, klimatyzacjê i instalacjê ch³odnicz¹ do urz¹dzeñ.
Oferta pisemna powinna zawieraæ:
1. Imiê, nazwisko (nazwê) i adres (siedzibê) oferenta, jego NIP, Regon i KRS.
2. Datê sporz¹dzenia oferty.
3. Kalkulacjê kosztow¹ na wykonanie:
- prac projektowych,
- czynnoœci inwestorskich (miêdzy innymi pozyskanie map, wyst¹pienia o przydzia³ mediów, uzyskanie w zastêpstwie
Inwestora pozwolenia na budowê),
- sporz¹dzenie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla potrzeb przysz³ych przetargów,
- sporz¹dzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlano– instalacyjnych.
4. Termin wykonania projektów i uzyskania pozwolenia na budowê.
5. Podpis upe³nomocnionych przedstawicieli.
Oferty prosimy kierowaæ na adres: ul. Grochowska 207, 04-077 Warszawa lub bezpoœrednio do sekretariatu Spó³dzielni
pod wy¿ej wymienionym adresem w podwójnie zamkniêtych kopertach z dopiskiem na zewnêtrznej kopercie „Oferta” w terminie
do dnia 1.03.2007 r. Rozpatrzenie ofert nast¹pi dnia 5.03.2007 r.
Osoby zainteresowane ofert¹ wp³ac¹ wadium w wysokoœci 5.000,00 z³otych w terminie do dnia 1.03.2007 roku.
Wadium mo¿na wp³acaæ do kasy Spó³dzielni przy ul. Grochowskiej 207 w godz. 1100 – 1330 lub na konto BPH PBK SA nr 92
1060 0076 0000 4011 1008 9549.
Wadium zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu lub zamkniêciu wyboru ofert, nie póŸniej ni¿ przed up³ywem trzech dni od
dnia odwo³ania lub zamkniêcia wyboru ofert. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia siê od zawarcia umowy przez
uczestnika, którego oferta zosta³a wybrana.
Zastrzega siê prawo swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewa¿nienia wyboru bez podania przyczyny.
Szczegó³owych informacji mo¿na zasiêgn¹æ osobiœcie w Dziale Administracyjno – Technicznym Spó³dzielni lub telefonicznie
pod nr (22) 810- 40-94.

SKLEP MEBLOWY
ul. Modlińska 190 (budynek STENDA) tel. 510−36−66

JUŻ W
S I E D ZN O W E J
IBIE

 meble pokojowe z najlepszych fabryk
 regały – na zamówienie – dowolny kolor i układ segmentów
 zestawy wypoczynkowe, kanapy, sofy
 meble pojedyncze – stoły, stoliki, szafki, biurka itp.

SPECJALNE ZNIŻKI
DLA CZYTELNIKÓW „MIESZKAŃCA”

MIESZKANIEC 7

MIESZKAÑCY

Edyta JUNGOWSKA
Wci¹¿ wygl¹da jak nastolatka, choæ dawno ni¹ byæ przesta³a.
W tym roku w lutym obchodzi³a 41. rocznicê urodzin. Ale daj
Bo¿e ka¿demu tak wygl¹daæ jak ona.
Zawadiacki uœmiech, czupurny charakter,
charakterystyczny, schrypniêty g³os. Po³¹czenie wdziêku dziecka i dojrza³ej kobiety. Taka
mieszanka zawsze robi wra¿enie.
Czy chcia³a byæ aktork¹? Tak, choæ w domu
nie by³o tradycji artystycznych. A Edyta od
dziecka mia³a w g³owie scenê, film. Na marzeniach nie poprzesta³a. Od zawsze by³a samodzielna, energiczna, wiedz¹ca, czego chce.
Dlatego trafi³a do Teatru Ochoty, do dzia³aj¹cego przy nim s³ynnego Ogniska Teatralnego
ma³¿eñstwa Haliny i Jana Machulskich. Gdy
tam trafi³a, nie mia³a ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e
to jest jej œwiat, jej miejsce.
Konsekwencj¹ tego wyboru musia³a byæ
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Teatralna w Warszawie, któr¹ ukoñczy³a w 1989 roku. Pierwszy anga¿ to Teatr Kwadrat, ale nie zagra³a
tam ¿adnej roli, poniewa¿ w tym samym roku
przenios³a siê do Teatru Nowego, gdzie gra³a
przez kolejne 9 sezonów.
Aktorka wielokrotnie podkreœla³a, ¿e spotkanie z Adamem Hanuszkiewiczem by³o jednym z najwa¿niejszych spotkañ zawodowych
w jej ¿yciu. – Uœwiadomi³ mi, kim jestem mówi³a. – Dziêki niemu poczu³am magiê,
znam ostatecznoœæ i determinacjê w sztuce.
W 1998 roku przenios³a siê do Teatru Studio, gdzie mo¿ecie j¹ Pañstwo ogl¹daæ i dziœ.
Zadebiutowa³a w filmie Ucieczka z miejsc
ukochanych w 1987 roku. Potem by³y role
m.in. w Czterdziestolatku – 20 lat póŸniej, S³awa i chwa³a, Syzyfowe prace, Przeprowadzki,
Bo¿a podszewka, Faustynie, Ciemnej stronie
Wenus i wiele innych. Ma na swoim koncie
wiele naprawdê znakomitych ról w spektaklach. Wystarczy wymieniæ: Zapolska, Peer
Gynt, Seans, Dulska, Miesi¹c na wsi, Balladyna i wiele innych. Do dzisiaj, ci co ogl¹dali
w telewizji Amadeusza wspominaj¹ jej genialn¹ rolê Konstancji Weber. By³o to 13 lat temu,

a wydaje siê, ¿e Jungowska zagra³a Konstancjê kilka miesiêcy temu. Tak prawdziwa i ¿ywa by³a to kreacja. Potem by³y: Na dnie, M¹¿
i ¿ona, Bary³eczka, Pigmalion i wiele, wiele
innych.
Ale tak naprawdê widzowie zakochali siê
w aktorce dopiero wtedy, gdy zagra³a rolê siostry Bo¿enki (to, ¿e jest taka przekonuj¹ca zawdziêcza mamie, która by³a pielêgniark¹ naprawdê) w serialu „Na dobre i na z³e”. Od tego momentu nie ma chyba w Polsce nikogo,
kto nie wie kim jest Edyta Jungowska.
Czy czuje siê z tego powodu rozczarowana? ¯e s³awê, popularnoœæ i, nie ukrywajmy
pieni¹dze przynios³a jej dopiero rola serialowa?
Dzisiaj nie. Bo aktorka dojrza³a do tego, by
nie oburzaæ siê na rzeczywistoœæ, poza tym
w ka¿d¹ rolê wk³ada wszystkie swoje umiejêtnoœci i ca³e serce. Z powierzonych sobie za-

dañ wywi¹zuje siê najlepiej jak potrafi. Dlatego nie wstydzi siê roli siostry Bo¿enki. Przeciwnie.
Urodzi³a siê na warszawskiej Woli. Tu zna³a ka¿dy k¹t, na Woli chodzi³a do szko³y podstawowej i œredniej. Ale lekcje to oczywiœcie
dla ¿ywio³owej Edyty by³o za ma³o.
Oprócz kó³ka teatralnego, chodzi³a do szko³y muzycznej. Gdzie uczy³a siê graæ na
skrzypcach.
Nauka w szkole muzycznej nie posz³a na
marne, bo aktorka dziêki temu jest artystk¹
wszechstronn¹. Nie tylko mo¿e wcieliæ siê
w ka¿d¹ postaæ, ale zagraæ – dos³ownie – na
skrzypcach i w dodatku zaœpiewaæ. Jak œpiewa, najlepiej œwiadcz¹ o tym jej nagrody na
przegl¹dzie piosenki aktorskiej we Wroc³awiu.
Na scenie i na ekranie jej bohaterki intryguj¹, zaskakuj¹. Aktorka przyznaje, ¿e buduj¹c
postaæ polega na swojej intuicji, wyczuciu.
Nie boi siê ani improwizacji, ani ryzyka.
Czy taka te¿ jest w ¿yciu? Na pewno ¿ywio³owa. Spontaniczna. Bezpoœrednia. Mówi to,
co jej le¿y na sercu. Co j¹ boli. Jakie ma wady? Przeklina, ale w jej ustach jest to urocze.
Czêsto siê spóŸnia. Zawsze ma pod rêk¹ historyjkê, która w stu procentach usprawiedliwia spóŸnienie. S³aboœci? Uwielbia herbatê.
Nie wyobra¿a sobie bez niej ¿ycia. Ponoæ nie
wychodzi z domu bez œniadania. Wierzy
w przepowiednie i horoskopy. Wieœæ gminna
niesie, ¿e ma nawet swoj¹ wró¿kê, której ufa
bez zastrze¿eñ. Interesuje siê astrologi¹ i feng
shui. Zupe³nie nie potrafi opowiadaæ dowcipów, natomiast œmiaæ siê z nich bardzo.
Œmiech ma zaraŸliwy i bardzo buduj¹cy.
Ponoæ nigdy nie odbiera listów poleconych
z poczty. Nie ma pamiêci do twarzy, wiêc zdarza siê jej pope³niaæ gafy.
Od kiedy odziedziczy³a dom po babci w pobli¿u placu Szembeka, z pasj¹ go remontuje
i wci¹¿ udoskonala jego wnêtrza. Lubi klimat
starych domów. Takie zasiedzia³e, ze swoj¹
histori¹, nawet jeœli niedoskona³e, wydaj¹ jej
siê najlepszym miejscem do ¿ycia. ¯eby kochaæ dom, nie musi byæ z katalogu, przeciwnie musi mieæ swoj¹ historiê, klimat, ludzi,
którzy chc¹ go odwiedzaæ. Jej dom taki jest.
Nie mieszka w nim sama. Ale z najwa¿niejszymi mê¿czyznami swojego ¿ycia. Synem
Wiktorem i jeszcze jednym panem, ale czy
o tym wszyscy musz¹ wiedzieæ?
(żng)
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OPTYK

 od 500 z³ do 100.000 z³
na dowolny cel
 bez porêczycieli i innych
zabezpieczeñ
 mo¿liwoœæ podwy¿szenia
kredytu w trakcie sp³aty
 mo¿liwoœæ odnowienia

U NAS OP£ACISZ
RÓWNIE¯ SWOJE
WSZYSTKIE RACHUNKI
SZYBKO I TANIO!

Tak by³o w wierszyku Marii Konopnickiej i tak
sta³o siê w dzielnicy Wawer. Jej „brutalny
i nie sprowokowany atak” (tym razem za Jackiem Londonem) by³ ca³kowitym zaskoczeniem dla nowych w³adz dzielnicy.
W³aœnie problem odœnie¿ania, a konkretnie ca³kowitego jego
braku, sta³ siê jednym ze znaczniejszych tematów sesji Rady Dzielnicy 7 lutego br. Dwie interpelacje i d³uga dyskusja pozwoli³y na
ustalenie przyczyn nieprzejezdnoœci lokalnych wawerskich ulic po
opadach œniegu w pierwszych dniach lutego.
Otó¿ nowy Zarz¹d, powo³any przez Radê 14 grudnia 2006 roku,
nie zawar³ z ¿adn¹ firm¹ umowy na odœnie¿anie dzielnicowych
ulic. Nowy burmistrz Jacek Duchnowski nie upowa¿ni³ podobno
nikogo z pracowników do podpisywania umów, a wkrótce po elek-

cji wyjecha³ na urlop. Po „katastrofalnych opadach” burmistrz z kolei nie wyrazi³ zgody na wynajêcie firmy z zawarciem umowy
z wolnej rêki, z pominiêciem procedury przetargu. Zaœ próba u¿ycia do odœnie¿ania wyrówniarki ulic zakoñczy³a siê szybk¹ awari¹
maszyny.
Podejrzenia, ¿e nowy Zarz¹d nie upora³ siê jeszcze z przejmowaniem schedy od swych poprzedników rozwia³ jeden zbytnio,
byæ mo¿e spostrzegawczy radny, który zauwa¿y³, ¿e za sprawy odœnie¿ania od piêciu lat i w trzech kolejnych Zarz¹dach Dzielnicy
odpowiada jedna i ta sama osoba: zastêpca burmistrza Zdzis³aw
Gójski.
Wezwany do odpowiedzi przyzna³, ¿e jego win¹ by³o zaniedbanie zwi¹zane z przetargiem na odœnie¿anie i ¿e poniós³ karê: sam
zap³aci³ za odœnie¿anie ulic. Niestety, radnym nie uda³o siê ustaliæ,
które to ulice zosta³y odœnie¿one sumptem burmistrza Gójskiego.
Z³oœliwi podejrzewali, ¿e chodzi³o o ulice ko³o domu burmistrza
w osiedlu Wawer – inni zaœ nie potrafili w swoich osiedlach wskazaæ ulic, o których mówi³ zastêpca burmistrza.
Wyjaœnieñ nie móg³ natomiast przedstawiæ burmistrz Duchnowski, gdy¿ by³ nieobecny na sesji z powodu kolejnego urlopu…
Z³a zima sypnê³a ponownie odrobin¹ œniegu i mieszkañcy kilkakrotnie zaobserwowali piaskarki dumnie przeje¿d¿aj¹ce po lokalnych uliczkach. Ale nie pozbyli siê przykrego poczucia pewnoœci, ¿e przejezdnoœæ tych ulic zale¿y wy³¹cznie od ³askawoœci
Pani Zimy.
Jan Orliński
REKLAMA

POŒREDNICTWO
FINANSOWE
ul. Grochowska 273
tel. 022 810-36-69
e-mail: finanse.jk@wp.pl
czynne od pon. do pt. 900–1730

 Szeroki wybór opraw i akcesoriów
 Okulary korekcyjne do komputera
i dla kierowców
 Dojazd do klienta!!!
 Atrakcyjne ceny
Warszawa, ul. Tarnowiecka 35
tel./fax 022 612 0 612
tel. 0602−404−400
pon.-pt. 9.00-18.00; sob. 9.00-15.00

Hu! Hu! Ha!
Nasza zima zła…

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

US£UGI BUDOWLANE

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

Oferujemy:
 tynki gipsowe
 tynki tradycyjne
 posadzki
 prace wykoñczeniowe
* przystêpne ceny * gwarancje
* faktury VAT
tel./fax 022 673-40-44;
kom. 602-108-646

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

BUDUJESZ  REMONTUJESZ  MALUJESZ

EKODOM

REKLAMA

 Rolety  ¯aluzje
 Verticale
MONTA¯ GRATIS!
ul. Patriotów 237
tel. (022) 615−40−40
www.oknamaro.pl

R AT Y 0 % !

KREDYT
GOTÓWKOWY
KONSOLIDACYJNY
do 5 tys. złotych
na dowód osobisty

Wykonujemy dekoracje okien:
 firany, zas³ony, story rzymskie
i austriackie
 monta¿ karniszy, pomiary i projekty
 pokrowce na meble i narzuty
 du¿y wybór tkanin
ul. Igañska 2 lok. 6
tel. 022 810-24-73; 0503-679-679
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 1100-1800

Serocka 3

Wejœcie:

Grochowska 152

022 610 52 00

„O KUCHNIA!”

SKLEP

 meble polskich
i niemieckich producentów
 sprzêt AGD SIEMENS
 szafy Neves, STANplus+
 garderoby

GOC£AW, ul. Meissnera 1/3
(róg Fieldorfa)

tel. 673-28-91; 0602-353-624
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Zrobiony w Videokonia
S³owo video pochodzi z ³aciny i znaczy widzê, ogl¹dam. Tyle teoria. Praktyka wskazuje,
¿e polskie znaczenie s³owa video mo¿e byæ
zgo³a odmienne. P³ac¹c w wypo¿yczalni za
p³ytê z filmem mo¿na nic nie zobaczyæ, a jedyne wra¿enie, które po takim seansie zostaje, to wra¿enie, ¿e zosta³o siê oszukanym.
Zimowe ferie s¹ okazj¹ do
nadrobienia zaleg³oœci w rozrywce. Choæ dziennikarze ferii
nie maj¹, rozrywkowa chuæ
ogarnê³a w tym czasie tak¿e reportera „Mieszkañca”, czyli
mnie. Maj¹c do wyboru szeroki
wachlarz wspó³czesnego œwiata
rozrywki wybra³em dosyæ skromnie. – Nadrobiê zaleg³oœci filmowe – postanowi³em i uda³em
siê do wypo¿yczalni Video
Club przy ul. Grochowskiej.
Wypo¿yczy³em film „16 przecznic”. W mieszkaniu, po wsadzeniu p³yty DVD do odtwarzacza, na moim telewizorze
pojawi³ siê komunikat: b³¹d
dysku. Z³oœliwoœæ przedmiotów
martwych jest znana dlatego
przeprosi³em
znajomych,
których zaprosi³em na seans filmowy i dalsz¹ czêœæ wieczoru
spêdziliœmy w lekko zm¹conym nastroju. Nastêpnego dnia
w wypo¿yczalni zg³osi³em reklamacjê. Otrzyma³em drug¹
kopiê z tym samym, nieobejrzanym filmem. Ponownie zaprosi³em wspomnianych znajomych. W kulminacyjnym momencie wieczoru zamiast filmu
znów pojawi³ siê z³owrogi napis: b³¹d dysku.

Ten typ tak ma
Kolejnego dnia pan w Video
Clubie ju¿ mi nie wymieni³ p³yty DVD tylko wspomnia³, ¿e
kiedyœ mia³ podobny problem
i p³yty jednego z dystrybutorów
nie dawa³y siê „odczytaæ” przez

odtwarzacz.
Postanowi³em
pójœæ tym tropem. Wypo¿yczy³em inny film dystrybuowany
przez tê sam¹ firmê, co „16
przecznic”, czyli przez firmê
Monolith. Na wszelki wypadek

P³ac¹c po 11 z³. za wypo¿yczenie p³yty DVD mog³em jedynie
obejrzeæ j¹ z góry, b¹dŸ z do³u.
Zrozumia³em, ¿e Video Club
wypo¿ycza filmy, których treœci czêœæ klientów nigdy nie pozna. Wiedziony dziennikarskim
instynktem sprawdzi³em, jak
czêsto rzucane s¹ na rynek tego
typu buble. Zadzwoni³em do
przedstawiciela firmy Monolith
na Polskê centraln¹. Robert
Szopa (funkcja – Key Account
Manager Centrum) powiedzia³,

rzem. – Najczêœciej problem
dotyczy p³yt w kolorze czerwonym. Nie wiem od czego to zale¿y. Jeœli klient zg³asza tak¹
reklamacjê, to proponujemy mu
w zamian jakiœ inny film w tej
samej kategorii, a na jego koncie zaznaczamy, by odradzaæ
mu wypo¿yczanie p³yt, których
jego odtwarzacz mo¿e nie odczytywaæ.
Takie praktyki wypo¿yczalni potwierdza prezes Beverly
Hills Video, Krzysztof Wiœniewski. Czyli mo¿na siê zachowaæ przyzwoicie. I zgodnie z wymogami wolnego
rynku. Rynku, który tak, jak

Jak rozliczamy siê z fiskusem:
26 luty 2007 r. w godz. 1500-1600

Kto PIT−a nie błądzi
Wszystko o podatkach za rok 2006 – o aktualnie obowi¹zuj¹cych wzorach zeznañ podatkowych (PIT-y), o wysokoœci w jakiej p³ac¹ podatek osoby pracuj¹ce i emeryci.
O wydatkach jakie mo¿emy odliczyæ od naszych dochodów
w ubieg³ym roku.
Na te i podobne pytania bêd¹ mogli Pañstwo uzyskaæ odpowiedzi od pe³ni¹cych dy¿ur Agnieszki PASIK i Danuty DUDY
– kierowników dzia³ów podatku dochodowego Urzêdu Skarbowego dla Warszawy Pragi w poniedzia³ek 26 lutego br.
w godz. 15.00-16.00 pod naszymi redakcyjnymi telefonami:
022 813-43-83; 810-64-12.

Pędzelkiem
MIESZKAŃCA
Jacek Frankowski

znajomych na seans nie zaprosi³em. I s³usznie. B³¹d dysku.
Zwróci³em film do wypo¿yczalni i bezczelnie zapyta³em, czy
w takim przypadku Video Club
przewiduje jakiœ rodzaj zadoœæuczynienia lub innej rekompensaty. – Nie przewiduje – poinformowa³ pan z nienagannym
uœmiechem na ustach. Nie lubiê
kopaæ siê z koniem, wiêc powiedzia³em „acha” i wyszed³em.
A propos konia – poczu³em
siê w niego po prostu zrobiony.

¿e to pierwszy taki sygna³,
który do niego dociera.

Przyzwoitoœæ i bilans
Zbada³em, czy takie przypadki zdarzaj¹ siê u konkurencji Video Clubu, czyli w mieszcz¹cej siê tak¿e przy ul. Grochowskiej wypo¿yczalni Beverly Hills Video. – Oczywiœcie, ¿e takie zdarzenia maj¹
miejsce – poinformowa³a mnie
pani Kinga, która nie wiedzia³a, ¿e rozmawia z dziennika-

wyeliminowa³ ma³e, osiedlowe wypo¿yczalnie video, tak
samo pozbêdzie siê tych du¿ych, których w³aœciciele nie
rozumiej¹, ¿e ich ¿ywot zale¿y od zadowolenia klientów.
Ja straci³em cztery wieczory
i kilkadziesi¹t z³otych. Video
Club straci³ jednego klienta
i to pewnie nie zachwieje jego
pozycj¹ na rynku. Ale w moich oczach straci³ te¿ coœ wiêcej. Markê porz¹dnej firmy.
Adam Rosiński

REKLAMA

REKLAMA

NARZYNKI

GWINTOWNIKI

Metal−Market
KREDYTY HIPOTECZNE

NOWO OTWARTA
KAWIARNIA
zaprasza codziennie w godz. 10.00-21.00 na:
 pyszn¹ kawê (w 30 smakach), herbatê, czekoladê na gor¹co,
 ciastka, torciki,
 wielkie desery lodowe ponad 50 rodzajów do wyboru
w tym specja³y dla dzieci np. PINOKIO – 6 z³.
naleœniki, tosty
œwie¿e sa³aty
ma³e œniadania
Klimatyczna muzyka w tle, mi³a obs³uga i niewygórowane ceny!!!
Saska Kêpa ul. Zwyciêzców 57 (róg Londyñskiej)
www.kawiarniavanilia.pl

FINANSUJEMY DO 100% WARTOSCI NIERUCHOMOSCI
 za przewalutowanie oraz
podwy¿szenie kredytu
 za wczeniejsz¹ sp³atê kredytu
 za wycenê przeprowadzon¹
pracownika banku
z³  przez
za ubezpieczenie od ognia
i innych zdarzeñ losowych

0

HURT DETAL

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

PRYWATNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA NR 1 s.c.

P
LINKI

zaprasza do sklepu nr 70
z gospodarstwem domowym
ul. Grenadierów 25/27

AKCEPTUJEMY RÓ¯NE ZRÓD£A DOCHODU

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

ZAMKI

„Spo³em” WSS
Praga Po³udnie

KREDYTUJEMY: ZAKUP, BUDOWÊ, REMONTY, DOWOLNY
CEL.
KREDYT KONSOLIDACYJNY NA SP£ATÊ: KREDYTÓW
GOTÓWKOWYCH, HIPOTECZNYCH, SAMOCHODOWYCH,
KART KREDYTOWYCH I DEBETÓW Z ROR.

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2, tel. 022 670-15-88, 022 818-09-52

ŒRUBY

w³asny
parking

Oferujemy now¹ kolekcjê szk³a artystycznego
i porcelany z importu w atrakcyjnych cenach
 wazony  patery  owocarki
 talerze deserowe  fili¿anki

UPRAWNIENIA SZKO£Y PUBLICZNEJ
prowadzi zapisy do
Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych
Liceum Ekonomicznego dla doros³ych
LO dla absolwentów szkó³ zasadniczych
Gimnazjum i Liceum dla doros³ych
(skrócony okres nauki)

Kurs przygotowuj¹cy do egzaminu
eksternistycznego z zakresu LO i LE
(kurs roczny)

Kurs przygotowawczy do matury
organizowanej w maju 2007
wed³ug „starego programu”
(Niskie czesne – p³atne w ratach)
POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
specjalnoœci
 Handel zagraniczny  Informatyka
 Finanse i rachunkowoœæ  Bankowoœæ
 Obs³uga ruchu turystycznego  Hotelarstwo
 Ekonomia i organizacja przedsiêbiorstw
 Integracja europejska
 Jêzyki obce
Zajêcia we wszystkich szko³ach odbywaj¹ siê
w co drug¹ sobotê (12.30-20.30)
i niedzielê (8.00-14.00)
Zebrania informacyjne – codziennie o godz. 17.00






Ponadto w ci¹g³ej sprzeda¿y szeroki wybór:
chemii gospodarczej, farb malarskich, klejów, pêdzli
gospodarstwa domowego
kosmetyków
poœcieli

Realizujemy: KARTY KLIENTA SPO£EM z 3% rabatem
oraz BONY SODEXHO
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PA M I Ę TA J M Y O O L S Z Y N C E
Patriotyzm jutra
- Uroczystoœci przy powstañczej
mogile w Olszynce Grochowskiej
gromadz¹ setki, a czasami tysi¹ce ludzi, dwa razy w roku. Czy uzasadniona jest tak intensywna pielêgnacja historii? – pytamy Mieczys³awa
Golónkê, burmistrza Rembertowa.
- Powstanie Listopadowe, a Bitwa
Grochowska w szczególnoœci, s¹ niezmiernie wa¿nymi zdarzeniami. 176 lat
temu, w³aœnie w tym miejscu, nasi
przodkowie w wyzwoleñczo-niepodleg³oœciowych bojach wykazali siê tym, co dla nas Polaków, jest charakterystyczne – walecznoœci¹, hartem ducha, gotowoœci¹ oddania
¿ycia za wolnoœæ i niepodleg³oœæ. Stanêli naprzeciw przewa¿aj¹cym si³om wrogich wojsk nacieraj¹cych na Warszawê i zatrzymali
Rosjan, chocia¿ bitwê uwa¿a siê za nierozstrzygniêt¹. Siedem, wg.
niektórych Ÿróde³ nawet osiem tysiêcy polskich powstañców, poleg³o broni¹c dostêpu do stolicy. To jest historia. Nasza historia.
A naród, który nie pamiêta o swojej historii przestaje istnieæ...
- Rembertów od wielu lat przoduje w organizacji rocznicowych obchodów. Czy bitwa pod Olszynk¹ Grochowsk¹ by³a
wydarzeniem œciœle lokalnym?
- Ranga tej najkrwawszej bitwy Powstania Listopadowego by³a
ogromna. Znaczenie bitwy, a tak¿e miejsca, w którym siê corocznie
siê spotykamy, szeœæ lat temu doceni³ Sejm, który w uroczystej
uchwale uzna³ pole bitwy za miejsce pamiêci narodowej, istotne dla
œwiadomoœci historycznej ca³ego narodu. Pos³owie uznali potrzebê
dzia³añ przywracaj¹cych rangê i nale¿yt¹ godnoœæ Olszynce Grochowskiej symbolizuj¹cej wartoœci dla Polaków najcenniejsze.
Udzia³ w rembertowskich uroczystoœciach od lat bior¹ mieszkañcy
i w³adze innych samorz¹dów. Praga Po³udnie jest wspó³organizatorem „olszynkowych” uroczystoœci, aktywne s¹ w³adze Warszawy,
Z¹bek, Wawra, Weso³ej, czêsto w³¹czaj¹ siê inne sto³eczne dzielnice, w³adze starostwa powiatu, województwa mazowieckiego... Ale
oczywiœcie g³ówny ciê¿ar organizacyjny spoczywa na samorz¹dzie
Rembertowa oraz na ludziach zgrupowanych w Krêgu Pamiêci Narodowej.
- No w³aœnie, czasami spotykam siê z opiniami, ¿e wydaje siê
publiczne pieni¹dze na organizacjê takich uroczystoœci, a brakuje na kanalizacjê, czy utwardzenie ulic...
- Koszty, jakie dzielnica ponosi przy organizacji uroczystoœci s¹
znikome. Dzieje siê tak dziêki spo³ecznemu zaanga¿owaniu zarówno mieszkañców, jak i na przyk³ad dowództwa wojsk l¹dowych,
jednostki reprezentacyjnej Wojska Polskiego, czy innych organizacji, instytucji i stowarzyszeñ. Z publicznych pieniêdzy p³acimy za
grochówkê, któr¹ mog¹ siê posiliæ wszyscy, którzy przychodz¹ na
uroczystoœci. Kupiliœmy namiot, pod którym odprawiana jest Msza
Œwiêta, doprowadziliœmy przed mogi³ê przy³¹cze energetyczne,
które umo¿liwia korzystanie z elektrycznoœci... To naprawdê s¹ niewielkie koszty.
- Ostatnio „Mieszkaniec” pokaza³, jak zniszczony zosta³ jeden z pomników-g³azów w Alei Chwa³y i jakie ka³u¿e stoj¹ na
tej reprezentacyjnej drodze...
- By³em i widzia³em co siê sta³o. Mogê jedynie ubolewaæ, ¿e zdarzaj¹ siê takie sytuacje i s¹ ludzie, którzy bezczeszcz¹c mienie publiczne i historyczne wykazuj¹ ca³kowity brak szacunku nie tylko
dla rzeczy i historii, ale tak¿e dla bohaterów, którzy walczyli i oddawali ¿ycie za to ¿ebyœmy mogli ¿yæ w wolnej Polsce. A co do pokazanych w „Mieszkañcu” ka³u¿... no có¿, ulica Traczy nie ma odpowiedniego odwodnienia i przy du¿ych opadach niestety takie ka³u¿e siê zbieraj¹. Myœlê, ¿e po zagospodarowaniu terenu problem
zniknie.
- Podzieli Pan moj¹ opiniê, ¿e poprzedni burmistrz, Józef
Melak, by³ w trudnej sytuacji, jeœli chodzi o inwestycje przy
Olszynce Grochowskiej? Mieszka w tej czêœci Rembertowa
i móg³ siê naraziæ na zarzut, ¿e inwestuje publiczne pieni¹dze
w swojej okolicy, a poza tym zarówno Krêgowi Pamiêci Naro-

dowej, jak i Stowarzyszeniu Olszynka Grochowska, szefuje jego brat...
- Rzeczywiœcie, to by³a trudna sytuacja. Ja chylê czo³a przed
ludŸmi, którzy podjêli siê pielêgnacji Olszynki Grochowskiej. Poœwiêcali swój czas, mieli chêæ i odwagê sprostaæ temu zadaniu, bo
przecie¿ trzeba pamiêtaæ, ¿e w czasach PRL-u trzeba by³o wykazywaæ siê nie lada odwag¹, aby mówiæ o Olszynce i dla niej dzia³aæ.
By³y burmistrz od lat nale¿a³ do grupy tych ludzi i absolutnie nie
mo¿na powiedzieæ, ¿e „olszynkowe” inwestycje mog³yby byæ
zwi¹zane z mieszkaniem w pobli¿u, czy wzglêdami rodzinnymi.
Ale tak to ju¿ jest, ¿e jak ktoœ dzia³a i siê wychyla, to w którymœ
momencie musi siê liczyæ z ró¿nego rodzaju insynuacjami, które
czêsto wynikaj¹ z ma³ostkowej zazdroœci.
- Jak Pan widzi realizacjê przedstawionej w ubieg³ym roku
koncepcji budowy Alei Chwa³y?
- Budowa Alei Chwa³y zosta³a ujêta w strategii rozwoju miasta.
Chcia³bym, ¿eby ta koncepcja by³a realizowana, ale nie kosztem
dzielnicowych inwestycji. ¯eby Aleja Chwa³y nie zdominowa³a innych, potrzebnych i pilnych inwestycji. Miasto powinno na ten cel
wyasygnowaæ dodatkowe œrodki. Wokó³ budowy Alei Chwa³y
funkcjonuje wiele niedomówieñ i przek³amañ, dlatego chcia³bym
doprowadziæ do publicznej debaty, na której szczegó³owo przedstawimy koncepcjê.

Program obchodów 176 rocznicy
Bitwy pod Olszynk¹ Grochowsk¹
Pi¹tek, 23 lutego
godz. 10.00
Uroczysta sesja w Centralnej Bibliotece Wojskowej przy
ul. Ostrobramskiej 109
Sobota, 24 lutego
godz. 10.00
„Bohaterowie Bitwy Grochowskiej - tradycja obchodów
w Olszynce Grochowskiej w okresie PRL” – spotkanie
w Muzeum Niepodleg³oœci przy al. Solidarnoœci 62
godz. 15.00
Plenerowa inscenizacja bitwy na Wyspie OWS przy Bulwarze Stanis³awa Augusta (tereny rekreacyjne pomiêdzy ulicami Miêdzynarodow¹, Stanis³awa Augusta, Kinow¹ i al. Waszyngtona)
Niedziela, 25 lutego
godz. 12.30
Msza Œwiêta w intencji obroñców Olszynki Grochowskiej w koœciele p.w. Najczystszego Serca Maryi przy ul.
Ch³opickiego (Plac Szembeka)
godz. 14.30
Uroczystoœci w Alei Chwa³y i przy mogile powstañczej.
Pocz¹tek u zbiegu ul. Che³m¿yñskiej i Traczy.

Chcemy udowodniæ mieszkañcom innych osiedli, ¿e ta inwestycja jest wa¿na nie tylko dla Wygody i Kawêczyna, ale bêdzie s³u¿y³a ca³ej dzielnicy. Czasami historia jest jak kotwica i nie pozwala iœæ do przodu, ale w tym przypadku jest odwrotnie. Przecie¿ nam
nie chodzi o sam pomnik. To bêdzie miejsce wypoczynkowo-edukacyjne. Miejsce spotkañ z przyjació³mi, rodzinnych spacerów i zabaw, odpoczynku. Atrakcyjne i ciekawe. Po prostu - ¿ywe. A jednoczeœnie wa¿ne historycznie. To siê nazywa patriotyzm jutra.

Pasjonujące historie
- Obchody 176 rocznicy Bitwy
Grochowskiej, to nie tylko widowiskowa rekonstrukcja walk i nie tylko
tradycyjne uroczystoœci przed powstañcz¹ mogi³¹? - pytamy Stefana
Melaka, Prezesa Krêgu Pamiêci Narodowej.
- Oczywiœcie. W pi¹tek, 23 lutego,
w Centralnej Bibliotece Wojskowej
odbêdzie siê uroczysta sesja poœwiêcona rocznicy bitwy. Do udzia³u w niej
zaprosiliœmy przedstawicieli w³adz samorz¹dowych, parlamentu, ministerstwa obrony, Uniwersytetu
Warszawskiego, œrodowisk i cechów rzemieœlniczych, które wykaza³y siê patriotyzmem...
- No dobrze, doceniam znaczenie takiej sesji, ale gdyby przeciêtny mieszkaniec chcia³ wzi¹æ w niej udzia³, to nie odniesie
wra¿enia, ¿e bêdzie ona „przegadana”?
- Absolutnie. Sesjê urozmaiciliœmy wystaw¹ pami¹tek zwi¹zanych z Powstaniem Listopadowym, a pracownicy naukowi CBW
otworz¹ przed przyby³ymi swoje archiwalne zbiory. Bêdzie mo¿liwoœæ ogl¹dania XVIII-wiecznych dzie³. To rzadka okazja. Spodziewamy siê wizyty kilkuset uczniów.
- Co jeszcze Kr¹g Pamiêci Narodowej zaplanowa³ na nadchodz¹cy weekend?
- W sobotê, w Muzeum Niepodleg³oœci, organizujemy spotkanie
pt. Bohaterowie Bitwy Grochowskiej - tradycja obchodów
w Olszynce Grochowskiej w okresie PRL.
- Brzmi zachêcaj¹co...
- Bêdziemy opowiadaæ o tym szczególnym okresie, w którym za
zajmowanie siê Olszynk¹ mo¿na by³o trafiæ do wiêzienia. Zaplanowaliœmy te¿ kilka wyst¹pieñ przybli¿aj¹cych postacie bohaterów
walk. O Ludwiku Mycielskim opowie £ukasz Kudlicki, przedstawiciel Prezydenta Lecha Kaczyñskiego; losy Micha³a Paca omówi
prof. Jan Pachowski, przewodnicz¹cy Rady Naukowej KPN; Andrzej Melak i Jan Waœ opowiedz¹ o dwóch kobietach, Józefinie Rostkowskiej i Barbarze Czarnowskiej, które bra³y udzia³ w walkach
i zosta³y odznaczone Orderem Virtuti Militari, a ja przybli¿ê postacie genera³ów: ¯ymirskiego, Kickiego i Ch³opickiego.
- Czy przygotowania do obchodów mog¹ byæ ciekawe?
- Ciekawe i pasjonuj¹ce. Ostatnio dotarliœmy do olbrzymiej rosyjskiej mapy dzia³añ wojennych „Wojna polsko-rosyjska 18301831”. Zrobiliœmy reprodukcjê mapy, która ma wymiary 5 na 3 metry. Zalaminowana zostanie wystawiona. W poszukiwaniach docieramy do wielu materia³ów z XIX wieku. Dotarliœmy te¿ do projektu kopca z 1916 r., który mia³ byæ postawiony przy mogile powstañczej...
- Coœ na wzór krakowskiego Kopca Koœciuszki?
- Dok³adnie. Odkryty projekt trochê uwspó³czeœniliœmy, dodaliœmy kolumny. W czasie obchodów zaprezentujemy makietê kopca.
Takim elementem architektonicznym mo¿na by zamkn¹æ Alejê
Chwa³y.
- A co ze zniszczon¹ niedawno tablic¹ w Alei Chwa³y?
- Niedzielne uroczystoœci rozpoczniemy Msz¹ Œwiêt¹ w koœciele
p.w. Najczystszego Serca Maryi przy Placu Szembeka. PóŸniej, po
godzinie 14.00, spotykamy siê w Alei Chwa³y i tam, miêdzy innymi ods³onimy g³az poœwiêcony Micha³owi Pacowi, a tak¿e w miejscu zrabowanej tablicy, ods³onimy krzy¿ z or³em.
ar

OG£OSZENIA

OG£OSZENIA

Z A P R A S Z A M Y
Panie w wieku 50-69 lat,
które w ci¹gu ostatnich 24 msc.
nie wykonywa³y mammografii lub
u których w rodzinie wyst¹pi³y zachorowania

na raka piersi lub jajnika
(wtedy 12 msc.)

NA PROFILAKTYCZNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE
BEZ SKIEROWANIA
Poradnia Chorób Sutka Profilaktyki Przeciwnowotworowej
i Chorób Okresu Przekwitania
ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od Londyñskiej)
03-924 Warszawa, tel. 022 672-78-57; 672-79-36

SZYBKIE TERMINY BADAÑ!
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WA R S Z AWA

Biorą łapówki?
lat. Mia³y one siêgaæ kilku tysiêcy z³otych, czasami by³y p³acone
w ratach. A 30 proc. operacji na
oddziale koñczy³o siê zgonem.
To doœæ sporo. Wed³ug ministra

ralizowaæ. W ka¿dym œrodowisku s¹ dranie i œwinie, tak¿e
wœród lekarzy – podkreœla dobitnie minister.
Wed³ug szefa Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy Krzysztofa Bukiela, obecny
system wyj¹tkowo sprzyja korupcji w ochronie zdrowia. – System, w którym istniej¹ udzielni
ksi¹¿êta – zw³aszcza w wysoko
specjalistycznych, a przez to
w pewnym sensie monopolistycznych szpitalach czy klinikach –

zdrowia Zbigniewa Religi problem w tym szpitalu by³ tajemnic¹ poliszynela, gdy¿ mówi³o siê
o tym od d³u¿szego czasu. – Ale
99,9 proc. lekarzy i innych pracowników s³u¿by zdrowia jest
uczciwych, wiêc nie mo¿na gene-

jest jakby stworzony po to, by istnia³a korupcja w s³u¿bie zdrowia
– uwa¿a.
Czy problem jest naprawdê
tak wielki? Czy ³apówki by³y,
s¹ i bêd¹? W styczniu tego roku Fundacja Batorego opubli-

Zarzut zabójstwa pacjenta postawi³a prokuratura
Miros³awowi G., ordynatorowi oddzia³u kardiochirurgii szpitala MSWiA w Warszawie. Lekarz
zosta³ aresztowany; oskar¿ony tak¿e o korupcjê,
nie przyznaje siê do winy. Opinia publiczna
znów spekuluje. Czy lekarze bior¹ ³apówki?
Mo¿e raczej – czy wszyscy bior¹ ³apówki?
Od kilku dni tr¹bi o tym ca³a Polska. Prokuratura zarzuci³a
Miros³awowi G. m.in. zabójstwo. Wed³ug niej lekarz
„w 2006 roku przeprowadzi³
przeszczep serca u pacjenta, wiedz¹c o powa¿nych przeciwwskazaniach do przeprowadzenia zabiegu. Nie dochowa³ (...) odpowiedniej starannoœci. Po zabiegu za¿¹da³ od rodziny pacjenta
korzyœci maj¹tkowej, której nie
otrzyma³. Kilka dni po operacji
wyda³ polecenie od³¹czenia pacjenta od urz¹dzeñ wspomagaj¹cych czynnoœci ¿yciowe, co spowodowa³o natychmiastowy zgon
pokrzywdzonego”. Motywem
dzia³ania lekarza mia³a byæ chêæ
zwolnienia szpitalnego ³ó¿ka dla
bardziej korzystnej, z jego punktu widzenia, osoby. Przyjdzie
nam trochê poczekaæ na rozstrzygniêcie tej sprawy, czy rzeczywiœcie zarzuty s¹ s³uszne.
W mediach rozgorza³a tak¿e
dyskusja na temat korupcji
w s³u¿bie zdrowia.
Miros³awowi G. zarzucono,
bowiem, tak¿e kilkanaœcie innych zarzutów korupcyjnych.
Do przyjmowania ³apówek mia³o dochodziæ stale i przez wiele

Jeden zarzut w szpitalu MON
W œledztwie, dotycz¹cym nieprawid³owoœci w szpitalu MON przy
ul. Szaserów w Warszawie, prowadzonym przez CBA na zlecenie
Wojskowej Prokuratury Okrêgowej (WPO), postawiono dot¹d zarzut jednej osobie - poinformowa³
rzecznik WPO Ireneusz Szel¹g.

Ze wzglêdu na dobro postêpowania nie
chcia³ jednak ujawniæ, czego on dotyczy, ani
jak¹ funkcjê pe³ni³a osoba, której zarzut postawiono. Doda³, ¿e z³o¿y³a ona obszerne wyjaœnienia, które s¹ pomocne w œledztwie.
Ireneusz Szel¹g podkreœli³ te¿, ¿e œledztwo
zosta³o wszczête w zwi¹zku z materia³em dowodowym zgromadzonym przez ¯andarmeriê
Wojskow¹ (liczy on obecnie ponad 20 tomów
akt), niezale¿nie od kontroli przeprowadzonej

kowa³a swój sonda¿ przeprowadzony wœród lekarzy. Zapytano w ankiecie – „Dlaczego
lekarze bior¹ ³apówki”? Najczêstsza odpowiedŸ lekarzy
brzmia³a „zbyt niskie zarobki”.
Ale minister zdrowia, Zbigniew Religa uwa¿a, ¿e przyczyn¹ korupcji jest przyzwolenie obu stron na ³apówkarstwo.
Zarobki – zdaniem ministra –
nie maj¹ znaczenia. – Niskie
zarobki to tak naprawdê usprawiedliwienie dla nienormalnych zachowañ. Ponadto po
paŸdziernikowych podwy¿kach
pensje lekarzy wzros³y œrednio
– mówi Religa.
Z badañ „Fundacji Batorego”
wynika jednak, ¿e lekarze nie
zgadzaj¹ siê z opini¹ ministra.
Pytani o przyczynê przyjmowania kopert od pacjentów, czêsto
podkreœlali odpowiedŸ: „niskie
zarobki po³¹czone ze z³ym systemem” (21 proc.). Trochê mniej
osób uzna³o, ¿e ³apówkarstwo to
wynik tylko niskich zarobków
w s³u¿bie zdrowia (11 proc.),
a najmniej stwierdzi³o, ¿e przyczyn¹ s¹ „niskie zarobki po³¹czone z mentalnoœci¹ Polaków”
(2,5 proc.).
(Badanie przeprowadzono za
poœrednictwem portalu medycznego Esculap.pl oraz ankiet opublikowanych w prasie fachowej.)
Magdalena Tenczyńska
***
Dr Marek Durlik – dyrektor
Szpitala Klinicznego MSWiA
z³o¿y³ na rêce ministra spraw
wewnêtrznych i administracji rezygnacjê z pe³nionego stanowiska, która zosta³a przyjêta. (ab)

w tej placówce w po³owie ubieg³ego roku. Przes³uchano dotychczas kilkudziesiêciu
œwiadków - poinformowa³. Nie chcia³ ujawniæ
zakresu postêpowania. Powiedzia³ jedynie, ¿e
jest on bardzo szeroki ze wzglêdu na dzia³alnoœæ prowadzon¹ przez szpital.
Dyrektor gabinetu szefa Centralnego Biura
Antykorupcyjnego Tomasz Fr¹tczak poinformowa³ PAP, ¿e wszystkie badane w¹tki tej
sprawy maj¹ charakter korupcyjny. Zapewni³,
¿e sprawy warszawskiego szpitala Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji
i szpitala Ministerstwa Obrony Narodowej nie
³¹cz¹ siê.
onet.pl

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

DYSKRETNY SŁUCH
Nasz s³uch jest jedyny w swoim rodzaju, tak
jak odciski palców. Jeœli go nam ubywa, tracimy czêœæ siebie, czêœæ naszej to¿samoœci.
Niedos³uch to problem nie tylko osoby s³abo
s³ysz¹cej, ale tak¿e jej rodziny i przyjació³,
którzy znajduj¹ siê po drugiej stronie powsta³ej bariery komunikacyjnej.
Czêsto powtarzane zdanie: „S³yszê
dobrze, po prostu nie rozumiem co do
mnie mówisz!” nale¿y potraktowaæ jako
pierwsze ostrze¿enie. Na szczêœcie w³aœnie pojawi³o siê urz¹dzenie, które przenosi aparaty s³uchowe w XXI wiek!
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 wykorzystaæ s³uch, nale¿y zacz¹æ od wizyty Oticon Delta – aparat XXI wieku
u specjalisty. Zbada on s³uch, wypyta o styl ¿ycia i wspólnie z pacjentem
znajdzie najlepsze rozwi¹zanie. A wybieraæ mamy naprawdê z czego.
W ostatnich miesi¹cach pojawi³ siê nowy aparat s³uchowy Oticon Delta, którego nowoczesny wygl¹d i miniaturowy kszta³t zmieniaj¹ odczucia
na temat aparatów s³uchowych, które nie s¹ ju¿ „du¿e, nieporêczne i be¿owe”, lecz sta³y siê nowoczesnymi urz¹dzeniami u³atwiaj¹cymi komunikacjê. W USA i Niemczech aparat Oticon Delta szturmem opanowa³ tamtejsze rynki, wyznaczaj¹c nowe standardy pomocy osobom niedos³ysz¹cym. Teraz dostêpny jest tak¿e w naszym kraju. Aparaty Oticon Delta wyposa¿one s¹ w uk³ady sztucznej inteligencji, które nieustannie monitoruj¹ to, co dzieje siê w otoczeniu s³uchowym osoby niedos³ysz¹cej i skutecznie reaguj¹ na jego zmiany. To zminiaturyzowane komputery,
o olbrzymich mo¿liwoœciach przetwarzania dŸwiêku. Co wiêcej, pacjent
mo¿e wybieraæ spoœród a¿ 17 kolorów w jakich dostêpna jest Delta!
Osoby niedos³ysz¹ce doœwiadczaj¹ czêsto chwil zak³opotania, kiedy
uœmiechaj¹ siê i potakuj¹, nawet jeœli umkn¹³ im w¹tek rozmowy. Deltê opracowano szczególnie z myœl¹ o poprawie rozumienia mowy – czy
to na spotkaniu, w biurze, czy przy rodzinnym stole. „Maj¹c Deltê pacjent mo¿e byæ pewny, ¿e kiedy rozmawia z rodzin¹, przyjació³mi, czy
z kolegami z pracy, nie umkn¹ mu ¿adne wa¿ne informacje” – mówi Jacek Kozio³, dyplomowany protetyk s³uchu z firmy Fonikon.
W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promocj¹ pracownicy gabinetu audioprotetycznego firmy Fonikon zapraszaj¹ wszystkich zainteresowanych na bezp³atne badanie s³uchu oraz konsultacjê audioprotetyczn¹. Istnieje mo¿liwoœæ
skorzystania z refundacji NFZ i œrodków PFRON. Gabinet mieœci siê
przy ulicy Br. Czecha 39 (w pobli¿u stacji Warszawa-Wawer),
tel. 353-42-50. Godziny otwarcia: codziennie od 10 do 17.30. AS 2007

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA£ÓW:
Warszawa – Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 022 353-42-50
Warszawa – Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 022 498-75-40
Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31,
tel. 022 825-82-21 w.112 (po godz. 15-tej)
Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 022 862 99 90
Warszawa – Bemowo, ul. Cio³ka 11, tel. 022 877 07 63
Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 022 353-06-20

REKLAMA

REKLAMA

Przychodnia Lekarska
ul. Komorska 42,
Warszawa-Grochów
Tel. 879-87-61
Zapraszamy
na leczenie doros³ych,
m³odzie¿, dzieci.
Stomatologia
zachowawcza

 wybielanie zêbów
 profilaktyka próchnicy dzieci

Protetyka

 mosty i korony porcelanowe
 protezy akrylowe
i szkieletowe
 protezy elastyczne

Vita Med
Zapisy do lekarzy
rodzinnych!
ul. Meissnera 7 (Goc³aw)

CARIDENT
Gabinet
Stomatologiczny

Ortodoncja

W-wa, ul. Stanis³awowska 3

Chirurgia
Stomatologiczna

tel. 810−87−32, 610−50−31
 Leczenie w znieczuleniu
 Protetyka – protezy, korony,
mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 Laseroterapia – paradontoza
 Wybielanie jednowizytowe
 RTG na miejscu

 aparaty sta³e i ruchome

usuniêcie torbieli (resekcje)
ekstrakcje: „ósemek“,
zêbów zatrzymanych
chemisekcje
IMPLANTY
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

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

poniedziałek, czwartek – 1300−1900
wtorek – 930−1700
sobota – 900−1300

tel. 673-35-00

NZOZ LECZNICA
FUNDACJI ZDROWIE
ul. Niekłańska 4/24,
03−924 Warszawa
tel. 672−78−39; 672−71−39
· lekarze specjaliści dla dzieci
i dorosłych
· poradnia szczepień – pełen zakres
· badania EKG, Echo serca, USG,
przepływy
· badania słuchu
· EEG dla noworodków, dzieci,
dorosłych
· EEG Biofeedback terapia dla dzieci
(problemy z nauką, zachowaniem)
i dorosłych (nerwice, depresje)
Sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego
– refundacja NFZ
tel. 497−75−55
Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 7.30 do 21.00,
w soboty od 9.00 do 14.00.

APARATY S£UCHOWE

Zapraszamy:
pon.-pt. w godz. 10.00-17.30
ul. Br. Czecha 39
tel.353−42−50

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia
zapewnia czêœciow¹
refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych
Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

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

L E K A R Z O K U L I S TA

DOBRA CENA!
SZKŁA PLASTIKOWE AR
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ZAU£KI HISTORII

W poszukiwaniu
cieni Poniatowskich (cz. II)

W

e Francji ¿yli dwaj
synowie
królewskiego bratanka,
ksiêcia Józefa Poniatowskiego (1763-1813), nazywanego
pieszczotliwie ksiêciem Pepi.
By³ on ministrem wojny i naczelnym wodzem armii Ksiêstwa Warszawskiego oraz
marsza³kiem Francji.
Bohater wielu bitew, odznaczony Orderem Or³a Bia³ego
(1778) i Krzy¿em Virtuti Militari (1792). Nim na wezwanie
króla zjawi³ siê w Warszawie,
do 1788 roku mieszka³ w Wiedniu, gdzie te¿ siê wychowa³.
Tam pozna³ pierwsz¹ i jedyn¹
mi³oœæ swego ¿ycia, hrabiankê
Karolinê Thun. Do koñca powtarza³, ¿e tylko z ni¹ móg³by
siê naprawdê o¿eniæ. Wtedy nie
by³ jednak jeszcze gotowy.
W Warszawie zamieszka³
w s³ynnym pa³acu „Pod Blach¹”, a na lato przenosi³ siê do
pe³nego
uroku
pa³acyku
w podwarszawskiej Jab³onnie.
Zgin¹³ podczas przeprawy
przez Elsterê w bitwie pod Lipskiem. To w³aœnie jemu,
w przeddzieñ owej bitwy, mia³a
siê pokazaæ „Bia³a Niewiasta”,
bêd¹ca duchem rodu Poniatowskich. Ów duch po raz pierwszy
objawi³ siê ojcu króla – Stanis³awowi
Poniatowskiemu,
przed bitw¹ pod Po³taw¹. Jak
podaj¹ kronikarze kolejny raz
ukaza³a siê jego synowi, panuj¹cemu ju¿ monarsze – Stani-

s³awowi Augustowi – 4 listopada 1794 roku.
Józef Poniatowski by³ wiecznym kawalerem, z ¿adn¹ ze
swoich licznych kandydatek na
¿onê siê nie o¿eni³. Swatano go
kilkakrotnie i bezskutecznie. Po
raz pierwszy w 1788 roku, gdy
król Stanis³aw August i jego
otoczenie zaczêli go braæ pod
uwagê w swoich rachubach politycznych i dynastycznych.
Jako ewentualny nastêpca
tronu mia³ siê o¿eniæ z córk¹
króla Saksonii i Ksiêcia Warszawskiego - Fryderyka Augusta – z infantk¹ Mari¹ August¹
Nepomucen¹, która jak fama
g³osi tak siê sama rozkocha³a
w ksiêciu Pepi, ¿e owe zaœlubiny z ni¹ musiano dementowaæ.
Ksi¹¿ê Józef bowiem, wcale
nie zamierza³ siê z ni¹ ¿eniæ.
By³y te¿ i inne kandydatki na
¿ony, jak Rzewuska, czy Zamoyska, uchodz¹ce za najlepsze partie w kraju. Z ¿adn¹ jednak nie chcia³ iœæ do o³tarza, za
to bez przerwy romansowa³.
Obiektem amorów by³y damy
i praczki, jak przesz³a do legendy Anusia z Czerniakowa.
PóŸniej uleg³a mu drobniutka
mademoiselle Zelie, œpiewaczka operowa trupy Bogus³awskiego. Nazywana Francuzk¹,
w istocie by³a Polk¹, a jej prawdziwe imiê i nazwisko brzmia³o: Dorota Sitañska. Faworyta
ksiêcia Pepi, wystêpuj¹ca pod
artystycznym imieniem Zelia,

Ks. Józef Antoni Poniatowski – syn Andrzeja i Teresy Kinsky.
Fot. karta pocztowa z pocz¹tku XX w.

sta³a siê ofiar¹ skandalu. Jak pisze Aleksander Kraushar,
w dniu imienin ksiêcia, dwie
arystokratki
przekupiwszy
s³u¿bê pa³acu „Pod Blach¹”,
wdar³y siê do jego sypialni i doczeka³y tam nadejœcia ksiêcia
w towarzystwie w³aœnie Sitañskiej. I chocia¿ ks. Józef najd³u¿ej pozostawa³ wierny emigrantce francuskiej - markizie
Henriecie de Vauban, z domu
Rarbantan, jednak nie z ni¹
mia³ dwóch synów. Matk¹ jednego z nich by³a owa filigranowa Zelia. To w³aœnie ona, we

H O R O S K O P
BARAN 21.03-21.04
Przed tob¹ sprzyjaj¹ce dni na poprawê finansów,
a jakieœ wiêksze przemyœlane przedsiêwziêcie
mo¿e przynieœæ spory dochód. Wiêksz¹ wagê zacznij przyk³adaæ do swojego wygl¹du i samopoczucia. Zadbaj o kondycjê, spraw, aby wchodzenie po schodach sprawia³o ci przyjemnoœæ. Zacznij te¿ przyk³adaæ wiêksz¹ wagê do swojego
wygl¹du. Mo¿liwe odwiedziny dawnych znajomych.
 BYK 22.04-21.05
W najbli¿szym czasie czeka ciê powodzenie
w uczuciach. Bêdzie okazja do zawarcia nowych
znajomoœci. Ale tutaj musisz nastawiæ siê bardziej na dawanie ni¿ branie. Zbytni egoizm mo¿e
ciê zgubiæ i zniszczyæ szansê na ciekaw¹ znajomoœæ. Dbaj o dobre uk³ady w pracy i o pomyœln¹
realizacjê swoich zamierzeñ. W sprawach finansowych staraj siê planowaæ tak wydatki, aby na
twoim koncie nie pojawia³ siê za czêsto debet.
 BLINIÊTA 22.05-21.06
Mo¿esz byæ przemêczony, gdy¿ bierzesz za wiele spraw na swoje barki. Postaraj siê o ma³e chwile relaksu, zajmij siê sob¹ i przemyœl swoje postêpowanie. Mo¿liwe, ¿e w ci¹gu najbli¿szych tygodni szykuje siê przyp³yw gotówki. Wykorzystaj
to i m¹drze zainwestuj. W sprawach domowych
bez wiêkszych zmian, ale mo¿esz siê spodziewaæ wizyty kogoœ z rodziny lub przyjaciela.
 RAK 22.06-22.07
Niewykluczone, ¿e mo¿esz zmieniæ pracê. Od
ciebie zale¿y czy now¹ sytuacjê wykorzystasz
maksymalnie. Poszukaj wsparcia wœród najbli¿szych lub przyjació³. W ¿yciu uczuciowym potrzebujesz du¿o czu³oœci i bliskoœci. W najbli¿szym
czasie w tym temacie jednak nie szykuj¹ siê
wiêksze zmiany, mo¿e trzeba poczekaæ do wiosny. To ju¿ nied³ugo...
 LEW 23.07-23.08
Nied³ugo ktoœ ze znajomych bêdzie chcia³ skorzystaæ z twojej pomocy w sprawach finansowych. Postaraj siê jednak przemyœleæ tê sprawê,
¿eby potem nie wyniknê³y z tego niepotrzebne
komplikacje. W twoim zwi¹zku prze¿yjesz niezapomniane chwile. Nie warto kruszyæ kopii o drobiazgi, warto natomiast zdobyæ siê na wiêcej tolerancji i poczucia humoru – ¿ycie od razu wyda ci
siê piêkniejsze...
 PANNA 24.08-23.09
Aby prze¿yæ jakoœ te lutowe dni warto powróciæ
do dawnych zainteresowañ, mo¿e to zmieni twój
trochê zakrêcony nastrój i oderwie ciê na chwilê
od szarej rzeczywistoœci. W sprawach zawodowych bêdzie siê dzia³o ró¿nie, ale wszystko jest
do opanowania, jeœli siê tylko chce. Pracowitoœæ
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i sumiennoœæ siê op³aci, ale zachowuj siê asertywnie, jeœli coœ przekracza twoje mo¿liwoœci –
odmawiaj bez skrupu³ów.
 WAGA 24.09-23.10
Zacznij ¿yæ bardziej aktywnie. Lecz pierwszy krok
w kierunku zmian musi polegaæ na rezygnacji ze
z³ych nawyków i przestawieniu siê na lekkostrawn¹ dietê. Musisz pozbyæ siê te¿ nawyku biernego
wypoczynku. Ta nijaka zima dzia³a na ciebie pesymistycznie, wskazany by³by wyjazd, nawet weekendowy. Pod koniec lutego pewne urzêdowe
pismo zburzy twój spokój.
 SKORPION 24.10-23.11
Inni jakoœ podupadli duchowo i fizycznie, a ty
kwitniesz. Roznosi ciê energia, jesteœ pe³en pomys³ów - tylko pogratulowaæ. W sprawach zawodowych mo¿esz liczyæ na kogoœ bliskiego.
W sprawach uczuciowych odczuwasz pewien zastój, czy¿byœ myœla³ o zmianie partnera? Nie
podejmuj takiej decyzji zbyt pochopnie...
 STRZELEC 24.11-22.12
Pod koniec miesi¹ca czeka ciê mi³a niespodzianka. Mo¿esz wzi¹æ udzia³ w towarzyskim spotkaniu, które wyjaœni wiele niedomówieñ. Marzec bêdzie sprzyja³ realizacji planów i marzeñ. Spraw,
abyœ wreszcie móg³ siê cieszyæ owocami swojej
pracy i zafunduj sobie parê chwil oddechu od codziennoœci i pogmatwanych spraw, które powinny
nied³ugo znaleŸæ swój „happy end”.
 KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Dopisuje ci szczêœcie w sprawach zawodowych.
Jesteœ nie do przebicia w negocjacjach i podpisywaniu korzystnych umów. Natomiast w sprawach
uczuciowych nast¹pi³ nieprzewidziany konflikt.
Zdob¹dŸ siê na pierwszy gest - schowaj dumê
„do kieszeni” - i postaraj siê zachowaæ spokój,
potrafisz pójœæ na kompromis.
 WODNIK 21.01-19.02
Pomyœlnie za³atwisz jakieœ zadawnione spory, do
których zbytnio nie przejawia³eœ wczeœniej chêci
i zapa³u. Skorzystaj z pomocy przyjaciela lub zaufanej osoby i ca³y urzêdowy galimatias za³atw
przy ich pomocy. Mo¿e przy okazji nauczysz siê
czegoœ na przysz³oœæ. Natomiast w sprawach
uczuciowych czeka ciê trudna decyzja.
 RYBY 20.02-20.03
Ostatnio czujesz siê niedowartoœciowany. Ta
œwiadomoœæ mêczy ciê, a tak¿e sprawia, ¿e sta³eœ siê trochê nerwowy i nie panujesz nad swoimi
zachowaniami. Mo¿esz to naprawiæ, wybierz siê
na spokojn¹ rozmowê z szefem, jeœli dotyczy to
pracy lub porozmawiaj z partnerem na temat waszego zwi¹zku. Na pewno taka rozmowa pomo¿e
wyjaœniæ wiele niejasnoœci i zrozumieæ skomplikowan¹ sytuacjê.
Merlin

wrzeœniu 1791 roku, urodzi³a
syna, któremu na chrzcie œwiêtym dnia 17.09.1791 roku
w koœciele Narodzenia Najœwiêtszej Marii Panny na Nowym Mieœcie, nadano imiona:
Józef Szczêsny Maurycy. Natomiast nazwisko, pod jakim go
wpisano do ksiêgi metrykalnej,
to Chmielnicki. Wed³ug jednych mia³o ono pochodziæ od
starostwa chmielnickiego, posiadanego przez ksiêcia, wed³ug innych od nazwiska któregoœ z ksi¹¿êcych oficjalistów.
Ceni¹c sobie honor, ks. Józef

testamentem spisanym w Warszawie, przed wypraw¹ Napoleona na Moskwê, ustanowi³
dla niego legat w wysokoœci 10
tysiêcy dukatów. Syn ten dos³u¿y³ siê póŸniej stopnia pu³kownika w armii austriackiej, zmar³
jednak bez¿ennie w 1860 roku.
Drugi zapis, opiewaj¹cy na
15 tysiêcy dukatów, we wspomnianym dokumencie, przeznaczony zosta³ dla drugiego
syna ksiêcia – Józefa Karola
Maurycego Ponityckiego (ur.
1809 r.) ze zwi¹zku z Zofi¹ hrabiank¹ Potock¹, dwukrotnie zamê¿n¹, za Wincentym Czosnowskim, starost¹ sokolnickim oraz Aleksandrem Oborskim. Zofia urodzi³a ksiêciu
Józefowi równie¿ córkê, El¿bietê, wystêpuj¹c¹ póŸniej pod
nazwiskiem Ponitycka-Poniatowska. Nad mieszkaj¹cymi
w Pary¿u dzieæmi (synem i córk¹) opiekê sprawowa³ towarzysz broni i przyjaciel ksiêcia,
marsza³ek Luis Nicolas Davout
(1770-1823). Jego starania zapewni³y im rentê rz¹du francuskiego i nadanie drugiego nazwiska, dziêki adoptowaniu ich
w roku 1828 przez ciotkê, siostrê ojca, Teresê Mariê hr. Tyszkiewiczow¹ (1760-1834).
Mieszka³a ona we Francji
z uwagi na swój romans z ministrem napoleoñskim Charlesem
de Talleyrand-Périgord (17541838). Odt¹d rodzeñstwo u¿ywa³o podwójnego nazwiska.
Józef Ponitycki-Poniatowski
zaci¹gn¹³ siê do armii francuskiej. W latach 1828-29 walczy³ na Peloponezie o niepodleg³oœæ Grecji, nastêpnie uczestniczy³ w rewolucji lipcowej we
Francji. Nie straci³ œwiadomoœci narodowej, bo na wieœæ

o wybuchu powstania listopadowego w Polsce, przyjecha³
do kraju i wzi¹³ udzia³ w walkach jako adiutant gen. Jana
Skrzyneckiego, za co odznaczony zosta³ Z³otym Krzy¿em
Orderu Virtuti Militari. Walczy³
póŸniej w Algierii, awansuj¹c
do stopnia majora - szefa szwadronu strzelców konnych afrykañskich. Cieszy³ siê reputacj¹
dobrego ¿o³nierza. Umar³
w 1855 roku w Algierze i zosta³
pochowany na francuskim
cmentarzu wojskowym pod
Oranem. Z ma³¿eñstwa z Angielk¹, Mary Ann¹ Semple mia³
syna - Józefa Stanis³awa
Ponityckiego-Poniatowskiego
(1837-1910), który bior¹c
udzia³ w wojnie krymskiej, jako chor¹¿y u boku marsza³ka
Pellisier, dos³u¿y³ siê stopnia
porucznika w 3 pu³ku u³anów
francuskich; i córkê - Mariê Teresê (ur. 1838 r.), która poœlubi³a Luisa Antoine’a de Guirarda
hr. de Monternat. Dalsze losy
wnuków ksiêcia Józefa Poniatowskiego, bohatera narodowego, nie s¹ znane.
Odkrycie wielu tajemnic rodu Poniatowskich zawdziêczamy Teresie Zieliñskiej, autorce
„Pocztu polskich rodów arystokratycznych” (wyd. WSiP,
Warszawa 1997), która z ca³¹
skrupulatnoœci¹ wyœwietli³a
szereg nieznanych dotychczas
w¹tków i zada³a sobie trud
przeœledzenia losów cz³onków
tej rodziny a¿ po wspó³czesnoœæ. Ktokolwiek wiêc pisze
o Poniatowskich, nie mo¿e pomin¹æ tego dzie³a, wype³niaj¹cego dotychczasow¹ lukê w genealogii rodów magnackich
dawnej Rzeczypospolitej. cdn.
Tadeusz W³. Œwi¹tek
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POZIOMO: 1-A tkanka wype³niaj¹ca koœci. 1-J jeden z sakramentów chrzeœcijañskich. 2-E miasto we W³oszech (Kampania). 3-A kleszczyki. 3-G ubytek, strata. 4-E rêczny karabin
maszynowy. 4-L bielak, szarak. 5-G lewy dop³yw Narwi. 6-A
spec od cha³ek .6-K jednostka monetarna Portugalii przed
Euro. 7-B Miêdzynarodowy Komitet Olimpijski (skrót). 7-G
krewny w linii mêskiej. 8-D haust. 8-J ze szczeblami do kariery. 9-F miasto nad jeziorem Jeziorak.10-A wyspa na Morzu
Œródziemnym.10-H Amerykanin, nie republikanin.11-A ma³y
ekran.12-H znak ³aski Chrystusa.13-A miasto na trasie Rawa
Mazowiecka – Piotrków Trybunalski.14-J sêdziwy mê¿czyzna.15-E pierwiastek chemiczny Mg. 16-A dawniej lewa rêka.16-J kwestionariusz zawieraj¹cy pytania.
PIONOWO: A-1 ma³a grupa etniczna. 10-A œrodek, oœrodek.
B-6 czajnik. C-1 korzyœæ. C-10 wi¹zka œwietlna. D-6 czêœæ
poœcieli do przykrycia. E-1 wielki, gêsty las. E-11 inwazyjna
choroba pszczó³. F-8 australijski nielot. G-1 cukier prosty.
H-2 olejek ró¿any. H-7 opad atmosferyczny. H-12 styl jazzowy. I-3 pewnoœæ siebie, œmia³oœæ. I-9 poetyckie natchnienie.

J-1 grubianin, ordynus. J-7 pierwszy cz³owiek na Ziemi. J-12
rêczna broñ miotaj¹ca. K-5 podstawowa jednostka d³ugoœci.
L-1 œlad w drzewie po przejœciu pi³y. L-8 kotew, sztaba œci¹gaj¹ca mury. £-4 „Grupa…” , polski zespó³ rockowy. £-12 miasto w granicach Warszawy. M-1 szkic literacki. N-8 doradca
Daniela i Salomona. O-1 matka mê¿a (¿ony). O-12 zjawisko
optyczne w atmosferze ziemskiej.
opr. A. Kemski
Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 19/06: „Prawda kole w aureolê”.

Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”
tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³: p. Ryszard Buczma
z ul. Witoliñskiej.

Wa¿ne do 2 marca br.

MIESZKAÑCU pomó¿! Pandemia w przedszkolu
Pies w rozmiarze S
Na samym pocz¹tku musimy daæ sobie odpowiedŸ, czy
rzeczywiœcie nasz
pies jest zbyt chudy. Star¹ wypróbowan¹ metod¹ jest
okreœlenie gruboœci
t³uszczowej
tkanki podskórnej
na ¿ebrach psa.
Fizjologicznie prawid³owa warstwa tkanki t³uszczowej w tym miejscu u psa nie powinna byæ wiêksza ni¿ 5 mm. Poza tym warto porównaæ wagê swojego psa do
prawid³owej wagi wzorca danej rasy. Podajê poni¿ej kilka przyk³adowych prawid³owych wag
dla najczêœciej spotykanych ras w naszym kraju.
Chihuahua 1 – 3 kg; Yorksire terrier stand. 2 –
3 kg; Grzywacz chiñski 2 – 5 kg; Jamnik miniaturowy 4 –5 kg; Shith tzu 5 – 7 kg; Mops 6 – 8 kg;
West highlahd white terrier 7 – 10 kg; Beagle 8 –
14 kg; Jamnik 9 – 12 kg; Shar pei 16 – 20 kg;
Sznaucer œredni 16 – 20 kg; Syberian husky 16 –
27 kg; Chow chow 20
– 32 kg; Bullterrier 24
– 30 kg; Bokser 25 –
32 kg; Labrador 25
–34 kg; Retriver 25 –
36 kg; Golden retriver 27 – 36 kg; Doberman 30 – 40 kg;
Sznaucer olbrzym 32
– 35 kg; Owczarek
niemiecki 34 – 43 kg;
Rottweiler 41 – 50
kg; Dog niemiecki 45
– 55 kg; Bernardyn
50 – 90 kg.
Oceniaj¹c prawid³owoœæ wagi psa musimy braæ pod uwagê
jego konstytucjonalny
typ budowy. Przecie¿
nawet w obrêbie jednego miotu szczeni¹t
spotkaæ mo¿na osobniki mniejsze i wiêksze. Jedne
maj¹ tzw. koœciec „grubokoœcisty”, inne nie. Musimy braæ pod uwagê p³eæ psa. Z regu³y samice s¹
drobniejszej budowy, natomiast samce s¹ masywniej zbudowane. Musimy braæ pod uwagê wiek
psa. M³odsze osobniki maj¹ mniejsz¹ wagê, starsze wiêksz¹. Musimy braæ pod uwagê status zdrowotny zwierzêcia. Jeœli za pomoc¹ badañ zarówno
lekarsko - weterynaryjnych, jak i laboratoryjnych
wykluczymy jako przyczynê chudniêcia stan chorobowy.
Bo pamiêtaæ musimy przecie¿, ¿e brak apetytu,
a co za tym utrata wagi towarzyszy prawie ka¿dej
chorobie psa. Powinniœmy zastanowiæ siê nad prawid³owoœci¹ diety. Pamiêtajmy o tym, ¿e posi³ki przygotowywane przez nas w domu nigdy nie bêd¹ odpowiednio i profesjonalne zbilansowane pod wzglê-

dem zawartoœci bia³ka, t³uszczu, wêglowodanów
sk³adników mikro i makroelementów, witamin, wielonienasyconych kwasów t³uszczowych, chondroityny, glukozaminy, probiotyków, etc. Dlatego te¿ nie
tylko ze wzglêdów zdrowotnych, ale i finansowych
warto przyzwyczajaæ psa do gotowej suchej karmy,
ale o gwarantowanych sk³adach. Istotne jest dobranie karmy dla psa pod wzglêdem smakowym. Psy
maj¹ równie¿ swoje upodobania w tym wzglêdzie.
Tote¿ pocz¹tkowo warto poprosiæ sprzedawcê
o próbkê karmy, jeœli nie posiada takowej warto kupiæ najmniejsze opakowanie np. 0,5 kg, ¿eby móc
wyrobiæ sobie zdanie na temat jej smakowitoœci.
Jeœli zasmakuje naszemu podopiecznemu wówczas
warto kupiæ ju¿ wiêksze opakowanie. Pamiêtaæ
trzeba równie¿, a¿eby, co jakiœ czas – powiedzmy,
co 4 – 6 tygodni zmieniaæ rodzaj suchej karmy na
inny jej rodzaj. Chodzi o to, aby pies nie mia³ monodiety zarówno pod wzglêdem smakowym, jak
i wartoœciowym. Per analogiam do nas ludzi – gdyby by³o nas staæ na to, aby jeœæ tylko kawior i popijaæ go szampanem, to jestem pewien, ¿e po miesi¹cu nikt by nie móg³ ju¿ na to nawet patrzeæ. Jednak¿e przejœcie z jednego typu karmy na drugi powinno odbywaæ siê w sposób
p³ynny. Powiedzmy przez
tydzieñ mieszamy ze sob¹
star¹ i now¹ karmê. Pocz¹tkowo do starej karmy
dok³adamy niewielk¹ iloœæ
nowej karmy. Jednak ka¿dego dnia wprowadzamy
coraz wiêksze iloœæ karmy
nowej, a zmniejszamy zawartoœæ karmy dotychczas
podawanej. Takie p³ynne
przejœcie uchroni nas
przed niestrawnoœciami
psa zwi¹zanymi z gwa³town¹ zmian¹ diety, czego
nastêpstwem mog¹ byæ
wymioty, biegunki, utrata
apetytu, a w konsekwencji
spadek wagi.
Zdarzaj¹ siê te¿ psy
„terroryœci”, które wrêcz
terroryzuj¹ w³aœcicieli nie jedzeniem licz¹c na to,
¿e i tak dostan¹ swój ulubiony k¹sek. Bardzo czêsto w³aœciciele ulegaj¹ takiemu szanta¿owi. Pamiêtajmy jednak, ¿e weterynaria praktycznie nie
zna takiego przypadku, aby zdrowy pies, maj¹cy
w dodatku pe³n¹ miskê jedzenia pad³ z g³odu.
Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński
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
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ZDROWIE I SI£Y ODZYSKASZ TYLKO W KRYNICY-ZDROJU

Sanatorium Uzdrowiskowe

Zg o d a

zaprasza na 14−dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne
(z dofinansowaniem z PFRON) w terminach:
27.02–12.03 (14 dni) – 1022 z³
14.03–27.03 (14 dni) – 910 z³
29.03–11.04 (14 dni) – 910 z³
Oferujemy: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie,
bogaty program kulturalny oraz szerok¹ gamê zabiegów balneologicznych.
W pobli¿u lodowisko i wyci¹gi narciarskie oraz inne atrakcje!!!

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

Trzynastka, jak wiadomo przynosi pecha.
13 lutego o godzinie 13.00 „Mieszkaniec”
odwiedzi³ Przedszkole „Misia Czarodzieja”
przy ul. Chrzanowskiego. W przedszkolu roi³o siê od lekarzy, a iloœæ chorych równa by³a
iloœci przedszkolaków. Prawdziwa pandemia!

Mimo tego Krystyna Smoliñska, dyrektor przedszkola,
z uœmiechem powita³a „Mieszkañca” – Witam nasz¹ ulubion¹ gazetê! Cieszê siê, ¿e przyszliœcie, bo d³ugo oczekiwaliœmy na to, co siê dzisiaj u nas
dzieje! Do naszej redakcji czêsto nap³ywaj¹ sygna³y o ró¿nych zachowaniach nauczycieli, ale ¿eby dyrektor cieszy³ siê
z tego, ¿e ma przedszkole pe³ne
chorych maluchów? I oficjalnie
siê do tego przyznawa³? Tego
jeszcze nie by³o. Na szczêœcie
okaza³o siê, ¿e tymi chorymi
maluchami nie s¹ dzieci, ale...
ich zabawki. Misie, lale, pieski,
samochodziki... A do przedszkola zawita³ „Szpital Pluszowego Misia”.
– To miêdzynarodowy projekt
realizowany w 24 krajach –
wyjaœnia Iwona Kalinowska,
która koordynuje akcjê. – Ma
miêdzy innymi zaznajomiæ dzieci ze s³u¿b¹ zdrowia i zlikwidowaæ lêki przed „bia³ym fartuchem”. Poza tym chodzi o to,
¿ebyœmy my studenci, poznali
zachowania ma³ych dzieci,
sprawdzili siê w nawi¹zywaniu
z nimi dobrego kontaktu i przekonali siê, czy nadajemy siê do
pracy w pediatrii. Studenci
warszawskiej Akademii Medycznej chêtnie bior¹ udzia³
w akcji, która jest realizowana
w przedszkolach i szpitalach.
Projekt cieszy siê bardzo du¿ym powodzeniem dlatego na
wizytê lekarzy ze „Szpitala Plu-

szowego Misia” czasami trzeba
d³ugo czekaæ.
Ale gdy ju¿ szpital przyjedzie, to adepci medycyny
kompleksowo
wykonuj¹
wszelkie badania i zabiegi
wszystkim chorym zabawkom,
które przyprowadzaj¹ im dzieci. Przy przedszkolnych stolikach powstaj¹ gabinety lekarskie, pracownie RTG, EKG,

wuje zaburzenia z jakimi dzieci
przynosz¹ swoje zabawki.
– Zdarzy³o siê kilka z³amañ
koñczyn oraz du¿o po³kniêæ
klocków i guzików.
Czasami studenci musz¹
sprostaæ bardziej wysublimowanym dolegliwoœciom. Trafia³o siê odsysanie t³uszczu puszystej lalce, a jeden z samochodzików wymaga³ transfuzji oleju.
Dzieci wymyœlaj¹ swoim zabawkom ró¿ne choroby. Przedszkolaki z pocz¹tku s¹ trochê
skrêpowane, ale przechodz¹c
przez poszczególne gabinety lekarskie i wykonuj¹c zabawkom
kolejne badania nabieraj¹ œmia³oœci. Chêtnie pilnuj¹, aby lalki

Operacja szarego misia

sale operacyjne. Ukochane
chore pluszaki s¹ badane, samochodziki
przeœwietlane,
a lalki Barbie bez skrêpowania
(ustami swoich w³aœcicielek)
opowiadaj¹ o k³opotach ze
zdrowiem i urod¹.
– Najczêœciej spotykan¹ dolegliwoœci¹ w przedszkolu „Misia Czarodzieja” jest ból g³owy
– Iwona Kalinowska podsumo-

nieruchomo sta³y w czasie przeœwietlenia p³uc. Przytrzymuj¹
misie, aby nie uciek³y ze sto³u
operacyjnego... Jednak w przedszkolu „Misia Czarodzieja”
trzynastka nie okaza³a siê pechowa i wszystkie przeprowadzone w przedszkolu procesy
leczenia, zabiegi i operacje zakoñczy³y siê pe³nym sukcesem.
Adam Rosiński

Dzień mruczka
„Œwiatowy Dzieñ Kota” obchodzony by³ w Polsce po raz drugi. To œwiêto, którego celem jest
uœwiadomienie roli, jak¹ w ¿yciu
cz³owieka odgrywaj¹ mrucz¹ce
czworonogi.
Pomys³ uczczenia kotów specjalnym œwiêtem pojawi³ siê we W³oszech. Dlatego te¿ w Rzymie odbywaj¹ siê tegoroczne centralne obchody
Œwiatowego Dnia Kota. Kot jest wyj¹tkowym
stworzeniem. ¯yj¹c z nim przez wiele lat pod jednym dachem, trudno go poznaæ.
- Potrafi byæ kochany i s³odki, jednoczeœnie zachowuj¹c dystans do cz³owieka - uwa¿a Monika
Ulatowska z redakcji magazynu „Kot”.
To w³aœnie magazyn „Kot” zainicjowa³ obchody tego dnia w Polsce. W ubieg³ym roku Dzieñ
Kota œwiêtowano jedynie w £odzi. W tym roku
równie¿ w Warszawie.
Koty s¹ jednymi z najpopularniejszych zwierz¹t domowych. Wed³ug danych redakcji maga-

zynu „Kot”, goszcz¹ one w 33%. polskich gospodarstw domowych, wygrywaj¹c konkurencjê
z psami. Stawia to nasz kraj na trzecim miejscu
pod wzglêdem liczby tych zwierz¹t w domach,
zaraz po Australii i USA.
To, ¿e koty s¹ czêœciej obecne w gospodarstwach domowych ni¿ psy jest byæ mo¿e spowodowane tym, ¿e mamy coraz mniej czasu, a kota
nie trzeba np. codziennie wyprowadzaæ na spacery. Mo¿liwe te¿, ¿e te tajemnicze zwierzêta po
prostu wci¹¿ fascynuj¹ cz³owieka. oprac. MKP
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CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT

Grochów – ul. Igañska 2
810 85 23

Tw ó j F r y z j e r
ul. Siennicka 22

Zapraszamy codziennie
w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00
tel. 022 813−64−36
(zak³ad przeniesiony z ul. Mêciñskiej 18
„Ma³y Bazarek”)

PSY
KOTY
GRYZONIE
RYBY
PTAKI
GADY

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

KREDYTY

 WYSOKIE KWOTY DO 50 000 Z£.
 OKRES KREDYTOWANIA DO 72 MIESIÊCY.
 MINIMALNY DOCHÓD 470 Z£ NETTO.
 MO¯LIWOÆ £¥CZENIA
KILKU KREDYTÓW W JEDEN,
Z NI¯SZ¥ RAT¥.
 DECYZJA W 15 MINUT.
AKCEPTUJEMY RÓWNIE¯ UMOWY ZLECENIE.
BIURO FINANSOWE:
Warszawa, ul. Poligonowa 3, pok. 329
tel. 813-07-83, 0603-507-106

HOTEL
STRZYŻENIE I PIELĘGNACJA
SKLEP – ARTYKUŁY DLA ZWIERZĄT
RABAT DLA EMERYTÓW – 20%
PŁATNOŚĆ RATALNA

Goc³aw – ul. Tatarkiewicza 10B
672 04 40

FRYZJERSTWO DAMSKIE, MÊSKIE, DZIECIÊCE
Pe³en zakres us³ug

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
CENTRUM FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE
al. Waszyngtona 122, tel. 870-14-44
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OG£OSZENIA DROBNE
KUPIĘ

 OG£OSZENIA

NIERUCHOMOŚCI

 AAAA Antyki, meble, obrazy,
zegary, monety, znaczki, pocztówki.
Tel. 022 610-33-84;
0601-235-118; 0669-154-951
 AAA Antyki, meble, obrazy,
zegary, platery, srebra oraz
inne przedmioty.
Tel. 022 841-09-35;
0501-050-948
 Monety, banknoty, odznaczenia. Antykwariat ul. Andersa 18.
Tel. 022 831-36-48
 Monety, znaczki, pocztówki.
Tel. 022 610-33-84;
0601-235-118; 0669-154-951
 Znaczki, pocztówki, monety,
medale, banknoty, akcje.
Tel. 022 841-09-35;
0501-050-948

 Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria.
Tel. 0606-742-822
www.odkurzaczerainbow.pl

MEDYCZNE

NAUKA
 Angielski.
Tel. 0691-98-50-34
 Fizmat – matury, studenci – doje¿d¿am, dr. Tel. 0606-154-798
 Jêzyk rosyjski – skutecznie,
sympatycznie, nauka, t³umaczenia.
W-wa Weso³a.
Tel. 0504-69-79-18;
www.rosyjski.blo.pl
 LO dla Doros³ych.
Tel. 022 498-65-95
 Matematyka – 25 z³/60 min.
Tel. 022 810-26-11;
0663-022-567
 Niemiecki – tanio, matura, konwersacje, korepetycje – szybko,
skutecznie. Tel. 022 610-02-84;
0510-122-145
 Reedukacje.
Tel. 0501-327-290
 Rosyjski – ka¿dy poziom, egzaminy, matura 40 z³/60 min.
Tel. 0502-275-194
 Szkolenia z zakresu BHP.
Tel. 022 879-87-66
 Szko³a Policealna.
Tel. 022 498-65-95

 OG£OSZENIA

RAMKA
Kancelaria Prawna Pietruk –
Kancelaria
Prawna
Pietruk
porady prawne
na ka¿d¹
kie-–
porady
prawnezakres
na ka¿d¹
kieszeñ! Pe³ny
us³ug.
szeñ! Pe³ny zakres us³ug. GroGrochowska 306/310, pok. 261,
chowska 306/310, pok. 261, tel.
tel. 022 879-92-29;
022 879-92-29; 0502-275-194;
0502-275-194; 0513-160-599.
0513-160-599. Godziny i cennik
na Godziny i cennik na:
www.pietruk.eu

RÓŻNE

SPRZEDAM

 Alkoholowe odtrucia, narkotykowe, Esperal. Tanio. Gabinet, dojazdy.
Tel. 022 671-15-79,
022 613-98-37
 Medyczna pielêgnacja stóp równie¿ diabetycy.
Tel. 022 870-14-44
 Rzuæ palenie!
Tel. 022 870-14-44
 Terapia psychologiczna i logopedyczna – pe³en zakres us³ug.
Tel. 022 612-16-60;
0605-765-646
 WWW.OBDUKCJE.PL.
Tel. 0501-241-852

DROBNE

 Okazyjnie dzia³kê budowlan¹
ok. 500 m kw. – do zagospodarowania. Inne propozycje te¿.
Tel. 022 610-42-83

 Panie do pomocy przy produkcji na wtryskarkach – Falenica.
Tel. 0501-295-814
 Spokojnemu emerytowi z okolic ronda Wiatraczna – z uprawnieniami na prowadzenie autobusu 2 x w tygodniu po 3 godziny.
Tel. 022 870-57-15 od 10-15
RAMKA
Zatrudnimy
solidne,
 Zatrudnimy
solidne,pracowite
pracowiteosoby
osobydodopracy
pracyww charakterze
charakterze
przedstawiciela instytucji finanprzedstawiciela
finansowej oraz
oraz hostessy. Nie
sowej
Nie wymawymagamy doœwiadczenia
doœwiadczenia na
gamy
na danym
danym
stanowisku, oferujemy pracê
stanowisku,
pracê
wwrenomowanej
firmie,
elastyczrenomowanej
firmie,
elane
godziny
pracy,pracy,
b. dobre
wastyczne
godziny
b. dobre
runki.
Zainteresowanych
prosimy
warunki. Zainteresowanych proosimy
kontakt:
(022)871-62-24
o kontakt:
(022) 871-62-24

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

 Agencja Ochrony „AMRA” zatrudni mê¿czyzn do lat 50. Zg³oszenia tel. 022 643-80-99, ul. Sosnowskiego 1 w godz. 9.00-13.00
 Firma GM Records poszukuje
pracownika drukarni
biuro@gmrecords.pl
 Firma GM Records poszukuje
kierowcy autobusu
hr@gmrecords.pl
 Firma GM Records poszukuje
magazyniera
biuro@gmrecords.pl
 Fryzjerowi damsko-mêskiemu
i uczniom - od zaraz, dobre warunki.
Tel. 0607-651-497;
022 870-09-66
 Krawcow¹ zatrudniê.
Tel. 0691-426-801
 Panie – monta¿ atomizerów –
Falenica.
Tel. 0501-295-814

 Dorywczo – cha³upnictwo –
rano.
Tel. 0510-379-772
 Sprz¹tanie, okna.
Tel. 022 815-27-05

NIERUCHOMOŚCI/wynajmę
 Gara¿ ul.Karczewska 7.
Tel. 022 810-37-33

NIERUCHOMOŚCI/ do wynajęcia
 Poszukujê samodzielnego
pokoju.
Tel. 0512-522-439

NIERUCHOMOŚCI/kupię

PRAWNE
 Kancelaria Adwokacka adw.
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cywilne, karne, rodzinne, spadkowe, porady. Wawer - Anin ul.
Ukoœna.
Tel. 022 613-04-30;
0603-807-481
 KANCELARIA – niedrogie porady prawne – sprawy rodzinne,
spadkowe, lokalowe, nieruchomoœci, obs³uga firm – „Universam” Grochów (nad bankiem).
Tel. 022 810-00-61 - 66 w. 252;
0509-959-444

Bielizna, pasmanteria - ul. FielRAMKA
Bielizna,
pasmanteria
- ul. Fieldorfa 10/324
Tel. 0698-802-444
dorfa 10/324 Tel. 0698-802-444
 Kompozytor tekstów piosenek
oraz t³umacz j. szwedzkiego
przyjmie zlecenia.
Tel. 022 872-01-78
 Konsultacje dotycz¹ce zwrotu,
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
Skup z³omu metali kolorowych. Stary punkt – nowe
Skup z³omu metali kolorowych.
ceny! punkt
Ul. – nowe
Kawcza
Stary
ceny! 40.
Ul.
Tel. 0600-236-046
Kawcza
40. Tel. 0600-236-046

USŁUGI
 AAA Sprz¹tanie wspólnot
mieszkaniowych.
Tel. 022 870-47-89
 Administrowanie nieruchomoœciami.
Tel. 0692 614 577
 Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami.
Tel. 022380-32-03; 0607-838-608
 Alarmy, kamery, sieci komputerowe.
Tel. 0501-123-967
 ANTENY - CYFRA+, Polsat,
N, satelity bez op³at 650 programów w tym 15 polskich (Polonia,
TRWAM), anteny TV – naziemne.
Sprzeda¿, monta¿, naprawa, gwarancja! „Lemag”W-wa, ul. Br.
Czecha 29. Tel. 022 815-47-25;
0501-123-566;
www.lemag.TVSAT.waw.pl
 AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 022 612-95-23,
0609 105 940
 AA PRANIE DYWANÓW,
wyk³adzin, tapicerki. Schniêcie 4
godz. Dojazd gratis.
Tel. 022 619-40-13;
0502-928-147
 Anteny SAT TV, kamery – 24
h.
Tel. 0602-396-976
 Automatyczne pralki – naprawa, tanio. Tel. 022 810-67-92;
0605-404-132
 AUTOSERWIS tanio - Marsa
76.
Tel. 022 812-18-39;
0503-315-804
 Cyklinowanie, lakierowanie Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
 DEZYNSEKCJA, skutecznie.
Tel. 022 642-96-16

 Elektryczne.
Tel. 022 615-58-13;
0504-61-88-88
 Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 022 870-27-39;
0502-208-813
 FOCUS SERVICE - naprawa
telewizorów w domu klienta.
Tel. 022 613-62-96;
0603-40-90-20
 Futra, ko¿uchy, odzie¿ skórzana – us³ugi na miarê, przeróbki,
wszelkie naprawy ul. Zamieniecka 63.
Tel. 022 610-23-05
 GAZ, HYDRAULIKA – 24 h.
Naprawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia. Uprawnienia gazowe.
Tel. 022 610-72-31;
0662-065-292
 Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹czenia, przeróbki, naprawy.
Tel. 022 610-88-27;
0604-798-744
 Glazura, malowanie, tapetowanie, hydraulika, elektryka,
panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 022 615-58-13,
0504 61 88 88
 Glazura, hydraulika, remonty.
Tel. 022 671-05-82
 Glazura, doœwiadczenie, rzetelnoœæ.
Tel. 022 612-59-98
 G³adŸ, malowanie, panele.
Tel. 0606-464-453
 Hydrauliczne.
Tel. 022 615-58-13; 0504-61-88-88
 Hydrauliczne, gazowe – osobiœcie.
Tel. 022 610-81-21;
0607-773-106
 Hydrauliczne, Wod.-Kan.Gaz., C.O. Tel. 022 613-82-96;
0696-321-228
 Hydrauliczne - 24 h – awarie,
udro¿nienia. Tel. 022 610-72-31
 Hydraulik.
Tel. 022 815-66-60; 0502-031-257
 Kolorowa odzie¿ robocza –
producent. Obuwie, rêkawice,
fartuchy, odzie¿ dla gastronomii,
odzie¿ dla agencji ochrony.
P.P.H.U. Pirat, ul. Che³m¿yñska
158; 04 - 464 W-wa.
Tel./fax. 022 610-20-15,
www.pirat.waw.pl
 Kuchnie – projekty + realizacja.
Tel. 0694-809-402
 Lodówek – naprawa.
Tel. 022 842-97-06;
0602-272-464
 Malowanie, g³adŸ gipsowa.
Tel. 022 612-01-95
 Malowanie, tapetowanie, panele.
Tel. 022 615-76-97;
0695-679-521
 Malowanie, g³adŸ – bezpy³owo. Panele. Tel. 0606-464-453
 Malowanie, tapetowanie.
Tel. 022 615-58-13;
0504-61-88-88
 Malowanie mieszkañ, g³adŸ,
drobne remonty, glazura.
Tel. 0880-846-705
 Naprawa i przestrajanie telewizorów krajowych i zagranicznych, magnetowidów, urz¹dzeñ elektronicznych. Gwarancja.
Tel. 022 612-52-23;
0607 145 196
 Naprawa pralek i lodówek –
tanio.
Tel. 022 644-23-12;
0697-120-312
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RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yNieodp³atnie
odbieram
zu¿yty
ty sprzêt AGD
(bez lodówek)
sprzêt
lodówek)
z³om w AGD
ka¿dej (bez
postaci,
makuz³om w ka¿dej postaci, makulalaturê, st³uczkê. W³asny
turê, st³uczkê. W³asny transtransport. Sprz¹tanie piwnic.
port. Sprz¹tanie piwnic. Tel.
Tel. 022 499-20-62
022 499-20-62
 Okna, drzwi, bramy – najni¿sze ceny, raty, monta¿.
Tel. 0513-758-378
RAMKA
Poprawki krawieckie – tanio.
ul.Poprawki
krawieckie
– tanio.
Fieldorfa 10/324
ul. Fieldorfa Tel.
10/324
tel. 06980698-802-444
802-444
 Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywanów, magiel. Zak³ad Pralniczy ul.
Igañska 22. Tel. 022 870-09-54
 Pralki, lodówki.
Tel. 022 671-80-49;
022 610-05-30; 0601-361-830
 Przeprowadzki z pakowaniem, tanio.
Tel. 022 810-25-72;
0501-190-127

RAMKA
Remonty (równie¿ kompleksowe)
Remonty
(równie¿
komple– firmy
i osoby
prywatne. –Tanio
– soliksowe)
firmy–i szybko
osoby prywatdnie.
Tel. 0507-080-611
ne.
Tanio – szybko
– solidnie.
Tel. 0507-080-611
 REMONTY, przeprowadzki.
Tel. 0502-088-052
 Remonty mieszkañ.
Tel. 0691-040-034
 Remonty – fachowo, solidnie.
Tel. 0694-809-402
RAMKA
Skup Karolkowa
Karolkowa róg
Skup
róg Wolskiej.
Wolskiej.
Aktualna cena
cena puszki
Aktualna
puszki AL
Al. 55 z³;
z³;
5,50*.
Tel. 022 499-20-62
. Tel. 022 499-20-62
5,50
* cena z innym towarem
 Cena z innym towarem
RAMKA
Sprzeda¿ i monta¿ okien.
Ceny
Sprzeda¿
i monta¿Rachunki.
okien. Ceproducenta.
ny
producenta.
Rachunki. TaTanio,
solidnie, szybko.
nio, solidnie, Tel.
szybko.
Tel. 05070507-080-611
080-611
 STOLARZ - wykona solidnie
- meble, zabudowy, kuchnie, szafy, pawlacze i inne.
Tel. 022 810-38-04; 0602-126-214
 Studnie. Tel. 022 789-33-89
 Tapicerskie.
Tel. 022 612-53-88
 Uk³adanie, cyklinowanie, lakierowanie, renowacja starych
pod³óg.
Tel. 0692-71-78-71
 Uk³adanie parkietów, przek³adanie, cyklinowanie, lakierowanie
– osobiœcie. Tel. 022 810-70-88;
0609-542-545
 ¯aluzje, verticale, rolety - naprawy, pranie verticali.
Tel. 022 610-54-19
 Rolety antyw³amaniowe i naprawy.
Tel. 022 610-54-19
 Rolety, ¿aluzje, verticale, rolety antyw³amaniowe – produkcja,
naprawa.
Tel. 022 610-23-83
 ¯uk – wywóz gruzu, z³omu,
œmieci, drzewa, liœci i mebli.
Tel. 022 610-88-27; 0888-651-163

ZGUBIONO
 Zaginê³a legitymacja studencka o numerze 587/622/06. Znalazcê proszê o kontakt pod nr tel.
0603-436-104
REKLAMA
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Centrum Medyczne Ostrobramska
MAGODENT: Propozycje
także dla ubezpieczonych
Centrum Medyczne Magodent to znakomita placówka, z nowoczesnym wyposa¿eniem i œwietn¹ kadr¹. O tym wiedz¹ dobrze pacjenci, bowiem zje¿d¿aj¹ do Magodentu
nie tylko z Warszawy, lecz i z odleg³ych nawet miejscowoœci.
Wiele osób uwa¿a Magodent za przychodniê luksusow¹, dla wybranych: nie trzeba czekaæ w kolejkach, jest nowoczeœnie, nadzwyczaj czysto, bardzo uprzejmie, a wszyscy s¹ nastawieni na troskê o pacjenta.
Uwaga! Te luksusy teraz s¹ dla wielu pacjentów dostêpne ca³kiem za
darmo! Sta³o siê to mo¿liwe dziêki objêciu niektórych œwiadczeñ przez
Narodowy Fundusz Zdrowia, wiêc ka¿dy, kto jest ubezpieczony mo¿e
ju¿ bez przeszkód korzystaæ z wielu us³ug Centrum Medycznego.
Œwiadczenia, refundowane przez NFZ, dotycz¹ miêdzy innymi ginekologii, okulistyki czy kardiologii. Bez kolejek, bez odsy³ania od Annasza do Kajfasza, tu, na miejscu, mo¿na skorzystaæ nie tylko z konsultacji lekarskiej na bardzo wysokim poziomie, ale i z nowiutkiej, niezawodnej aparatury diagnostycznej.
Kardiolog z wieloletnim doœwiadczeniem klinicznym, dr Robert
Czarnecki, przyjmuje w jasnym, dobrze wyposa¿onym gabinecie usytuowanym na parterze, dla wygody pacjentów. Znalaz³ chwilê na rozmowê, miêdzy wizytami pacjentów.
- Co mo¿ecie Pañstwo zaoferowaæ pacjentom?
- Mamy tu mo¿liwoœci diagnostyki kardiologicznej w zakresie nieinwazyjnym. Badanie elektrokardiograficzne, badanie ca³odobowego zapisu EKG metod¹ holterowsk¹, badania holterowskie ciœnieniowe, test
wysi³kowy, badanie echokardiograficzne.
- Jakie choroby serca i uk³adu kr¹¿enia s¹ dziêki temu najczêœciej
wykrywane?
- Bardzo wiele! Choroba wieñcowa, nadciœnienie têtnicze, zaburzenia rytmu serca, niewydolnoœæ serca, wady serca…
- O jakich chorobach najczêœciej dowiadujemy siê dopiero od lekarza, poniewa¿ nasz organizm nie wysy³a³ uprzednio pacjentowi ¿adnych zauwa¿alnych sygna³ów?
- Miêdzy innymi bardzo czêsto pacjenci nie zdaj¹ sobie sprawy z tego, ¿e maj¹ nadciœnienie. Optymalne ciœnienie to mniej ni¿ 120/80. Je-

Kardiolog dr Robert Czarnecki
œli jest nawet znacznie ni¿sze, ale nie daje dolegliwoœci takich, jak zawroty g³owy, zas³abniêcia itp., nie ma czym siê niepokoiæ. Inaczej
sprawa wygl¹da, gdy ciœnienie jest wy¿sze. Jeœli jest ni¿sze ni¿ 140/90,
dobrze jest je czasem kontrolowaæ i zmodyfikowaæ swój sposób ¿ycia
– zwiêkszenie aktywnoœci fizycznej, zmiana sposobu od¿ywiania siê,
redukcja ciê¿aru cia³a, zaprzestanie palenia tytoniu.
Jednak, gdy ciœnienie jest jeszcze wy¿sze, mo¿e w szczególnych
przypadkach stanowiæ zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia pacjenta; wówczas sytuacja wymaga podjêcia szeregu zdecydowanych dzia³añ i sta-

³ej, wiarygodnej kontroli. Podobnie, gdy jedna z wartoœci mieœci siê
w normach zaœ druga je przekracza, np. pomiar wskazuje ciœnienie
135/100. To te¿ powinno byæ natychmiast konsultowane z lekarzem.
Ka¿dy pacjent, jeœli to wskazane, przechodzi u nas cykl dodatkowych
badañ i otrzymuje indywidualne zalecenia, dopasowane do jego szczególnego przypadku.
- Czyli, kiedy zauwa¿ymy, ¿e ciœnieniomierz wskazuje te wy¿sze
wartoœci, powinniœmy udaæ siê po poradê?
- Niezupe³nie! Po pierwsze, pojedynczy pomiar, co najwy¿ej mo¿e
byæ wskazówk¹, by go powtórzyæ, i to kilka razy. Poza tym wa¿ne jest,
by ciœnienia nie mierzyæ bez uprzedniego przygotowania. Oko³o pó³
godziny przed pomiarem konieczny jest odpoczynek, unikanie u¿ywek
(alkoholu, papierosów, kawy, a nawet herbaty). Nie bêdzie te¿ wiarygodny pomiar w krótkim czasie po wysi³ku fizycznym lub stresie.
- Czemu s³u¿y badanie holterowskie?
- To doskona³e badanie, znacznie wiêcej ni¿ standardowe EKG, poniewa¿ aparat rejestruje zapis czynnoœci elektrycznej serca pacjenta w ró¿nych sytuacjach: odpoczynek, wysi³ek, stres; pozwala wychwyciæ te sytuacje, w których pacjent odczuwa jakieœ dolegliwoœci, ale nie jest w stanie w tym dok³adnie momencie zrobiæ sobie „zwyk³ego” EKG. Przygodne EKG to przecie¿ tylko malutki wycinek, kilka przypadkowych sekund
w spoczynku, tu zaœ mamy mo¿liwoœæ rozpoznania wszystkich szczególnych sytuacji, które mog¹ byæ odnotowane przez badanego w dzienniczku lub, jeœli sytuacja tego wymaga, zasygnalizowane naciœniêciem przez
pacjenta specjalnego przycisku w aparacie. To nowoczesne, cyfrowe
urz¹dzenia, znakomicie pomagaj¹ce w prawid³owym diagnozowaniu.
Nawet groŸne choroby serca mog¹ pocz¹tkowo nie dawaæ objawów,
³atwo zauwa¿alnych przez pacjentów. Dlatego nowoczesna kardiologia
jest œciœle powi¹zana z nowoczesn¹ aparatur¹ i kompleksow¹ diagnostyk¹.
Wizyta u kardiologa w Centrum Medycznym MAGODENT jest prosta: wystarczy dowód ubezpieczenia i skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu. Pamiêtajmy, ¿e tryb ¿ycia, wiek, p³eæ oraz, co bardzo
istotne, wywiad rodzinny chorób serca, a tak¿e oty³oœæ czy palenie tytoniu maj¹ bardzo istotny wp³yw na wzrost ryzyka. W przypadku zauwa¿enia niepokoj¹cych sygna³ów, nie nale¿y wpadaæ w panikê.
Jeœli objawy s¹ ³agodne, lecz niepokoj¹ce, trzeba pilnie odwiedziæ
lekarza pierwszego kontaktu, który oceni ryzyko i odpowiednio nami
pokieruje.
Jeœli objawy s¹ gwa³towne, jedziemy od razu na ostry dy¿ur. Jednak
o wiele lepiej i zdrowiej jest zlokalizowaæ chorobê serca czy uk³adu
kr¹¿enia zawczasu, zanim zd¹¿y spustoszyæ organizm i staæ siê realnym zagro¿eniem ¿ycia.
Profilaktyka, dobra diagnoza i szybka pomoc kardiologa – pamiêtaj
o tym, jeœli chcesz siê cieszyæ ¿yciem i nie przysparzaæ cierpieñ Twoim
bliskim. Naprawdê warto.
AS 2007
KaJa

Pe³noprofilowana PORADNIA KARDIOLOGICZNA zaprasza!
Rejestracja tel. 022 879−92−09

PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO (INTERNIŒCI I PEDIATRZY) W RAMACH

PRZYCHODNIA – tel. 022 87−99−209  STOMATOLOGIA NFZ – tel. 022 610−38−52
REHABILITACJA – tel. 022 610−25−94 KINEZYTERAPIA I FIZYKOTERAPIA
SPECJALIŒCI – odp³atnie:
DOROŒLI: DIABETOLOG  CHIRURG NACZYNIOWY  DERMATOLOG  OKULISTA  ORTOPEDA  UROLOG 
LARYNGOLOG  KARDIOLOG  ALERGOLOG  NEUROLOG  GINEKOLODZY

DZIECI: ALERGOLOG  LARYNGOLOG  OKULISTA  NEUROLOG  GINEKOLOG  SPECJALISTA REHABILITACJI
 CHIRURG (badanie stawów biodrowych)  DERMATOLOG

Zapraszamy na badanie profilaktyczne szyjki macicy – CYTOLOGIÊ i KOLPOSKOPIÊ.
Badanie okulistyczne w kierunku JASKRY.
ZAPISY na 2007 r.
USG: BRZUCH, WÊZ£Y CH£ONNE, TARCZYCA, ŒLINIANKI, SUTKI, J¥DRA
Zapraszamy do PORADNI GINEKOLOGICZNO-PO£O¯NICZEJ
OFERUJEMY BADANIA LABORATORYJNE DLA KOBIET CIÊ¯ARNYCH W PROMOCYJNYCH CENACH!
 Nadzór konsultacyjno-merytoryczny prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewy Dmoch−Gajzlerskiej
 badania cytologiczne  kolposkopiê  USG GINEKOLOGICZNE  KTG (badanie têtna p³odu)

ul. Fieldorfa 40 (róg Fieldorfa i Ostrobramskiej wejœcie od Perkuna)
Przychodnia czynna pon.–pt. 800–1900; sob. 800–1400

