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Moja droga
cywilizacja
My to jesteœmy komedianci. Na ca³ym œwiecie w miarê bliskie po³o¿enie
od autostrady jest niebagatelnym atutem, u nas dramatem straszliwym. Nie
mówiê, ¿e gdziekolwiek wziêcie maj¹
domy stoj¹ce tu¿ przy trasie szybkiego
ruchu. Ale kilometr, dwa to ju¿ jest fantastyczna sprawa - krótki dojazd drog¹
lokaln¹ i ju¿ siê jest na arterii prowadz¹cej do szerokiego œwiata.
W Polsce, w Warszawie nie daj Bo¿e, by dwupasmówka bieg³a bli¿ej ni¿
10 kilometrów. Korki na zapchanych
ponad miarê drogach lokalnych (jak nie
ma autostrad, to wszystkie drogi s¹ lokalne i zapchane), natomiast akceptujemy bez zastrze¿eñ. Tak, jakby spaliny
wydzielane na tych wê¿szych drogach
by³y zupe³nie inne ni¿ na highwayu...
No i tocz¹ siê dyskusje zastêpcze czy obwodnica, czy swoboda ¿ycia ¿abek i przemieszczaj¹cych siê saren.
Przecie¿ i jedno i drugie ma swoj¹ wartoœæ. Gdy nie ma obwodnicy to gin¹ ludzie, bo drogi przez miasta zamieniaj¹
siê w pola zabawy w ¿ycie i œmieræ pomiêdzy kierowc¹ choæby tirów i ludzi,
którzy chc¹ od czasu do czasu jednak
przebiec na drug¹ stronê jezdni. Ale to
przecie¿ nie oznacza, ¿e obwodnica
ma wykosiæ ca³e ¿ycie ekologiczne. Bo
cz³owiek bez zachwytu nad piêknem
sarny i bez wieczornego kumkania ¿aby ¿yje niepe³nowartoœciowo.
Jesteœmy jednak na tyle du¿ym krajem, ¿e nie wierzê, by nie mo¿na tak
poprowadziæ trasy, by ka¿dy po¿y³. I to
dobrze po¿y³.
Trzeba jednak przestaæ ¿yæ w œwiecie u³udy. Prawie ka¿dy chce mieæ samochód, potrzeba nam tysiêcy kilometrów dróg, by podró¿owaæ komfortowo
i bezpiecznie. Jeœli to zrozumiemy, za
tym musz¹ pójœæ kolejne konstatacje.
Gdzieœ te drogi trzeba wybudowaæ. Ko³o jakiejœ wsi, jakiegoœ osiedla przejœæ
musz¹. Ale przecie¿ to mo¿e byæ atut
tych oœrodków - dobra droga to stacje
benzynowe, restauracje dla podró¿nych, myjnie i warsztaty. Wci¹¿ wielu
ludzi w Polsce nie ma pracy. Przy drodze - bez skojarzeñ proszê - mo¿na j¹
³atwiej znaleŸæ. Nie odwracajmy siê od
cywilizacji. Ob³askawiajmy j¹. Doœwiadczeñ œwiatowych nie brakuje. Tylko
czerpaæ garœciami. I chcieæ siê uczyæ,
¿eby nie wywa¿aæ dawno otwartych ju¿
drzwi.
Tomasz Szymański
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Studniówka

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Pani Prezydent

Policjanci w Sekcji Kryminalnej VII KRP uznani zostali w styczniu za najlepszych ze wszystkich komend dzielnicowych. Sukcesy rzeczywiœcie by³y:
zatrzymali 102 osoby, w tym 57 poszukiwanych.

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz –
Waltz podsumowa³a 100 dni swojej prezydentury. Skoncentrowa³a siê na sukcesach, ale
„Mieszkaniec” miêdzy wierszami, wy³apa³ kilka ciekawostek.
Okolicznoœciow¹ konferencjê prasow¹ prezydent Warszawy
zwo³a³a nie w Ratuszu, a w „lokalu przy Placu Konstytucji 4”. –
Czy to przygotowania do potencjalnej eksmisji z Ratusza? – zapytaliœmy maj¹c na wzglêdzie, ¿e lada moment w stolicy wojewoda
powo³a komisarza i byæ mo¿e Urz¹d Miasta bêdzie musia³ opuœciæ
pomieszczenia przy placu Bankowym, które dzier¿awi od Wojewody Mazowieckiego. – Nie, - zaprzeczy³a z uœmiechem Hanna Gronkiewicz-Waltz - chodzi o promocjê tego miejsca.
W lokalu przy placu Konstytucji 4 ju¿ nied³ugo zrealizuje siê najnowsza propozycja sto³ecznego samorz¹du – Klub Warszawski.
Bêdzie to miejsce publicznej debaty, artystycznej ekspresji i edukacji. Przy Klubie ma powstaæ profesjonalne Centrum Informacji
Kulturalnej, a tak¿e biblioteka varsavianistyczna.
Do g³ównych sukcesów swojego urzêdowania pani prezydent zaliczy³a m.in.: zmiany w komunikacji (weekendowe, nocne kursy
metra, wspólny bilet, czêœciow¹ wymianê taboru autobusowego)
i w inwestycjach (rozpisanie nowego przetargu na Most Pó³nocny,
przed³u¿enie terminu budowy oczyszczalni „Czajka”, rozstrzygniêcie przetargu na Muzeum Sztuki Nowoczesnej). Dziêki wprowadzeniu 50 patroli policji i stra¿y miejskiej w œrodkach komunikacji
publicznej oraz rozbudowie systemu monitoringu ulic poprawi³o
siê bezpieczeñstwo warszawiaków. W³adze miasta nie zaniecha³y
promocji stolicy. Warszawa by³a m.in. gospodarzem i wspó³organizatorem Mistrzostw Europy w JeŸdzie Figurowej na Lodzie,
a w Walentynki promowano logo „Zakochaj siê w Warszawie” (baner na Pa³acu Kultury i specjalny dodatek prasowy w wybranych
mediach). Przygotowany zosta³ projekt statutu miasta. Jako sukcesy w oœwiacie i edukacji prezydent wymieni³a zmniejszenie iloœci
uczniów w klasach i zmianê systemu przyznawania „karpiowego”
(œwi¹tecznego dodatku dla nauczycieli wyp³acanego ze œrodków
miejskich).
– Myœmy wprowadzili now¹ filozofiê motywacji. Tzn. nie, ¿e
dobry dyrektor jest ukarany i jak ma jeszcze pieni¹dze w grudniu to musi je szybko wydaæ i daæ nauczycielom – t³umaczy³a
Hanna Gronkiewicz – Waltz na konferencji - tylko, ¿e dobry dyrektor jest promowany: je¿eli nie wyda pieniêdzy, to znaczy, ¿e

jest dobrym dyrektorem i z naszych œrodków dostaje dodatki dla
nauczycieli.
Zaniepokoi³a nas jednak wypowiedŸ o bezpieczeñstwie warszawiaków. - Wg danych policji w ci¹gu ostatnich trzech miesiêcy nast¹pi³
spadek przestêpczoœci o 60%. To dane policyjne, wiêc ufam, ¿e s¹ prawdziwe, a to oznacza naprawdê dramatyczny spadek przestêpczoœci...
My tak¿e ufamy danym przekazywanym przez policjê, ale nie
uwa¿amy, ¿eby spadek przestêpczoœci by³ powodem do dramatyzowania…
Planowane jest utworzenie Centrum Odwykowego, które ma
powstaæ z po³¹czenia trzech oœrodków odwykowych: - Nie bêdê
siê wdawa³a w szczegó³y, ale koordynowanie ró¿nego typu na³ogów jest bardzo wa¿ne... Wa¿ne i dochodowe. Maj¹tki na koordynowaniu ró¿nego typu na³ogów zbijali ludzie Pruszkowa i Wo³omina. Czy¿by Warszawa mia³a pod¹¿aæ tymi œladami? A skoro
ju¿ jesteœmy przy na³ogach, to prezydent wspomnia³a tak¿e
o wstrzymaniu siê z zakupem zabudowañ Wytwórni Wódek „Koneser”: - „Koneser” - z pocz¹tku nie kupiliœmy fabryki - otó¿ nie
potrzeba kupowaæ tartaku ¿eby mieæ drewno...
No có¿, zwa¿ywszy, ¿e mowa o fabryce wódek, wypowiedŸ by³a
dwuznaczna. Uspokoi³o nas to, ¿e w czasie konferencji nie serwowano alkoholu, a jedynie s³one paluszki i mineraln¹. Adam Rosiński

WA R S Z AW S K I E H O L LY W O O D
Niestety, nie by³ to czas chluby i chwa³y. Ca³a Polska przez
kilka godzin œledzi³a na domowych monitorach, jak spieraj¹
siê i k³óc¹ nasi sto³eczni rajcy.
Tocz¹ zaciêty bój nie o to, czy
zbudowaæ most przez Wis³ê
w tym, czy w innym miejscu
i nie o to, które ulice najpierw
wyremontowaæ. Spieraj¹ siê
o to, co jest od nich zupe³nie
niezale¿ne: czy mandat prezydent Hanny Gronkiewicz –
Waltz wygas³, czy nie. Radni
czuj¹c na sobie obiektywy setek
aparatów fotograficznych i kilku telewizyjnych kamer bryluj¹.
Jak mawia³ wpadaj¹cy w samozachwyt ksi¹¿ê ze „Shreka 2” –
Spe³niaj¹ siê medialnie! Lub,
jak obecnie mówi¹ warszawiacy – golim¹c¹ (i dotyczy to rad-

nych wszystkich opcji). Golim¹cenie przenios³o siê tak¿e do
rad dzielnicy, co prawda
w stopniu o wiele mniejszym.
Np. rada Pragi Po³udnie przez
pó³ godziny debatowa³a nad
prezydenckim mandatem.
Dzia³o siê to pod pretekstem
przyjêcia
Stanowiska
pt.
„W sprawie sytuacji powsta³ej
w zwi¹zku ze sk³adaniem oœwiadczeñ maj¹tkowych przez samorz¹dowców oraz informacji
o dzia³alnoœci gospodarczej ich
ma³¿onków”. Stanowisko zawiera konkluzjê, aby w sprawach
spornych, a w Warszawie ta sprawa jest sporna, zdaæ siê na rozstrzygniêcia niezawis³ych s¹dów... Dzielnicowi radni jednak
znaleŸli na sesji czas, aby zaj¹æ
siê po³udniowopraskimi ulicami.

Artur Gruntman (PiS) i Micha³
Suliborski (PO) zgodnie, choæ
osobno, poruszyli sprawê ka³u¿
na przejœciu dla pieszych u zbiegu
ul. Grenadierów i Majdañskiej.
O tej „zalanej zebrze” pisaliœmy w „Mieszkañcu” w tym roku ju¿ dwa razy. Przy tym ca³ym
rajcowaniu chyba najlepiej
sprawi³a siê rada Rembertowa,
która przyjê³a plany pracy
wszystkich komisji problemowych. Teraz wiadomo co dana
komisja bêdzie robi³a.
W lutym nie pró¿nowa³a te¿
rada Weso³ej, która zmieni³a
sobie przewodnicz¹cego i pe³ni¹cego tê funkcjê ju¿ drug¹
kadencjê Marcina Jêdrzejewskiego zast¹pi³a Stefanem S³owikowskim. A skoro zacz¹³em
od naszej gwiazdy Hollywood,

ZAKŁAD OPTYCZNY

TELEFONY
KOMÓRKOWE

to wypada mi spi¹æ ten felieton klamr¹ i na Radzie Warszawy zakoñczyæ. Jak ca³a
Polska widzia³a m³odzie¿ówka
PO wprowadzi³a na sesjê postaæ Lorda Vadera z „Gwiezdnych Wojen”, który mia³ byæ
symbolem z³ego komisarza
stolicy. Teraz czekam, kiedy
m³odzieñcy z Lewicy i Demokratów przyprowadz¹ Kaczora
Donalda, a m³odzie¿ówka PiS
– Czerwonego Kapturka. Kaczorem Donaldem, poprzez
personalne skojarzenia, lewica mog³aby dowaliæ i PiS-owi
i Platformie. A Czerwony Kapturek, oczywiœcie, jak sama
nazwa wskazuje by³ czerwony
i zakapturzony. Znaczy siê tajniak cholerny! Ech, jacy akgol
torzy, takie Hollywood.

REKLAMA

przygl¹daj¹cych mu siê z samochodu patrolowego policjantów, wskoczy³ do BMW
i próbowa³ odjechaæ z piskiem opon. Po 10 metrach
zosta³ zatrzymany. I s³usznie,
bo rzeczy, które przenosi³ zosta³y skradzione z Citroena,
wybita w aucie szyba wskazywa³a drogê przestêpcy.
Mê¿czyzn¹ okaza³ siê byæ
23-letni Tytus B.
***
Na handlu narkotykami zatrzymany zosta³ znany ju¿
wczeœniej z tej dzia³alnoœci
Robert K. Podczas transakcji
w samochodzie zaparkowanym przy ul. Zaliwskiego
wkroczyli do akcji mundurowi, Robert K. próbowa³ uciekaæ, jednak po krótkim poœcigu zosta³ zatrzymany. Podczas przeszukania w jego domu odnaleziono heroinê.
***
Do zabawnego zdarzenia
dosz³o w Weso³ej. Otó¿ policjanci zostali poproszeni o interwencjê przez Jakuba M.,
który poczu³ siê zagro¿ony mia³ poczucie, ¿e jego dom
jest
obserwowany.
Sêk
w tym, ¿e Jakub M. - jak siê
okaza³o - jest poszukiwany
przez po³udniowoprask¹ policjê pod zarzutem dokonywania oszustw na tzw. „krewniaka”. Podszywaj¹c siê pod
krewnego starszych osób wy³udzi³, co najmniej 25 tys.
z³otych.
Policjanci z Weso³ej postanowili wiêc daæ Jakubowi M.
najbardziej
profesjonaln¹
ochronê - pojechali do niego
i zatrzymali go w areszcie.
Pan Jakub przyzna³ siê do zarzucanych mu czynów. Obserwacji jego domu przez
nieznanych sprawców nie
uda³o siê stwierdziæ.
toms
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UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl
 auta, domy, mieszkania
 emerytalne, zdrowotne, na ¿ycie
 firmy OC dzia³alnoœci
ul. Chrzanowskiego 13
tel. (022) 813−76−39
ul. Kobielska 22
tel. (022) 612−06−70,
0602−787−017, 0601−097−814

REKLAMA

<<GOC£AW>>
Agencja Ubezpieczeniowa
V-Inspektoratu PZU S.A.

ul. Abrahama 18
www.pzugoclaw.com

UBEZPIECZENIA
– Komunikacyjne (PAKIETY)
– Maj¹tkowe
– Firm

tel.

Pracuj¹ najczêœciej nie
w mundurach, ¿mudnie realizuj¹ swe zadania, nie maj¹
z regu³y na swym koncie b³yskotliwych zatrzymañ na gor¹cym uczynku. S¹ jak psy
goñcze: ruszaj¹ w poœcig za
tymi przestêpcami, którzy nie
zostali aresztowani na miejscu zdarzenia lub wkrótce po
wydarzeniu. W styczniu nie
mieli sobie równych w Warszawie, zwyciê¿yli z ogromn¹ przewag¹. Oby tak by³o
i w nastêpnych miesi¹cach.
***
Spory sukces odnieœli kryminalni,
rozpracowuj¹cy
sprawê ukrywaj¹cego siê 47letniego Krzysztofa D.,
podejrzanego o wy³udzenie
kredytu. Urz¹dzono zasadzkê
na terenie jednej z posesji
w Wawrze. W rêce policjantów jednak najpierw wpad³
50-letni Miros³aw P., który
pojawi³ siê na tej posesji - jak
siê okaza³o - poszukiwany
przez policjê z Wroc³awia
i liczne prokuratury w ca³ym
kraju. Przyszed³ odwiedziæ
Krzysztofa D. Dalej ju¿ poszed³ razem z policjantami,
a na terenie posesji odnaleziono pijanego Krzysztofa D.
oraz... liniê produkcyjn¹ amfetaminy, odczynniki, kilkadziesi¹t aparatów telefonii
komórkowej, dzie³a sztuki
niewiadomego pochodzenia,
du¿e iloœci sprzêtu RTV i...
przelewy bankowe do Kolumbii. Jak wiêc widaæ sprawa nabra³a innego wymiaru.
Trwa dochodzenie.
***
Patroluj¹cy noc¹ Wybrze¿e
Szczeciñskie policjanci zauwa¿yli mê¿czyznê, który
przenosi³ z Citroena do
BMW 2 metalowe kanistry, 3
garnitury, 2 pary spodni, 2
kurtki. Mê¿czyzna zobaczy³

673-29-96

Jacek i Piotr Cembrowscy
ul. Igañska 26 tel. 424-71-06
ul. Pu³awska 238 tel. 843-62-63
poniedzia³ek–pi¹tek 10.30-18.30
sobota 10.00-13.30
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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

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”

ul. Osowska 15, tel. 022 610−65−23

zaprasza

00

00

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

ul. Abrahama 1E tel. 671 13 31

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

Zak³ad Pogrzebowy

pon-pt. 11-19 ; sob. 10-14

„NIEBO”
ul. Grochowska 285
tel. 810-27-47 czynny ca³¹ dobê

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê

2 MIESZKANIEC

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

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

,,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

MEBLE KUCHENNE

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621

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

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

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

 kompleksowa obs³uga
 godne warunki ostatniej
pos³ugi

tel.

613-08-95

CAŁODOBOWO

25-lecie sakry biskupiej ks. bp. Kazimierza
Romaniuka i 15-lecie Diecezji Warszawsko-Praskiej, to dwa okr¹g³e i bardzo powa¿ne
jubileusze, które w tym czasie obchodzi nasza diecezja.
W dniu swoich imienin, 4
marca, ks. bp. Kazimierz Romaniuk celebrowa³ w Katedrze
Warszawsko-Praskiej dziêkczynn¹ Mszê Œwiêt¹. Dok³adnie
æwieræ wieku temu z r¹k prymasa Józefa Glempa, Kazimierz
Romaniuk przyj¹³ sakrê biskupi¹. Dziesiêæ lat póŸniej zosta³
pierwszym ordynariuszem nowo utworzonej diecezji. Warto
te¿ wspomnieæ, ¿e w bie¿¹cym
roku ksiêdza biskupa czeka jeszcze jeden okr¹g³y jubileusz –
80-lecia urodzin. Kilkadziesi¹t
lat ¿ycia ksi¹dz biskup poœwiêci³ praktycznie jednemu celowi
– przet³umaczeniu ca³ego Pisma
Œwiêtego, z jêzyków oryginalnych na polski. Przez ostatnie
czterysta lat ¿aden Polak nie
podj¹³ siê takiego zadania.
Dzie³o zosta³o ukoñczone
w 1997 r. (kolejna, okr¹g³a
rocznica!) i znane jest jako Biblia Warszawsko-Praska. W latach piêædziesi¹tych ubieg³ego
wieku ks. Kazimierz Romaniuk
by³ wikariuszem w parafii Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
na Saskiej Kêpie. Odleg³e to
czasy. Nie by³o wtedy ani „Mie-

szkañca”, ani Diecezji Warszawsko-Praskiej. W jubileuszowo-wspominkowym nastroju siêgnêliœmy bli¿szej nieco historii, czyli do naszego re-

dakcyjnego archiwum. Dok³adniej do wywiadu jakiego
ksi¹dz biskup udzieli³ „Mieszkañcowi” tu¿ przed wejœciem
w nowe tysi¹clecie, czyli pod
koniec 1999 r. I okaza³o siê, ¿e
to, czego wówczas ks. bp. Kazimierz Romaniuk ¿yczy³ wiernym naszej diecezji, naszym
mieszkañcom, nic nie straci³o
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ze swojej aktualnoœci. ¯eby
„¿y³o siê spokojniej, oj tak spokojniej!” – podkreœla³. A dziœ
do pogoni za pieni¹dzem i prac¹
dosz³y tak¿e niepokoje polityczne, które zdominowa³y nasze ¿ycie, a i dla Koœcio³a nadesz³y czasy niezbyt spokojne.
„Oby nie grozi³y ¿adne zawalenia siê dawno nieremontowanych domów” – od lat o to siê
modl¹ nie tylko ksiê¿a i mieszkañcy.
Modl¹ siê tak¿e administracje, ale w tym przypadku chyba
jedynie na modlitwach siê koñczy, bo ile¿ tych domów wyremontowano w ci¹gu ostatnich
lat? – mo¿na policzyæ na palcach jednej rêki... „Dzieciom
i m³odzie¿y: lepszej frekwencji
na Mszy œwiêtej” – to tak¿e ¿yczenie wci¹¿ aktualne... Choæ
Diecezja Warszawsko-Praska
zosta³a erygowana 25 marca
1992 r. (na mocy bulii Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II), to
uroczyste obchody 15-lecia
odbêd¹ siê w Niedzielê Palmow¹, 1 kwietnia. Tego dnia w koœcio³ach katedralnych ca³ego
œwiata obchodzony jest te¿
XXII Œwiatowy Dzieñ M³odzie¿y. Jubileuszowa Msza
Œwiêta w Katedrze Warszawsko-Praskiej Œw. Micha³a Archanio³a i Œw. Floriana Mêczennika rozpocznie siê o godz.
13.00 i bêdzie transmitowana
przez Telewizjê Polonia.
Magda K.
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KLINIKA TERAPII NATURALNEJ
I DORADZTWA MEDYCZNEGO
04-083 Warszawa ul. Igañska 32 tel./fax 022 810-04-16
e-mail:usuisc@wp.pl
www.usuisc.prv.pl
Klinikê Terapii Naturalnej i Doradztwa Medycznego USUI tworzy zespó³ terapeutów stosuj¹cych system
naturalnego uzdrawiania. System ten w swojej filozofii
opiera siê na ca³oœciowym podejœciu do leczenia. Z tego punktu widzenia cz³owiek nie jest zbiorem organów
i katalogiem objawów rozpatrywanych oddzielnie, ale
ca³oœci¹, która, by zachowaæ zdrowie, potrzebuje harmonii pomiêdzy cia³em a psychik¹. Harmonia ta pozwala na swobodny przep³yw energetyczny (si³y ¿yciowej) stanowi¹cy o jej równowadze. Ka¿da choroba to
zak³ócenie tej energetycznej równowagi. Zgodnie
z tym, uzdrawianie polega na przywróceniu i utrzymaniu stanu równowagi. Uzdrawianie polega te¿ na eliminowaniu praprzyczyn stanów chorobowych. Proponowane terapie maj¹ charakter komplementarny, ³¹cz¹cy
dzia³ania tradycyjne z osi¹gniêciami wspó³czesnej wiedzy medycznej, co w znacznym stopniu podnosi skutecznoœæ leczenia.
W ramach dzia³añ terapeutycznych oferujemy szerok¹
gamê terapii z zakresu medycyny naturalnej w tym:
REIKI - stara, wywodz¹ca siê z Japonii sztuka uzdrawiania poprzez nak³adanie r¹k i przekazywanie pacjentowi uniwersalnej energii. Reiki stymuluje procesy samo
uzdrawiania, wzmacnia cia³o i ducha, likwiduje blokady,
oczyszcza z toksyn i zanieczyszczeñ doprowadzaj¹c ca³y
organizm do pe³nej harmonii psychofizycznej i duchowej. Doskonale regeneruje zmêczony, zestresowany
organizm. Oczyszcza tak¿e z negatywnych emocji i pozwala zwalczaæ na³ogi.
AKUPUNKTURA - technika leczenia wywodz¹ca siê ze
Wschodu. Jest obecnie uznawana w wielu krajach jako
uzupe³nienie medycyny konwencjonalnej. Akupunktura
wykorzystywana jest do redukowania bólu oraz utrzymania lub przywrócenia równowagi energetycznej organizmu, bêd¹cej warunkiem jego sprawnego funkcjonowania. Technika ta polega na nak³uwaniu cia³a w odpowiednich punktach, odpowiadaj¹cych za najwiêksz¹ aktywnoœæ narz¹dów wewnêtrznych. Punkty te zlokalizowane
s¹ wzd³u¿ tzw. meridianów (linii energetycznych), zgodnie z koncepcj¹ wyrównywania potencja³u energetycznego organizmu.
ZIO£OLECZNICTWO TYBETAÑSKIE - opiera siê na
tradycyjnej, wielowiekowej wiedzy gromadzonej przez
ludy Azji centralnej oddzia³ywaniu poszczególnych
zwi¹zków roœlinnych lub ich mieszanek na organizm
ludzki. Podstaw¹ dzia³ania jest wywo³ywanie po¿¹danych efektów ozdrowieñczych poprzez zmiany biochemiczne zachodz¹ce w organizmie pod ich wp³ywem.
Punktem wyjœcia w stosowanych terapiach jest diagnozowanie z têtna pacjenta.
BIOENERGIOTERAPIA - to po prostu praca z naturaln¹ energi¹ cz³owieka. Cz³owiek to nie tylko cia³o fizyczne, ale równie¿ rozbudowany system energetyczny. Je¿eli zaburzenia energii przybieraj¹ na sile, cia³o fizyczne
zaczyna chorowaæ. Zadaniem bioenergoterapeuty jest
przywróciæ równowagê energetyczn¹ cz³owieka. Bioenergoterapia mo¿e s³u¿yæ leczeniu chorób, ale równie¿
relaksacji czy te¿ rozwijaniu w³asnej osobowoœci.
PSYCHOTRONIKA TERAPEUTYCZNA - psychotronika
korzysta z dorobku psychologii, biofizyki oraz antropologii. Szczególnym obiektem badañ w psychotronice jest
tzw. „pole energetyczne”, odró¿niaj¹ce siê od pól energetycznych znanych nauce (elektrycznego, magnetycznego) swoj¹ struktur¹, nieuchwytn¹ dla jakiegokolwiek
aparatu badawczego mog¹cego daæ sprawdzalny wynik
badania, okreœlan¹ przez szereg koncepcji teoretycz-

nych, wœród których na czo³o wysuwaj¹ siê teorie „biograwitacji” i „pola morfogenetycznego”. Techniki psychotroniczne wykorzystuj¹ce tzw. potêgê umys³u stosowane s¹ z du¿ym powodzeniem w procesie uzdrawiania
osób chorych.
PSYCHOTERAPIA - jest metod¹ uzdrawiania poprzez
oddzia³ywanie na psyche pacjenta. W efekcie uzyskuje
siê nie tylko efekty ozdrowieñcze, ale równie¿ lepsze rozumienie samego siebie, swoich relacji z innymi i ze
œwiatem. Polega na szukaniu przyczyn stanów chorobowych w sferze psychicznej i ich eliminowaniu. Umo¿liwia
równie¿ odkrywanie nieuœwiadomionych przyczyn naszych zachowañ.
KONCHOWANIE - Konchy (ro¿ki, lejki) u¿ywane by³y
do wprowadzenia „spiralnej energii” nios¹cej si³ê lecznicz¹ zió³ oraz innych leczniczych substancji do kana³u
ucha. Wytwarzanie tzw. „spiralnej energii” jest mo¿liwe
poprzez odpowiedni kszta³t i proporcje konchy oraz poprzez sposób wykonywania zabiegu. Zabieg œwiecowania wykonuje siê specjalnie przygotowan¹ œwiecê wykonan¹ na bazie pszczelego wosku oraz odpowiednio dobranych zió³ i olejków.

LUBIĘ NOWE WYZWANIA
„Mieszkaniec” rozmawia z m³. inspektorem
Andrzejem Prokopczykiem, nowym komendantem Policji VII KRP.
Jak ju¿ informowaliœmy,
mamy nowego komendanta
VII Komendy Rejonowej Policji. M³odszy Inspektor Andrzej Prokopczyk ma 53 lata,
w policji pracuje od 28 lat, ca³y czas w pionie kryminalnym,
odby³ wiele specjalistycznych
szkoleñ, w tym m.in. zwalczania bandytyzmu - kurs zorganizowa³a policja francuska
i kurs zwalczania przestêpczoœci zorganizowanej realizowany przez FBI. Odznaczony
m.in. Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi. Przyszed³ do nas z Pragi
Pó³noc, gdzie by³ zastêpc¹
Komendanta Rejonowego. Pochodzi z policyjnej rodziny
(ojciec - 28 lat s³u¿by, zmar³
w wieku 45 lat), ¿onaty, ma
dwie córki, jedna z wykszta³cenia z socjologiem i pracuje
w jednej z sieci komórkowych, druga jest wyró¿niaj¹c¹
siê studentk¹ geografii. Mieszka na ¯oliborzu.
- Z jakimi zadaniami
przychodzi Pan do VII
KRP?
- Chcê przenieœæ tu dobre
doœwiadczenia z Pragi Pó³noc,
tamtejsza VI Komenda zajmuje najwy¿sze miejsca w rankingach. Trzeba bêdzie zmieniæ pewne struktury i rozwi¹zania, robiæ to samo - walczyæ
z przestêpczoœci¹ we wszystkich jej przejawach troszkê
w inny, bardziej konsekwentny sposób. Z bardziej konkretnych spraw to tak na szybko
mogê wymieniæ problem w³a-
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g³oby byæ lepiej. Na pewno
dotyczy to Wawra, który trzeba bêdzie wzmocniæ.
- Nadal stawiamy na prewencjê?
- Ale¿ oczywiœcie tak! Prewencja przecie¿ to najefektywniejszy sposób zwalczania
przestêpczoœci ulicznej, ³apania sprawców „na gor¹co” lub
chwilê po zdarzeniu. S³u¿by
bêdziemy wystawiali w oparciu o dobow¹ „mapê” zagro¿eñ, krótko mówi¹c patrole
bêd¹ mia³y rejony dyslokacji
w miejscach, gdzie z analizy
wynika, ¿e jest najwiêksze zagro¿enie. Wa¿ne zadania widzê te¿ przed dzielnicowymi,
chcia³bym, aby dzia³ali oni
w œcis³ej wspó³pracy z mieszkañcami, muszê wiêc odci¹¿yæ ich od papierkowej roboty,
od dostarczania zawiadomieñ,
tak by mieli czas przebywaæ w
terenie, by penetrowali œrodowisko i pomagali tam, gdzie
jest to konieczne.
- Lubi Pan nowe wyzwania?
- Bardzo. Wiem, co chcê tu
w VII KRP zrobiæ, potrzebujê
oczywiœcie na to trochê czasu.
Dlatego wo³a³bym, aby nasze
spotkanie odby³o siê za kilka
miesiêcy, kiedy bêdê ju¿ mia³
wszystko lepiej uporz¹dkowane i bêdê móg³ mówiæ o konkretnych przedsiêwziêciach
nie tylko o zamierzeniach.
- ¯yczymy wiêc Panu powodzenia. Trzymamy kciuki
za skuteczn¹ walkê z przestêpczoœci¹ na Pradze Po³udnie, w Weso³ej, Rembertowie i Wawrze.
Rozmawiał:
Tomasz Szymański
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ZAJĘCIA DLA DZIECI
OD 2 DO 12 LAT

 Jêzyk angielski
 Integracja Sensoryczna
 Zajêcia Miniprzedszkolne
 AIKIDO
ul. Lucerny 117,
022 812 76 62
www.radosnemaluchy.pl

STOSUJEMY ponadto:
 terapie wspomagaj¹ce leczenie impotencji
 terapie wspomagaj¹ce rekonwalescencjê pourazow¹
 terapie wspomagaj¹ce leczenie bezp³odnoœci
 terapie antystresowe
 terapie relaksacyjne
 terapie wspomagaj¹ce leczenie chorób nowotworowych
 diagnostykê z dna oka (irydologia)
 diagnostykê z pulsu (medycyna tybetañska)
 konsultacje w zakresie medycyny konwencjonalnej
SKUTECZNIE ZWALCZAMY:
 bóle g³owy (migreny)
 ból uszu lub zatok
 bóle brzucha
 bóle stawowe
 bóle krêgos³upa
 niedos³yszenie
 nadmiar woskowiny,
 szumy w uszach i dzwonienie
 zak³ócenia kr¹¿enia w uchu,
 regulacja ciœnienia w przypadkach bólów g³owy,
migrenach,
 choroby krêgos³upa
 przypadki dra¿liwoœci lub stresów
 depresje, nadpobudliwoœæ, nerwice itp.
 redukcji stresu i napiêæ nerwowych
 bezsennoœæ
 uzale¿nienia
 nadmierna oty³oœæ
 bulimiê
 anoreksjê
 choroby tarczycy i gruczo³ów dokrewnych
 zaburzenia kr¹¿enia
 choroby kobiece
 alergie
 tr¹dzik i inne choroby skóry
 owrzodzenia uk³adu pokarmowego
 niestrawnoœæ
 choroby nerek
 choroby pêcherza i uk³adu moczowego

mañ do samochodów, czy
kradzie¿y
kieszonkowych
w œrodkach komunikacji miejskiej. To plagi na terenie Pragi Po³udnie, trzeba siê nimi
pilnie zaj¹æ. Jak? Przeorganizowaniem i uporz¹dkowaniem s³u¿by. Ja nie jestem
zwolennikiem tezy, ¿e nowy
komendant to automatycznie
nowe porz¹dki, nowa miot³a
itp.
VII KRP ma wielu bardzo
wartoœciowych policjantów,
zapytam ich o doœwiadczenia,
bêdê chcia³ poznaæ ich inicjatywê. Na pewno maj¹ wiele niestandardowych pomys³ów, jak zwalczaæ przestêpczoœæ. A zmiany przeprowadzaæ tam, gdzie jasno widaæ,
¿e dotychczasowe sposoby
dzia³ania s¹ ma³o efektywne.
S¹ przecie¿ analizy, statystyki, które pokazuj¹ jasno, gdzie
z walk¹ z przestêpczoœci¹ moWarszawa-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

Diecezjalne Jubileusze

ka
ubran
zabawki
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butelki, smoczki
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Warto być z nami
na dobre!!!







zni¿ka za kontynuacjê ubezpieczenia 15%
zni¿ki z tytu³u bezszkodowej jazdy w OC
przechodz¹ na AC
dodatkowe zni¿ki do OC i AC nawet do 70%
gwarancja sk³adki  w kolejnym roku
ubezpieczenia nie zap³acisz wiêcej ni¿ 10%
pomoc Assistance 24 godziny na dobê
szybka i sprawna likwidacja szkód
Skontaktuj siê z naszym Doradc¹
ul. Sulejkowska 56/58, 04-129 Warszawa

(0-22) 7 400 150
petra@petra.org.pl
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Wiêcej kompetencji dla dzielnic, mo¿liwoœæ umieszczania
obok herbu stolicy - herbów
dzielnicowych - takie
zmiany ma wprowadziæ statut miasta. Dokument trafi³ do Rady
Warszawy.
Koniecznoœæ przyjêcia
przez samorz¹d stolicy statutu wprowadzi³a ustawa o ustroju
Warszawy z 2002 roku. W ubieg³ej kadencji radnym to siê jednak nie uda³o. „Lokalna konstytucja” - jak mówi¹ o dokumencie
przedstawiciele Ratusza - ma
zdecentralizowaæ w³adzê w mieœcie. Do dzielnic maj¹ nale¿eæ
miêdzy innymi decyzje dotycz¹ce gospodarowania nieruchomoœciami, opiniowania nazw ulic,
zatrudniania urzêdników i pracowników jednostek podleg³ych
urzêdom. Pozwolenia na budowê nie bêd¹ ju¿ musia³y przechodziæ przez Ratusz, wiêc decyzje maj¹ zapadaæ szybciej.
Po zaakceptowaniu statutu
przez Radê Warszawy uwagi bêd¹ mog³y wnieœæ rady dzielnic
oraz premier.
  
W sobotê 3 marca nuncjusz
apostolski arcybiskup Józef Kowalczyk poinformowa³ o nominacji Watykanu na metropolitê
warszawskiego dla 57-letniego
dotychczasowego biskupa koszaliñsko-ko³obrzeskiego Kazimierza Nycza. Jak poinformowa³ rzecznik Episkopatu ks.
Józef Kloch nominacja zosta³a
podpisana ju¿ tydzieñ temu. Diecezja warszawska nie ma metropolity od czasu, gdy tu¿ przed ingresem – w zwi¹zku z informacjami o wspó³pracy ze S³u¿b¹
Bezpieczeñstwa – z funkcji metropolity zrezygnowa³ arcybiskup Stanis³aw Wielgus.
  
3 i 4 marca w Hali DOSiR
Praga Pó³noc przy ul. Szanajcy
odby³a siê Miêdzynarodowa
Wystawa Kotów Rasowych zorganizowana przez Polski Zwi¹zek Felinologiczny. Z ró¿nych

Z MI
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Zwyciêskie koty otrzyma³y
wiele nagród i pucharów, a zwyciêzca wystawy – poza innymi
nagrodami otrzyma³ nagrodê
g³ówn¹ - piêkny drapak. Du¿¹
atrakcj¹ dla zwiedzaj¹cych by³a
mo¿liwoœæ zakupienia rasowego
kociaka.
  
Dawny biurowiec zak³adów
Waryñskiego przesta³ istnieæ.
W œrodê 28 lutego konstrukcja
zosta³a wysadzona przez firmê
prowadz¹c¹ prace rozbiórkowe.
£adunki zosta³y odpalone po
16.00. Budynek z³o¿y³ siê
w kilkadziesi¹t sekund.

Przygotowania do wysadzenia
trwa³y od kilku tygodni. Do wyburzenia biurowca zastosowano
blisko 130 kilogramów ³adunków wybuchowych. Na 7 hektarowej dzia³ce miêdzy Kolejow¹
i Sienn¹ ma powstaæ osiedle
mieszkaniowe.
  
W pi¹tek 9 marca XLVII Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Stanis³awa Wyspiañskiego przy ul.
Miêdzyborskiej goœciæ bêdzie
laureatów III Dzielnicowego
Konkursu Katyñskiego „Polegli
na nieludzkiej ziemi…”. Zwyciêzcom zostan¹ wrêczone nagrody.
  
2 marca w Domu Kultury
„Wygoda” przy ul. Koniecpolskiej 14 odby³ siê wernisa¿ wystawy malarstwa Iwony Jagodziñskiej-Za³êskiej pt. „Obrazy
Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem Je-

stron Polski i z zagranicy przyby³y na wystawê koty przeró¿nych ras: norweskie leœne, Maine Coon’y, brytyjskie krótkow³ose i d³ugow³ose, devon rex’y,
somalijskie, abisyñskie, syjamskie, persy, egzotyki, cornish
rex’y, rosyjskie niebieskie, sfinksy doñskie i peterboldy, syberyjskie i inne.

zus, pejza¿e”. Na wystawie prezentowanych jest ok. 50 dzie³
malarki. Ekspozycja potrwa do
po³owy kwietnia.
  
7 marca otwarty zosta³ punkt
informacji turystycznej i kulturalnej na Pradze przy ul. Z¹bkowskiej 36. Jego zadaniem jest
przybli¿enie mieszkañcom stolicy, jak równie¿ turystom odwiedzaj¹cym Warszawê prawobrze¿nej strony miasta. Zim¹
punkt jest czynny w godz. 10.0018.00.
  
22 lutego przed wejœciem
g³ównym do praskiego Szpitala
Przemienienia Pañskiego przy
al. Solidarnoœci ods³oniêto okolicznoœciowe tablice upamiêtniaj¹ce znacz¹ce wydarzenia z jego
historii. Jedna z tablic poœwiêcona jest pamiêci lekarzy, pielêgniarek i personelu szpitala,
którzy w lutym 1944 roku
z odwag¹ i poœwiêceniem podjêli walkê o uratowanie ¿ycia rannym ¿o³nierzom Armii Krajowej
- Bronis³awowi Pietraszewiczowi ps. „Lot” i Marianowi Sengerowi ps.”Cichy” - uczestnikom
zamachu na gen. Franza Kutscherê. Druga tablica upamiêtnia
W³adys³awa Stanis³awa Rey-

monta - pisarza, noblistê, który
by³ leczony w tym szpitalu od 13
lipca do 10 sierpnia 1900 roku
po wypadku kolejowym na linii
Warszawa - Wiedeñ. Obie tablice ufundowa³y Rada i Zarz¹d
Dzielnicy Praga Pó³noc.
  
Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej – Klub Seniora w Weso³ej organizuje 7–dniow¹ wycieczkê - pielgrzymkê do sanktuariów: Altotting i Lourdes oraz
Marktl nad Inn (miejsce urodzenia Papie¿a Benedykta), Neuschwanstein – zamek Ludwika II
Bawarskiego, Praga – zamek

Hradczany, Z³ota Uliczka od 28
kwietnia do 5 maja br. Informacje i zg³oszenia do 18 marca
w Klubie Seniora PKPS
tel. 022 773-54-44.
  
Damis i TKKF
„Stadion” organizuj¹
turnieje Tenisa Sto³owego
Amatorów w holu budynku
COS ul. Zieleniecka 1. Najbli¿szy turniej odbêdzie siê 11 marca,
nastêpny 15 kwietnia br.. Rozpoczêcie o godz. 10.00. Zapis s¹
przyjmowane od godz. 9.30. Tel.
kontakt. 022 666-95-68.
  
„Maska Arlekina” kolejna powieœæ Hanny Kowalewskiej to
trzecia czêœæ znakomitego, bestsellerowego cyklu o Zawrociu.
(„Tego lata, w Zawrociu”, „Góra
œpi¹cych wê¿y”). Autorka od kilku lat mieszka na Pradze Po³u-

dnie i to pierwsza jej ksi¹¿ka,
która powsta³a w Warszawie.
Kowalewska wci¹ga nas w losy bohaterów jak w najlepszy
krymina³. Wyjaœniaj¹c zagadki,
nie odziera rzeczy z tajemnicy.
Niewielu w tak mistrzowski sposób umie dziêki drobnym rekwizytom, porzuconym na strychu
czy w piwnicy odszyfrowaæ namiêtnoœci tych, którzy ich kiedyœ
dotykali. I niewielu potrafi pisaæ
ksi¹¿ki trzymaj¹ce w napiêciu a¿
do ostatniego zdania.
  
Tarcza do dr¹¿enia drugiej linii metra - z Woli na Pragê - mo¿e kosztowaæ nawet 80 milionów z³otych. Od ponad 23 lat
dr¹¿ono pierwsz¹ liniê za pomoc¹ starej rosyjskiej tarczy. Jeszcze miesi¹c temu u¿ywano jej
pod tras¹ AK. Jedyn¹ zalet¹ starej tarczy by³a niska cena. Wad¹
ma³a wydajnoœæ - 2 metry na dobê. Nowoczesne tarcze z g³owicami skrawaj¹cymi dr¹¿¹ 15-20
metrów na dobê. Kosztuj¹ ponad
piêædziesi¹t milionów dolarów.
Pierwsza czêœæ centralnego
odcinka metra - miêdzy Rondem
Daszyñskiego, a Dworcem Wileñskim ma kosztowaæ 2,4 miliarda z³otych. Budowa bêdzie
trwaæ 4 lata. Potem tarcza ma
byæ wykorzystywana na Bemowie i w Bia³o³êce.

Zaproszenia dla mieszkańców
 Clive Harris ponownie na Pradze! W sobotê 17 marca br.
o godz. 12.00 odbêdzie siê spotkanie ze s³ynnym Uzdrowicielem.
Osoby chc¹ce skorzystaæ z pos³ugi mog¹ odbieraæ bezp³atne bilety w portierni Oœrodka Edukacji Kulturalnej SBM „Grenadierów” al. Stanów Zjednoczonych 40.
 Klub Kultury „Goc³aw” ul. Abrahama 10 (wejœcie od ul.
Bora Komorowskiego przy basenie „Wodnik”) – 12.03 godz.
19.00 – Ballady i Romanse w wykonaniu Ludmi³y Piechowskiej,
Wiktora Berbendsowa i Micha³a Fedoroffa; 19.03. godz. 19.00 –
Piosenka jest dobra na wszystko - koncert w wykonaniu Kwartetu Teatru Rampa. Wyst¹pi¹: Anna Œcigalska, Joanna Pa³ucha,
Stefan Ka¿uro i Grzegorz Kucia; 26.03. godz.19.00 – Ot, Kabaret – autorski program Ryszarda Makowskiego z udzia³em Marcina Wolskiego.
 Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Grochowska 274 (wejœcie od Kamionkowskiej) – Sala Widowiskowa –
8.03. godz.18.00 – Grochów i inne miejsca - wernisa¿ wystawy
Ewy Piaseckiej-Kud³acik wraz z córk¹ Karolin¹ Kud³acik; 09.03.
godz.19.00 – Cotton Cat – ballady irlandzkie i amerykañskie oraz
piosenki autorskie; 10.03. godz.18.00 – Z operetk¹ na Dzieñ Kobiet. Wyst¹pi¹ artyœci scen warszawskich: Alina Krzemiñska,
Ewa ¯urek, Stefan Zbroiñski, Micha³ Zawadzki – fortepian;
11.03. godz. 11.00 – Baœñ i bajek nieco – marionetkowy spektakl
dla dzieci w wykonaniu Teatru Conieco.(Bilety w cenie 3 z³);
12.03. godz.18.00 – Klub Klezmera. Na wieczór muzyczny zaprasza Janusz Marecki.; 14.03. godz.17.00 – Piosenka przypomni
ci wszystko – program w wykonaniu Kabaretu ZADRA dzia³aj¹cego przy Klubie Kultury ANIN. Kierownik artystyczny i re¿yseria: Barbara Szczepañska; 15.03. godz.18.00 – Bal dnia codziennego – biesiada literacka z Janem Rychnerem. Muzyka –
Aleksander ¯ukowski. Prowadzenie – Jan Zdzis³aw Brudnicki;
18.03. godz.11.00 – W krainie grzecznoœci - bajka dla dzieci
w wykonaniu aktorów DUR-MOLL. (Bilety w cenie 3 z³);
 Biblioteka Pedagogiczna ul. Goc³awska 4 - 8 marca godz.
17.00 – Spotkanie pt. „Polki w historii Polski” poœwiêcone postaci Anny Marii Hinel – m³odziutkiej pra¿ance, która za uczestnictwo w tajnym nauczaniu zosta³a zamordowana w Oœwiêcimiu.
 Dom Kultury „Rembertów”al. Komandosów 8 - 11.03.
godz. 16.00 – Rembertowski Maraton Filmowy w programie:
„Zakochany Szekspir” i „Dziewczyna z per³¹”. 19.038.04.w godz. 14.00-20.00 – wystawa sekcji plastycznej DK prowadzonej przez El¿bietê Wypych pt. „Pisanki wielkanocne”.
 Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 - 12.03. godz.
10.00-12.00 - Filmoteka dla ka¿dego cz³owieka – film edukacyjny dla przedszkolaków; 16.03. godz. 17.00-19.00 - Spotkanie
klubu seniora – zajêcia plastyczne pt.:,, Ikony” 1 spotkanie; godz.
19.00-21.00 - Spotkanie Warszawskiego Klubu Volkswagena
Garbusa; 17.03. godz. 12.00-14.00 - Opera dzieciêca pt.: ,,Czarodziejski flet”.
 Dom Kultury „Zacisze” ul. Blokowa 1 – 10.03. - Rodzinne
wyroby palm wielkanocnych - warsztaty rodzinne. Wstêp wolny;
10.03. godz. 14.00-16.00 Kaziuki Wileñskie - kiermasz kaziukowy – palmy wielkanocne, kraszanki, pierniki i s³odycze wileñskie, pieczywo oraz tradycyjne wyroby wêdliniarskie – kindziuki i wêdzone uszy; godz. 16.00 Koncert Kapeli Œwiêtojañskiej
z Su¿an (Litwa). Spotkanie poprowadzi Dominik Kuziniewicz –
Wincuk z Wilna. Wstêp wolny.
 Oœrodek ZEN ul. Filmowa 32 W-wa Falenica – 11.03. od
godz.15:30 - ZBZ „Bodhidharma” zaprasza na imprezê kulturaln¹ pt. „Dzieñ Tybetu”. W programie m.in.: prezentacje Macieja
Góralskiego (Muzeum Azji i Pacyfiku) i Adama Kozie³a (Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka). W programie równie¿ wystawa
zdjêæ tybetañskich, dyskoteka przy muzyce tybetañskiej, a tak¿e
przek¹ski przyrz¹dzone wed³ug oryginalnych przepisów.
 Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki ul. Elektoralna 12,
Sala Elektorska – 17.03. godz. 18.00 - Drugi koncert z cyklu Koncerty Szko³y Muzyki Ludowej. Wstêp wolny; 19.03. godz.18.00 Sala Elektorska Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej.
  
31 marca w godzinach 10.0013.00 Zespó³ Szkó³ Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul.
Majdañskiej 30/36 obchodzi tradycyjny Dzieñ Szko³y. W programie dla zainteresowanych nauk¹ w tej szkole przewidziano
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Zapraszamy na spotkanie otwarte
z Panem Marcinem Romanowskim
Doradc¹ Ministra Sprawiedliwoœci
Zbigniewa Ziobro
nt. Jak rz¹d buduje Pañstwo Prawa
Spotkanie odbêdzie siê w dniu
19 marca 2007 r. o godz. 19.00
w Dzielnicowym Centrum Promocji Kultury,
ul. Grochowska 274
(wejœcie od ul. Kamionkowskiej).
(-) Adam Jaworski
Radny Dzielnicy
Praga Po³udnie

4 MIESZKANIEC

m.in. zwiedzanie budynku szko³y, wystêpy artystyczne, pokaz
dekoracji sto³ów okolicznoœciowych, prezentacjê multimedialn¹ osi¹gniêæ szko³y oraz degustacjê potraw przygotowanych
w szkolnej pracowni gastronomicznej.
(ab) (ar) (mkp)

(-) dr Artur Górski
Pose³ na Sejm RP

ZAK£AD US£UG
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

61 LAT
LAT TRADYCJI

OSZCZĘDZAJ
PIENIĄDZE I CZAS!

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

WYKONUJE:
renowacjê wszystkich
mebli tapicerowanych,
nowoczesnych i stylowych
nowe meble na wymiar, wersalki,
tapczany, fotele, naro¿niki itd.
wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta
zabudowy z p³yt meblowych
i meble uzupe³niaj¹ce
posiadamy wybór tkanin
i transport

OKAZJA! Czasowy upust 50%
na meble z ekspozycji!
w godz. 7 −18 , sob. 9 −14
00

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

ZAPRASZAMY:
00

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

00

00

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.

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.

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

Atrakcyjne ceny
na inne us³ugi!
al. Waszyngtona 67
tel. 022 870−43−73;
0605−610−202

Kobiecym okiem

Nie jest Ÿle!
Trochê przyzwyczailiœmy siê
do narzekania na to, jak w³adze
miasta zaniedbuj¹ Pragê. ¯e
brak kin, jeden teatr, nie ma
gdzie posiedzieæ przy kawie czy
dobrej herbacie, ¿e „tamta”
strona Wis³y jest dopieszczona,
a nasza nie…
Przysz³a pora, ¿eby siê z tym
nie zgodziæ! Co prawda nie mamy bezpiecznego miejsca na romantyczne spacery – no, mo¿e
z wyj¹tkiem uliczek Saskiej Kêpy, przeplecionych coraz atrakcyjniejsz¹ Francusk¹ – ale za to
innych atrakcji przyby³o nam
ogromnie!
Choæ teatr jest jeden, powstaj¹ i dobrze siê miewaj¹ sceny
offowe, mno¿¹ siê te¿ miejsca,
w których nie brak ambitnych
propozycji kulturalnych. Pora
spojrzeæ inaczej choæby na
uwa¿ane za nudne domy kultury. Tak, równie¿ te spó³dzielcze
i osiedlowe. Wstêp gratis lub za
niewielk¹ op³at¹. Imprezy zwykle otwarte dla wszystkich zain-

teresowanych, bez legitymowania, czy s¹ cz³onkami tej w³aœnie spó³dzielni, zupe³nie jak
w naszym praskim Centrum
Promocji Kultury, przy Kamionkowskiej.
Co mo¿na w takich klubach
znaleŸæ? Wystawy malarskie
i fotograficzne. Warsztaty wikliniarskie czy rzeŸbiarskie. Goœcinne wystêpy znakomitych teatrów warszawskich i nie tylko.
Najœmieszniejsze kabarety. Pasjonuj¹ce spotkania z podró¿ni-

Co tam panie na Pradze...

Dzieñ teœciowej
Pan Kazimierz G³ówka od d³u¿szego czasu przygl¹da³ siê z daleka swojemu znajomemu, panu Eustachemu Mordziakowi. On to
czy nie on? Z wygl¹du on, ale z zachowania… Eustachy sta³ przed
sklepem monopolowym na placu Szembeka, róg Kordeckiego. Co
ja mówiê „sta³”. Przestêpowa³ z nogi na nogê, podrygiwa³,
a oczami rozpaczliwie wypatrywa³ zbawcy. Cierpia³. Bez dwóch
zdañ – cierpia³.
- Panie Eustachy, co jest? Gdzieœ siê pan tak zmoczy³, ¿e dziœ
jesteœ pan wysuszony jak Olszynka Grochowska w lipcu?
- Oj, panie Kazieñku kochany, sam pan Bóg mi chyba pana zsy³a. Jak pan mnie nie poratujesz, to kaplica.
- Poratujê, poratujê, ale coœ pan z sob¹ zrobi³?
- By³o tak. Mieliœmy dzieñ teœciowej, co nie. No to znakiem tego, obejœæ by³o mus. Ka¿den jeden mia³ teœciow¹, ma, albo bêdzie
mia³, bo to nikogo nie mija. No toœmy postanowili - znaczy ja, ten
krzywonos, który na hali kupcom pomaga worki nosiæ, no i ten
czarniawy, co to ma sta³y punkt obserwacyjny na rogu Komorskiej
i Pustelnickiej - œwiêto uczciæ po chrzeœcijañsku. Znaczy siê na
pocz¹tku by³o po bo¿emu, czyli po maluchu, ale gdzieœ po godzinie, rozum nam nagle odebra³o i troszkê pop³ynêliœmy.
W ka¿dem razie wróci³em do domu na fali. Krysia od progu
w krzyk. Chcia³em jej powiedzieæ, ¿e to nie by³o ¿adne pijañstwo,
tylko obowi¹zek honorowy z wa¿nego powodu, jej mamusi mianowicie, ale tak siê dar³a, ¿e nie mia³em szans: mój dom to nie hotel, nie bêdziesz przepija³ moich pieniêdzy, ja tu jestem pani¹, ja
tu rz¹dzê… Takie tam ró¿ne. I wyobraŸ pan sobie, ¿e ni z tego ni

kami, od s³ynnych Pañstwa Mazurkiewiczów pocz¹wszy. To pokazy zdjêæ lub slajdów, okraszone barwnymi opowieœciami
podró¿ników oraz mnóstwem
ciekawych i zabawnych historii.
Kluby to tak¿e koncerty, od
pe³nej temperamentu muzyki latynoskiej po ca³kiem wspó³czesny rock czy muzykê m³odej
awangardy.
Dla mi³oœników tradycji –
unikalna w stolicy impreza, jak¹
jest coroczna inscenizacja bitwy

o Olszynkê Grochowsk¹. Niezwyk³e widowisko, wspania³a
zabawa i dla „aktorów” i dla
widzów (na zdjêciu). Niejedno
serce zadygota³o, gdy huknê³y
armaty! Barwnie, piêknie, m¹drze – historia przestaje byæ ju¿
zmursza³ym zbiorem nudnych
opowieœci…
Czego nam brakuje? Mo¿e
trochê urozmaicenia sportowego? Na jedynym warszawskim
torze gokartowym w Piasecznie
triumfy œwiêci najm³odszy z utytu³owanych zawodników, jedenastoletni pra¿anin, Kuba,
o którym g³oœno siê mówi, ¿e roœnie nam nastêpca Kubicy. Mo¿e ktoœ zainwestuje w taki tor na
Pradze? Nie narzeka³by na brak
klientów!
Albo rozwijaj¹ca siê w Polsce
popularnoœæ gry w polo – rodzaj bardzo emocjonuj¹cego
meczu pi³karskiego, w którym
zawodnicy siedz¹ na koniach,
w pi³kê uderzaj¹c z pêdz¹cych
koni Milletem – specjalnym kijkiem bambusowym. Terenów
odpowiednich mamy doœæ,
a niech tym razem „Warszawa”
przyje¿d¿a na Pragê, by spêdziæ
żu
tu mi³o czas!

z owego nasz³a mnie, panie Kaziu, g³upawka. Zanosi³em siê œmiechem.
Kryœka wpierw zbarania³a, a zaraz potem wœciek³a siê jeszcze
bardziej. A mnie siê po prostu kawa³ przypomina³. O teœciowej,
oczywiœcie. Zna pan mo¿e? No, to pos³uchaj pan: facet jak ja
przychodzi do domu na bani, tylko, ¿e on nadzia³ siê na teœciow¹,
bo mieszka³ nieszczêœnik z ¿on¹ i z jej mamusi¹. Jak na niego ta
stara nie skoczy: nie bêdziesz przepija³ pieniêdzy mojej córki, mój
dom to nie hotel, ja tu jestem pani¹, a nie ty, ja tu rz¹dzê. Goœcia
g³owa bola³a, spaæ mu siê chcia³o, wiêc nie wytrzyma³ tego hurgotu i pacn¹³ babê „z blachy” w czo³o. £apê mia³ wyrobion¹, no
to siê kobita tylko nogami nakry³a. W tem momencie napatoczy³
siê s¹siad z przeciwka, co te¿ by jeszcze siê napi³. Patrzy – teœciowa le¿y jak d³uga.
- Co jej siê sta³o? Dlaczego ona spoczywa w progu?
- Mamusia? Mamusia jest tu pani¹, to se le¿y gdzie chce.
I wiesz pan co, panie Kaziu – Krysi siê ten dowcip niespecjalnie
spodoba³. Akurat, cholera, tego dnia jej mamusia przyjecha³a
w odwiedziny. Przywioz³a „ciasto z Radzymina” i podobno czeka³y na mnie z herbat¹.
- Faktycznie, jak to mówi¹ – splot niesprzyjaj¹cych okolicznoœci. Ale ¿eby, panie Eustachy, w pañskim wieku i z pañsk¹ pozycj¹
w œrodowisku lataæ po rogu z wywieszonym jêzorem - nie wypada.
- To siê, panie Kaziu, zgadza, ale Krysia po³o¿y³a szlaban na
wszystko. Najgorsze, ¿e na kasê te¿. A piæ siê chce. Zw³aszcza na
drugi dzieñ.
- Udobruchaj pan j¹ czymœ. Mo¿e kwiatek, albo czekoladka?
- Œwietny pomys³, œwietny. Tylko czym? Wiem! Gdyby mi pan
po¿yczy³ na Dzieñ Kobiet, póki sprawa nie przyschnie, 15 z³otych,
to bym kupi³ jakieœ wino, do obiadu. Gronowe.
Szaser

Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

O Januszu,
który czyta³
Chestertona
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) by³ angielskim pisarzem, który w 1922 roku przeszed³ z anglikanizmu na katolicyzm. Najwiêksz¹ s³awê zyska³ on swoimi powieœciami o ksiêdzu katolickim-detektywie pt. „Przygody ksiêdza Browna”. Dlaczego
wiêc bohater niniejszej opowieœci pisze z wakacji dla wprawy list po angielsku, ¿e czyta w oryginale ksi¹¿kê Chestertona „Orthodoxy” z 1909 roku? To przecie¿ skomplikowane studium o chrzeœcijañstwie. Dlaczego nie poœwiêca czasu na lekturê wspomnianych rozrywkowych powieœci ? Bo jest g³êboko wierz¹cym katolikiem i szuka potwierdzenia s³usznoœci decyzji Chestertona z 1922 roku. Ale KTO jest tym bohaterem?
To sprawa zwi¹zana z moj¹ szko³¹, czyli z Gimnazjum i Liceum im. Króla W³adys³awa IV. Absolwentem tej szko³y jest profesor Edward Tryjarski, jeden z najwybitniejszych turkologów œwiata. Do wrzeœnia 1939 roku ukoñczy³ on trzy klasy „W³adka IV” z jêzykiem angielskim wyk³adanym przez pani¹ profesor Eugeniê Kownack¹. Maturê konspiracyjn¹ zrobi³ w 1942 roku, po czym rozpocz¹³ studia na Wydziale Prawa tajnego Uniwersytetu Warszawskiego.
W tym okresie przyjaŸni³ siê z Januszem Pachnikiem, który te¿ do wrzeœnia
1939 roku ukoñczy³ trzy klasy z jêzykiem angielskim wyk³adanym przez pani¹
Kownack¹ w tym samym gimnazjum. On te¿ zrobi³ konspiracyjn¹ maturê w 1942
roku. I on te¿ rozpocz¹³ studia na pierwszym roku Wydzia³u Prawa tajnego Uniwersytetu Warszawskiego. Z tym, ¿e Pachnik do³¹czy³ do swych studiów prawniczych
tajne studia na Wydziale Ekonomii i Socjologii Uniwersytetu Poznañskiego, dzia³aj¹cego w warszawskim podziemiu jako Uniwersytet Ziem Zachodnich. Jako urodzony na Woli, a uczêszczaj¹cy do gimnazjum na Pradze – nota bene rowerem, przez
Most Kierbedzia – Pachnik mia³ wrodzony instynkt przetrwania, po³¹czony z umiejêtnoœci¹ wykorzystania swojej wiedzy. W czasie okupacji utrzymywa³ siê z rozwo¿enia pasty „Dobrolin”, ze sprzeda¿y perfum w ma³ym sklepiku na Tamce, a przede
wszystkim z mnóstwa korepetycji. To one zreszt¹ doprowadzi³y go do Marysi, jego
pierwszej mi³oœci.
Powstanie Warszawskie, Tryjarski, mieszkaj¹cy na Pradze, prze¿y³ tam w³aœnie,
podczas gdy Pachnik mieszkaj¹cy w Warszawie lewobrze¿nej, zgin¹³ w Powstaniu,
trafiony pociskiem niemieckim, kiedy próbowa³ przedostaæ siê do Marysi, ju¿ 14
sierpnia 1944 roku.
Pachnik pisa³ wiersze, najczêœciej na kartkach wyrwanych z zeszytu. Teraz
Edward Tryjarski wyda³ je w tomiku pt. „Janusz Pachnik – Wiersze” (Warszawa,
2007). Poprzedzi³ to pewien incydent. Otó¿ wiersze Pachnika przedstawiono swojego czasu Jerzemu Turowiczowi z „Tygodnika Powszechnego” do oceny. G³osi³a ona:
„Œp. Janusz Pachnik, przy wszystkich swych zaletach i uzdolnieniach, nie by³ poet¹.
Jego m³odzieñcze wiersze – jest to zgodna opinia nie tylko moja, lecz i kilku innych
osób kompetentnych – nie posiadaj¹ – niestety – ¿adnych wartoœci artystycznych
i trudno je uwa¿aæ za zapowiedŸ talentu”.
Profesor Tryjarski nie pozostawia tych s³ów bez odpowiedzi. Pisze: „Przy ca³ym
szacunku dla artystycznego smaku redaktora ‘Tygodnika Powszechnego’... oraz jego doradców mo¿na zauwa¿yæ, ¿e by³ to strza³ z armaty do muchy, ¿e do wierszy
kilkunastoletniego ch³opca zaaplikowano kryterium wartoœciowania poezji przez
du¿e ‘P’. A wolno siê tak¿e dziwiæ, ¿e w redakcji czo³owego katolickiego pisma nie
zechciano spojrzeæ na elementy ¿ywej i autentycznej religijnoœci przenikaj¹cej omawiane utwory”.
Tych elementów jest rzeczywiœcie du¿o. Ale poniewa¿ wspomnia³em o mi³oœci
Pachnika do Marysi, to dajmy tu próbkê jego poezji w tej materii: „Dziœ sonet pierwszy piszê, a jego budowy //Dot¹d nie œmia³em dotkn¹æ rêk¹ m¹ niewprawn¹//
Lecz nêci³ miê on stale jak œwiat jakiœ nowy // Dziœ piszê, ³atwoœæ czujê – jak bym
przesz³oœæ dawn¹ // Prozaiczn¹ ju¿ przeszed³, ale pytaæ muszê // Co siê sta³o? Czy
Ona zmieni³a m¹ duszê?”
To przecie¿ prawie Ga³czyñski. Czy Turowicz tych wierszy nie czyta³, a tylko siê
na swych doradcach opar³?
Zygmunt Broniarek
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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

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

- 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

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

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

Żaluzje
Roletki
materiałowe
Moskitiery
Verticale

RABAT
45%
MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54
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„Pro memoria” w bibliotece
Ekspozycja „Pro memoria” wêdruje po Warszawie ju¿ od roku. Teraz mo¿na j¹ ogl¹daæ
w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej
przy ul. Goc³awskiej 4.

Ma³gorzata Za³êcka dyskutowa³a ze Stefanem Lewandowskim
jeszcze d³ugo po spotkaniu z m³odzie¿¹ i goœæmi.
REKLAMA

Na wystawie warszawscy ma³¿onkowie z d³ugoletnim sta¿em rodzinnym przedstawiaj¹ w³asne œwiadectwa godziwego ¿ycia oraz ostrzegaj¹ przed konsekwencjami rozwodów
i separacji ma³¿eñskich. Przyœwieca im refleksja: „jaka rodzina taka gmina, jakie ma³¿eñstwo takie spo³eczeñstwo”.
Ekspozycji w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej towarzysz¹ spotkania licealistów z bohaterami wystawy – warszawskimi ma³¿eñstwami, a tak¿e parlamentarzystami, radnymi dzielnicy oraz cz³onkami Rady Warszawy, m.in. radn¹
Ma³gorzat¹ Za³êck¹ – cz³onkiem Komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy, pos³em Arturem Górskim, pos³ank¹ Joann¹ Fabisiak, burmistrzem Tomaszem Kucharskim.
Wszyscy zaproszeni goœcie, bez wzglêdu na opcjê polityczn¹ i status rodziny propaguj¹ idee pe³nej rodziny. – Mi³oœæ,
wzajemny szacunek, poszanowanie odrêbnoœci i szczêœcie
powinny byæ najwy¿sz¹ wyznawan¹ wartoœci¹ – mówi Ma³gorzata Za³êcka.
Warto wiedzieæ, ¿e podczas minionego 60-lecia w Warszawie zawarto ponad 605 tysiêcy ma³¿eñstw, z których rozpad³o siê ponad 160 tysiêcy, a równolegle przyrost naturalny
zmniejszy³ siê z 16,4 promili w 1955 roku do minus 4 promili w 2005 roku.

M³odzie¿ z du¿ym zainteresowaniem obejrza³a fotografie
warszawskich rodzin wielopokoleniowych.

Pomys³odawca wystawy to Stefan Lewandowski, dr historii, który przez wiele lat uczy³ tego przedmiotu w technikum
poligraficznym przy ul. Stawki. Autor szuka miejsca, gdzie
móg³by na sta³e umieœciæ swoj¹ wystawê.
mkp

REKLAMA

Jest czy nie jest Prezydentem?
Wojewoda mazowiecki Jacek Sasin wygasi³ mandat prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz (PO) w zwi¹zku ze
zbyt póŸnym z³o¿eniem oœwiadczenia maj¹tkowego dotycz¹cego dzia³alnoœci gospodarczej jej mê¿a.
- Formalnie Hanna Gronkiewicz-Waltz nie jest ju¿ prezydentem Warszawy - powiedzia³ 6 marca br. wojewoda mazowiecki Jacek Sasin.
Powodem utraty mandatu przez Hannê Gronkiewicz-Waltz sta³o
siê oœwiadczenie o dzia³alnoœci gospodarczej jej mê¿a, które
z opóŸnieniem z³o¿y³a pani prezydent. Wczoraj na biurko wojewody mazowieckiego trafi³y wyjaœnienia, ale Jacek Sasin uzna³, ¿e s¹
niewystarczaj¹ce.
Lech Jaworski, przewodnicz¹cy Rady Warszawy, zapowiedzia³, ¿e
Rada zaskar¿y zarz¹dzenie zastêpcze wojewody mazowieckiego
w sprawie wygaszenia mandatu Gronkiewcz-Waltz. Na najbli¿szym
posiedzeniu Rady Warszawy najprawdopodobniej zapadnie decyzja
o skierowaniu sprawy do S¹du Administracyjnego. Od decyzji wojewody o wygaœniêciu mandatu przys³uguje odwo³anie do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w I instancji i do NSA - w drugiej.
Prezydent Warszawy ju¿ wczeœniej zapowiedzia³a, ¿e jeœli bêdzie taka potrzeba, odwo³a siê do s¹du.
(ab)

Horizon Plaza

NA HORIZONCIE
Na Mokotowie, u zbiegu ulic Domaniewskiej
i Wo³oskiej, planowana jest nowa inwestycja.
We wrzeœniu 2008 roku ma tam zostaæ oddany
do u¿ytku nowoczesny biurowiec o ³¹cznej powierzchni 35 000 m2. Jest to wspólne przedsiêwziêcie Curtis Development, którego prezesem
jest Zbigniew Niemczycki, i Immobilien AG.
Projekt i jego makieta zosta³ przedstawiony w czwartek
1 marca na konferencji prasowej w warszawskim hotelu
Sheraton. Wyj¹tkowoœæ budyn-

bêdzie czuwa³ komputerowy
system zarz¹dzania budynkiem.
Swoim kszta³tem Horizon
Plaza przypomina nak³adaj¹ce
siê na siebie fale, z których naj-

Wizualizacja biurowca

ku polega na kilku unikatowych
cechach, m.in. niestandardowej
wysokoœci pomieszczeñ – 3.10 m,
tarasach widokowych i dogodnym systemie wentylacji. Dodatkowo do wykonania projektu zostan¹ zastosowane innowacyjne w porównaniu do istniej¹cych ju¿ w stolicy biurowców materia³y budowlane. Pomys³odawcom i twórcom zale¿y, aby w Warszawie powsta³
reprezentacyjny, nowoczesny
budynek na zachodni¹ mod³ê.
Zu¿ycie energii, temperatura,
wilgotnoœæ, system przeciwpo¿arowy – nad tym wszystkim
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wy¿sza bêdzie mia³a a¿ 11 kondygnacji.
Twórcom zale¿y, aby budynek by³ otoczony zieleni¹, dlatego dla samochodów oferuj¹
parking podziemny na oko³o
300 miejsc, a ca³¹ przestrzeñ
zewnêtrzn¹ przeznaczaj¹ dla
pracowników. Dodatkowo na
ostatnim piêtrze bêd¹ siê mieœci³y tarasy, z których bêdzie
mo¿na podziwiaæ panoramê
Warszawy. £¹czny koszt inwestycji to 50 mln euro, a koszt
najmu powierzchni to oko³o 15
euro za m2.
Agata Ballaun

Poskramiacze poezji
Płonie ognisko...
z prawego brzegu Wisły
– Witamy wszystkich w wierszowej krainie – tymi s³owami
zostali powitani uczestnicy i goœcie przybyli 1 marca na Dzielnicowy Konkurs Recytatorski dla
klas I–III. By³a to ju¿ jego pi¹ta
edycja. Wszystkie odby³y siê
w Szkole Podstawowej nr 279
mieszcz¹cej siê przy ulicy Cyrklowej.

kê z tekstem - nieœmia³o zdradza swoj¹ tajemnicê
Ania Dudziñska.

Zwyciêzca mo¿e byæ tylko jeden
Repertuar prezentowanych wierszy by³ szeroki.
Pojawia³y siê dobrze znane utwory jak „Zosia - samosia” czy „Leñ” Jana Brzechwy oraz mniej zna-

Na pocz¹tku by³ stres
W rywalizacji w dzielnicowym konkursie wziê³o
udzia³ po trzech uczniów z 12 szkó³ podstawowych
usytuowanych na Pradze-Po³udnie. Jedne dzieci nie
mog³y siê doczekaæ swojego wystêpu, inne wrêcz
przeciwnie, mia³y ma³¹ tremê. Nauczyciele i rodzice uspokajali. - Potraktuj to jako zabawê. Nie jest
najwa¿niejsze, jakie zajmiesz miejsce - mówi³a mama Oliwi Czubkowskiej jednej z uczestniczek. Otuchy dodawa³a tak¿e przyjazna atmosfera.
Wystêpy dzieci ocenia³o trzyosobowe jury:
Ewa ¯ochowska - doradca metodyczny nauczania zintegrowanego na Pradze-Po³udnie, Zofia
Idzikowska - prezes Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego oraz przedstawiciel Wydzia³u Oœwiaty
Eugeniusz Dziekoñski.

Triki i magia s³ów
W konkursach recytatorskich wa¿ny jest odpowiedni dobór repertuaru, dykcja, tempo mówienia..., te elementy m³odzi uczestnicy konkursu mieli wyæwiczone. Jury by³o zahipnotyzowanie nie tylko s³owem, ale te¿ i mow¹ cia³a. Dzieci stosowa³y
ró¿ne sztuczki, których nie powstydzi³by siê ¿aden
doros³y. Gestykulowa³y, spacerowa³y po scenie,
przebiera³y siê, a nawet przygotowa³y rekwizyty.
Niektóre z nich mia³y w³asny sposób na zapamiêtanie wierszy. - Kiedy mówiê, wyobra¿am sobie ksi¹¿-

ne. Powiem „Kapitana dalekobie¿nej wanny”. To
jeden z moich ulubionych wierszy. Mam nadziejê, ¿e
wygram! - zdradzi³a „Mieszkañcowi” Basia Sikora
ze Szko³y Podstawowej nr 215. Jury mia³o ciê¿ki
orzech do zgryzienia. Poziom konkursu by³ wyrównany i bardzo wysoki. Przyznano trzy nagrody.
Trzecie miejsce zajê³a Agnieszka Kurpiowska,
która zadeklamowa³a wiersz Juliana Tuwima
„SpóŸniony S³owik”. Drug¹ nagrodê wywalczy³a
Oliwia Czubkowska z wierszem „Nosoro¿ec w doro¿ce”. Zwyciêzca, Wiktor Saczkowski ze szko³y nr
143, oczarowa³ jury wierszem na którym niejeden
doros³y po³ama³by sobie jêzyk. - W Szebrzeszynie
chrz¹szcz brzmi w trzcinie (...) - tak rozpocz¹³ swój
wystêp. - Fajnie by³oby wygraæ, ale bardziej zale¿y
mi na nagrodzie publicznoœci! przyzna³a z uœmiechem jej zdobywczyni Aleksandra Szewc.
Ewa Wrzosek

35 lat temu po Goc³awiu
biega³y zaj¹ce, dziki i ba¿anty.
Ale w tym w³aœnie czasie,
w malowniczym Pa³acyku
Wiêcka w Aninie przy ul. I Poprzecznej 19, pod auspicjami
Komendy Hufca ZHP, decyzj¹
Rady Narodowej utworzono
Dom Kultury Dzieci i M³odzie¿y „Harcerz”. I to by³o zarzewie, które w Aninie p³onê³o do
1990 roku. Placówka siê rozrasta³a i w 1973 r. otworzy³a filiê
przy ul. Stanis³awa Augusta.
Dwa lata póŸniej nast¹pi³a
zmiana nazwy na Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Harcerz”
Warszawa Praga Po³udnie.
Z Anina OPP przeniós³ siê na
Goc³aw i tutaj p³onie do dzisiaj.
P³onie mocno dziêki ¿arowi, jaki w sercach nosi³y i nosz¹
dziesi¹tki osób zaanga¿owanych w pracê z dzieæmi i m³odzie¿¹, dla których ¿yciowym
credo sta³o siê motto ogniska:
„Oby nikt nie zosta³ sam ze
swoimi problemami i móg³
w pe³ni rozwin¹æ skrzyd³a
w drodze ku doros³oœci”. – Jeœli
mam problemy z matematyk¹
lub polskim, to w³aœnie tutaj
przychodzê i zawsze znajdujê
pomoc w ich rozwi¹zaniu –
mówi 14-letnia Oliwia. M³odsza od niej o 3 lata Basia przychodzi do OPP, aby nauczyæ siê

Dla tych, którzy graj¹ okazjonalnie to ¿adna sensacja, ale
dla bior¹cych udzia³ w turniejach nie ma wa¿niejszej informacji ni¿ ta, ¿e w Warszawie ruszy³ klub scrabblistów.
Za wynalazcê scrabbli uznaje siê
bezrobotnego amerykañskiego architekta Alfreda Buttsa, który w 1933 roku opracowa³ grê jêzykow¹ opart¹ na
najczêœciej u¿ywanych literach. Swój
wynalazek nazwa³ Lexiko. Nikt nie by³
zainteresowany produkcj¹ gry i przez
miesi¹c Buttsowi uda³o siê sprzedaæ
jedynie dwa komplety, na czym zarobi³
dolara.
Przez kilka nastêpnych lat Butts doskonali³ swój wynalazek. Ostatecznie

moc w odrabianiu lekcji i nauka
gry na gitarze.
Kadra placówki kierowanej
przez Lucynê Melcer zagospodarowuje dzieciom czas na ró¿ne sposoby. Zajêcia plastyczne,
kó³ko informatyczne, nauka origami, zajêcia sportowe, socjoterapeutyczne, turystyczne, przyrodnicze, to tylko czêœæ oferty

jak prawid³owo i kulturalnie nale¿y okazaæ szacunek p³ci piêknej (na zdjêciu). Szczególnie
w Dniu Kobiet, w którym wychodzi ten numer „Mieszkañca”
warto, aby wszyscy mê¿czyŸni
uwa¿nie przyjrzeli siê postawie
wiceburmistrza
Karcza...
A Ognisko – niech p³onie dalej
w najlepsze!
Magda K.

Ju¿ 35 lat p³onie ognisko, które znajduje siê
na Goc³awiu przy ul. Pawlikowskiego 3. Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Jak to mo¿liwe, ¿eby goc³awskie ognisko mia³o wiêcej lat ni¿
Osiedle Goc³aw? – dowiedzieliœmy siê
w trakcie jubileuszu.

Scrabble na Gocławiu
Od miesi¹ca w Klubie Goc³aw
przy ulicy Abrahama 10 spotykaj¹ siê
mi³oœnicy tej najpopularniejszej na
œwiecie s³ownej gry.
W ka¿d¹ œrodê o 17 stoliki sali
w klubie pokrywaj¹ siê planszami, bo
o 17.30 ruszaj¹ rozgrywki turniejowe.
Oczywiœcie mo¿na równie¿ przyjœæ do
klubu i pograæ towarzysko bez udzia³u
w rywalizacji sportowej. Do dyspozycji jest komputer z OSPSem i programem do rozgrywania turniejów.

graæ na gitarze. – Ju¿ trochê
umiem – chwali siê „Mieszkañcowi”. – Pani Dorotka, która
mnie uczy robi to bardzo dobrze. Nawet lepiej ni¿ mój tata.
Ognisko, to nie tylko ci¹g³a po-

Ogniska. Próbki gry na instrumentach klawiszowych, flecie
i œpiewu mogli zobaczyæ i us³yszeæ wszyscy, którzy ostatniego
dnia lutego wziêli udzia³ w rocznicowym spotkaniu. Lokal przy
ul. Pawlikowskiego odwiedzili
tak¿e byli pracownicy i przedstawiciele w³adz samorz¹dowych. Godny naœladowania
przyk³ad da³ m³odzie¿y wiceburmistrz Pragi Po³udnie, Jaros³aw Karcz, który prócz ¿yczeñ
od w³adz dzielnicy i bukietu
kwiatów dla szefowej ogniska,
pokaza³, zni¿aj¹c g³owê do wyci¹gniêtej d³oni pani dyrektor,

powsta³a taka gra, jak¹ znamy dziœ,
jednak dopiero w 1947 roku ruszy³a
jej produkcja. Sta³o siê tak, dziêki Jamesowi Brunotowi, który zagra³
w Lexiko z ¿on¹ i zaskoczony, ¿e gra
ta nie jest produkowana masowo, za-

proponowa³ Alfredowi spó³kê. Gra
zmieni³a nazwê na Criss cross words,
a potem na Scrabble. Jednak dopiero
w 1953 rozpoczê³a podbój œwiata.
Pod koniec roku sprzedawano ponad
dwa tysi¹ce gier tygodniowo,
a w „Herald Tribune” napisano:
„W mijaj¹cym roku 1953 wiele siê
dzia³o: od objêcia urzêdu prezydenta
przez republikanina, a¿ po karierê gry
w scrabble". Pierwsze mistrzostwa
Œwiata odby³y siê w 1991 roku
w Londynie. W Polsce odbywaj¹ siê
od 1993 roku. Polska Federacja
Scrabble powsta³a 10 lat temu.
Uczestnicy spotkañ w Goc³awskim
Klubie przygotowuj¹ siê do udzia³u
w II klubowych Mistrzostwach Polski
w Wa³czu. Wœród nich s¹ najlepsi polscy Scrabbliœci, miêdzy innymi Krzy-

sztof Mówka (Mistrz Polski w Scrabblach) i Stanis³aw Rydzik.
Przez ostatnie lata scrabbliœci spotykali siê w Garden Clubie na Kabatach,
po likwidacji klubu zostali bezdomni.
Przytuli³ ich dopiero Klub Goc³aw. Zapewne zostan¹ tu na d³u¿ej, bo dyrekcji klubu idea gry w Scrabble bardzo
siê podoba. Ci, którzy graj¹ w scrabble
wiedz¹, ¿e to jedna z bardziej rozwijaj¹cych gier – poszerza s³ownictwo
i wiedzê z ró¿nych dziedzin. Co to jest
„Trojeœæ” dla botanika to roœlina, ale
dla scrabblisty to s³owo - siódemka.
Szkrab, za u³o¿enie którego mo¿na dostaæ niebagateln¹ liczbê punktów. W³aœnie tego mo¿na dowiedzieæ siê podczas œrodowych rozgrywek w Klubie
Goc³aw.
Małgorzata K. Piekarska
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SENSACJA KREDYTOWA
NA POLSKIM RYNKU
Prezent do ka¿dego kredytu – czyli im
wiêcej po¿yczasz, tym dro¿szy sprzêt
otrzymasz.
Oferty kredytowe na
polskim rynku s¹ coraz
lepsze i bardzo przyjazne klientowi. Stale rosn¹ca konkurencja spowodowa³a, ¿e jedna
z firm od 10 lat poœrednicz¹ca w uzyskaniu
kredytu, teraz dla ka¿dej osoby proponuje
wartoœciowy
sprzêt
AGD i RTV. Nie ma losowania, prezent dostaj¹ wszyscy. To co dostaniemy, zale¿y od kwoty
kredytu. Czyli, im wiêcej
po¿yczymy tym lepszy
prezent otrzymamy.
Porównaliœmy oferty
dostêpnych kredytów,
gdy¿ na pocz¹tku uwa¿aliœmy, ¿e mo¿e maj¹
drogie kredyty i dlatego
rozdaj¹ prezenty. Ale nie,
oferta jest bardzo dobra,

taka sama jak w wiêkszoœci banków, a nawet
lepsza, poniewa¿ dobieraj¹ ofertê indywidualnie
dla ka¿dej osoby. Raty
s¹ ma³e i dopasowane
do potrzeb.
Pani Jadwiga Nowak, z któr¹ uda³o nam
siê skontaktowaæ jest
zachwycona Biurem Finansowym.
Bardzo
szybko otrzyma³a tani
kredyt i elektryczn¹ maszynkê do mielenia miêsa w prezencie. – Ka¿demu polecam to biuro
– mówi Pani Jadwiga.

Warszawa
ul. Poligonowa 3
pok. 329 III p.
tel. 022 813-07-83
AS 2007

STUDIO URODY
 Fryzjerstwo
damsko-mêskie
 Stylizacja paznokci
 Tipsy ¿el od 100 z³
 Tipsy akryl od 100 z³
PROMOCYJNE CENY!!!
ul. Miêdzyborska 108
tel. 022 497-81-82 (800-2000)

MATERIAŁY
BUDOWLANE
MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 34
tel. 612-62-08, 0601-91-45-84
pon.-pt. 7-17, sob. 7-13
Wêgiel  Cement  Wapno  Ceg³y
Gazobeton bia³y  P³yty gips.-karton.
Atlas  Ceresit  Gipsy
Materia³y sypkie i izolacyjne
(papa, styropian, we³na)
Rynny „GALECO”  Prêt zbrojeniowy

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”
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Ach, powstańcy..!
Ach, markietanki...!
Jak bardzo malownicza mo¿e byæ wojna,
mo¿na by³o siê przekonaæ w sobotê, 24 lutego, przy Bulwarze Stanis³awa Augusta, gdzie
odby³a siê rekonstrukcja Bitwy pod Olszynk¹
Grochowsk¹. Przesz³o 450 pasjonatów
w strojach z czasu Powstania Listopadowego
walczy³o prawie na œmieræ i ¿ycie.
Tu¿ po godzinie 15.00
przysypane bia³ym, œnie¿nym puchem kamionkowskie
b³onia pokry³y siê ró¿nokolorowymi mundurami wojsk.
Dominowa³y odcienie czer-

nierzy. 25 lutego 1831 r. Polacy, pod Olszynk¹ Grochowsk¹, powstrzymali maszeruj¹cych na Warszawê
Rosjan. Powstañcy nie ulegli
mimo, ¿e wróg mia³ olbrzy-

Niejeden z widzów ¿a³owa³,
¿e nie dosiêg³a go zb³¹kana
kula...
Po bitwie burmistrz Pragi
Po³udnie Tomasz Kucharski
dokona³ przegl¹du oddzia³ów
historycznych.

wiedzia³, ¿e postara siê, aby
impreza odbywa³a siê corocznie. – Ja te¿ do³o¿ê do tego starañ – zapewni³ zachwycony inscenizacj¹ Jacek
Koz³owski, wicemarsza³ek
Sejmiku
Mazowieckiego,

która w tym roku znowu przyci¹gnê³a kilka tysiêcy widzów. – Ale wal¹! – zachwyca³ siê 12-letni Marek z Wawra zatykaj¹c uszy w czasie armatnich wystrza³ów – Suuuuper! G³oœniej ni¿ w grach
komputerowych! Rzeczywiœcie, w tegorocznej inscenizacji organizatorzy po³o¿yli
szczególny nacisk na dzia³ania artyleryjskie. Stanowiska
armat znajdowa³y siê przed
widowni¹. – A gdzie kawaleria? Gdzie moje ukochane konie? – dopytywa³a siê m³oda
blondynka. Fakt, ¿e w tym roku kawalerii nie by³o. – Kiedy
planowaliœmy inscenizacjê zima by³a ³agodna, panowa³a
plusowa temperatura – t³uma-

rawê tych wypoczynkowych
terenów. Dlatego zrezygnowaliœmy z kawalerii. Czêœæ scenariusza pisze nam po prostu
aura. Ale na kilka dni przed
inscenizacj¹ aura siê zmieni³a
i œcisn¹³ mróz. I to a¿ tak silny, ¿e gdyby nie rozgrzewaj¹ca serca walka i gor¹ca grochówka, to trudno by by³o
wytrzymaæ.

– To piêkna lekcja historii
– podkreœli³ Tomasz Kucharski dziêkuj¹c widzom i odgrywaj¹cym walkê pasjona-

w czasie spotkania z organizatorami i uczestnikami rekonstrukcji, do którego dosz³o w Szkole Podstawowej

czy³a Barbara Wasiak, dyrektor CPK. – Ziemia by³a miêkka i baliœmy siê, ¿e szar¿e kawalerii zbytnio zniszcz¹ mu-

Rozgrzewa³ tak¿e widok
piêknych markietanek, które
z niesamowit¹ czu³oœci¹ opatrywa³y rannych ¿o³nierzy.

tom. – Pokazuje, jak spe³niaj¹ siê marzenia narodu
o wolnoœci i niepodleg³oœci.
Po inscenizacji burmistrz po-

Nr 255. Tam te¿ na nocny
spoczynek udali siê wszyscy
przyjezdni, zagraniczni, ¿o³nierze.
ar

Przegl¹du wojsk dokona³ burmistrz Tomasz Kucharski.

wieni i granatu. Chwilê
póŸniej nad bulwarem unosi³a siê szaroœæ dymów rozœwietlana ¿ó³toczerwonymi
jêzykami ognia. To by³y barwy walki. Barwy najkrwawszej bitwy Powstania Listopadowego, w której w sumie
poleg³o przesz³o 17 tys. ¿o³-

mi¹ przewagê liczebn¹ i wyposa¿enia.
Od trzech lat widowiskow¹
rekonstrukcjê bitwy organizuje po³udniowopraskie Centrum Promocji Kultury wraz
z dzielnicowym Wydzia³em
Kultury. „Mieszkaniec” tradycyjnie patronowa³ imprezie,

REKLAMA

KREDYTY
GOTÓWKOWE
 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!

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

REKLAMA

FA R B Y
LAKIERY
KLEJE
„DARCHEM”
Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86

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

SKLEP PATRONACKI
OFERUJE:

✔
✔
✔
✔

Szpachle, gipsy, zaprawy
Piany, sylikony
Chemia gospodarcza
Chemia budowlana
TRANSPORT – GRATIS
Rabaty
Upusty dla wykonawców

HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika

8 MIESZKANIEC

10 %

OPTYK

 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

„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

ŚWIĘTO MARCOWE
- A mo¿e Maria Curie-Sk³odowska te¿ by³a kobiet¹? - spyta³ Maksymilian Paradys bohater kultowej Seksmisji wyre¿yserowanej przez Juliusza
Machulskiego. Patrzy³ na niego zdumiony „trybuna³ bab”
obraduj¹cy nad tym, czy pozbawiæ go ¿ycia, czy... naturalizowaæ innymi s³owy operacyjnie przerobiæ na kobietê.
Dla Paradysa granego po mistrzowsku przez Jerzego Stuhra
ten „Trybuna³ bab sfiksowa³, bo
dawno nie mia³ ch³opa”. Có¿...
feministki powiedzia³yby, ¿e to
typowy mêski punkt widzenia
i... zapewne mia³yby racjê. Cywilizacja zachodnia to cywilizacja mê¿czyzn. Kobiety przez
lata spychane na margines równouprawnienia doczeka³y siê
doœæ póŸno i nie wszêdzie.
Choæ dziœ mamy w Polsce kobiety piastuj¹ce stanowiska ministerialne, a nawet mamy kobietê prezydenta Warszawy to
jednak ca³y czas stanowimy
margines. Na œwiecie pozycja
kobiety jest bardzo zró¿nicowana. Najlepsza jest w Skandynawii, bo tam wskaŸniki obecnoœci kobiet w ¿yciu publicznym,
zawodowym, gospodarczym
i kulturalnym, a nawet religijnym s¹ najwy¿sze na œwiecie.
W zachodnim krêgu cywilizacyjnym zbli¿on¹ do Skandynawii pozycj¹ spo³eczn¹ ciesz¹
siê jeszcze kobiety w krajach
anglosaskich i w Holandii.
USA jako jedyne na œwiecie
osi¹gnê³y stan ca³kowicie takich samych wynagrodzeñ dla
kobiet i mê¿czyzn na wysokich
stanowiskach menad¿erskich
i kierowniczych.

Tymczasem pamiêtaæ trzeba, ¿e we W³oszech jeszcze
nie tak dawno mê¿czyzna,
który zabi³ ¿onê, bo go zdradza³a, w ogóle nie szed³ do
wiêzienia. Pokazane to zosta³o
w rewelacyjnej komedii „Rozwód po w³osku” z Marcello
Mastroiannim w roli g³ównej.
W³oszki wywalczy³y w koñcu
prawo do rozwodu.
S¹ jednak kraje, gdzie nie tylko o rozwodzie nie ma mowy.
Na przyk³ad w Afganistanie Ta-

libowie pozbawili kobiety
wszelkich praw publicznych,
a po upadku Talibów sytuacja
kobiet wcale nie poprawi³a siê.
Dyskryminacja kobiet przybiera te¿ bardzo ostr¹ postaæ
w muzu³mañskich krajach
Afryki. Sytuacjê Muzu³manek
widaæ ju¿ na lotnisku. Wszyscy,
którzy odwiedzaj¹ kraje islamskie opowiadaj¹ historiê o walizkach. Na polskim lotnisku
ci¹gnie je m¹¿, ale w Iranie zajmuje siê tym ju¿ ¿ona i to na-

Obchodzony ju¿ w przedszkolach Dzieñ Kobiet to œwiêto bêd¹ce wyrazem szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Zosta³o ustanowione dla upamiêtnienia strajku 15 tysiêcy kobiet, pracownic fabryki tekstylnej, które 8 marca 1908
roku w Nowym Jorku domaga³y siê praw wyborczych i polepszenia warunków pracy. W³aœciciel fabryki zamkn¹³ strajkuj¹ce w pomieszczeniach fabrycznych z zamiarem unikniêcia
rozg³osu. W wyniku nag³ego po¿aru zginê³o 129 kobiet. Po raz
pierwszy œwiêto obchodzono 19 marca 1911. Ciekawostk¹
jest to, ¿e w staro¿ytnym Rzymie w pierwszym tygodniu marca obchodzono Matronalia, œwiêto zwi¹zane z pocz¹tkiem nowego roku, macierzyñstwem i p³odnoœci¹. Przypadek?
wet wtedy, gdy jest w zaawansowanej ci¹¿y.
Nie weselej jest w Indiach,
choæ nale¿¹ do pañstw, które
podjê³y bardzo aktywn¹ politykê w kierunku równouprawnienia kobiet. Indyjski ekonomista
Amartya Sen twierdzi, ¿e naj³atwiejszym sposobem, na rozwi¹zanie problemu przeludnienia jest kszta³cenie kobiet,
a najprostsz¹ drog¹ wyprowadzaj¹c¹ biedny kraj na œcie¿kê
d³ugotrwa³ego, dynamicznego
wzrostu, jest aktywna polityka
równouprawnienia kobiet.
Ale przed Indiami d³uga droga do urzeczywistnienia. Nieweso³o maj¹ siê te¿ Chinki. Na
chiñskiej wsi dziecko p³ci mêskiej jest o wiele bardziej oczekiwane przez rodziny, bo
dziewczynka nie mo¿e przej¹æ
dzier¿awy ziemi po rodzicach.
Odk¹d Chiny prowadz¹ politykê kontroli urodzin i posiadanie
wiêkszej iloœci dzieci jest zakazane, p³ody p³ci ¿eñskiej s¹ czêœciej usuwane, a nawet zdarzaj¹
siê zabójstwa noworodkówdziewczynek.
W PRL Dzieñ Kobiet obchodzono bardzo hucznie. Przez
lata prowadzono akcjê „Kwiatek dla Ewy”. Dyrektorzy firm
wrêczali kobietom goŸdziki.
W czasach kryzysu Pomarañczowa alternatywa Majora Fy-

drycha przeprowadzi³a akcjê
„Wata dla Ewy” rozdaj¹c kobietom podpaski i inne œrodki
opatrunkowe. Potem 8 marca
popad³ niemal w zapomnienie.
Wiêkszoœæ spo³eczeñstwa bojkotuje Dzieñ Kobiet. Uwa¿a,
¿e to œwiêto komunistyczne,
choæ historia pokazuje, ¿e
przysz³o z Zachodu. Znawcy
problemu pytaj¹: Czy bojkot 8
marca nie wynika z tego, ¿e
wbrew pozorom polska kobieta nie ma a¿ tak Ÿle jak Chinka,
Hinduska czy Muzu³manka?
Porozumienie Kobiet 8
marca, które od 7 lat organizuje Manify uwa¿a, ze w sprawie sytuacji kobiet w Polsce
jest jeszcze wiele do zrobienia. Do tej pory manify wêdrowa³y ulicami polskich
miast z ró¿nymi has³ami. Protestowa³y miêdzy innymi
przeciwko seksizmowi w ¿yciu publicznym objawiaj¹cemu siê np. g³upimi reklamami.
Tak¹ seksistowsk¹ postawê
prezentuje te¿... grany przez
Stuhra Paradys. A jednak Seksmisja to jeden z najpopularniejszych filmów. Lubiany tak
samo przez kobiety jak i mê¿czyzn. Ale có¿... to tylko pokazuje, ¿e sytuacja kobiet ca³y
czas jest naprawdê skomplikowana.
Małgorzata K. Piekarska

REKLAMA

Klienci renomowanego
klubu M 25 sikaj¹ w bramach komunalnych kamienic. Nocami wydzieraj¹ siê pod oknami mieszkañ, pij¹, t³uk¹ butelki.
Na takie zachowania od
miesiêcy skar¿¹ siê okoliczni mieszkañcy.
Dwa lata temu, gdy nasili³y
siê problemy s³ynnego klubu Le
Madame, jego w³aœciciele
otworzyli drugi lokal w pofabrycznych zabudowaniach przy
ul. Miñskiej 25. O M 25 zrobi³o
siê g³oœno w listopadzie 2005 r.,
gdy w czasie wspó³finansowanej przez Miasto imprezy w klubie wyst¹pi³a grupa „Suka Off”,
której cz³onkowie uprawiali na
scenie seks, za³atwiali siê i robili, delikatnie mówi¹c, inne niestandardowe rzeczy. Dwa tygodnie póŸniej klub mia³ organizowaæ „Andrzejki” dla dzieci
Grochowa i Kamionka... Imprezy w M 25 przyci¹gaj¹ t³umy.
Po imprezie, w œrodku nocy,
m³odzie¿ opuszcza klub i wtedy
ul. Miñska zmienia siê w deptak, klub dyskusyjny, bar z toaletami w okolicznych bramach
i klatkach.
Mieszkañcy dosyæ ju¿ maj¹
takich uci¹¿liwoœci. W lutym
Rada Osiedla Kamionek zorganizowa³a w tej sprawie spotkanie z przedstawicielami Policji,
Stra¿y Miejskiej, rady dzielnicy
i miejskiego Biura Bezpieczeñstwa. Jednym z efektów spotkania ma byæ przywrócenie sta³ych dy¿urów funkcjonariuszy
w siedzibie rady przy ul.
Owsianej.
ar
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NARZYNKI

GWINTOWNIKI

KATAR, KASZEL, NIEKOŃCZĄCE SIĘ INFEKCJE
MOŻEMY CI POMÓC!

Metal−Market
HURT DETAL

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

Nocne
życie na
MIŃSKIEJ

ŒRUBY

w³asny
parking
ZAMKI

P
LINKI

CENTRUM GLAZURY
SALON FIRMOWY PRODUCENTÓW
POLSKICH I ZAGRANICZNYCH
 kabiny, wanny, meble ³azienkowe
04-866 Warszawa
 glazura, terakota, gres
ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
 panele, parkiet, korek
(rondo Traktu Lubelskiego)
 p³ytki elewacyjne, klinkier
tel. 612-76-13
 kleje, fugi, listwy
pon.-pi¹t. 9–18, sob. 9–14
PROMOCJE
www.hazym.com.pl
 narzêdzia

Topnieje Ci gotówka?
Mamy dla Ciebie
rozwi¹zanie  proste, szybkie
i bez zbêdnych formalnoci.

DobryKredyt to:

Regularne wizyty w jaskini wspomagaj¹ leczenie schorzeñ uk³adu
oddechowego od zwyk³ego kataru poprzez ostre i przewlek³e infekcje
nosa, uszu, zatok, krtani i oskrzeli po stres i nadciœnienie. Solankowy
mikroklimat pobudza do pracy system immunologiczny, oraz wp³ywa
korzystnie na ca³y organizm.
Lekarze polecaj¹ jaskinie solno-jodowe leczniczo i profilaktycznie.
Czynna 7 dni w tygodniu, wizyty po wczeœniejszej telefonicznej
rezerwacji od pon. do pt. 1200-1800, sob. niedz. od 1100 do 1400

Jaskinia solno-jodowa GALOS tel. 022 673-48-93 ul. Czerwonych Beretów 14

KREDYT GOTÓWKOWY
 nawet do 50 000 z³
 ju¿ przy dochodzie 470 z³
 na okres do 72 miesiêcy
 z mo¿liwoci¹ ubezpieczenia
 z mo¿liwoci¹ otrzymania bezp³atnej karty kredytowej VISA
 kredyty równie¿ na owiadczenie w³asne
KREDYT KONSOLIDACYJNY
 nawet do 75 000 z³ netto
 ju¿ przy dochodzie 600 z³
 z dodatkow¹ gotówk¹ nawet do 50 000 z³ netto
 z mo¿liwoci¹ otrzymania bezp³atnej karty kredytowej VISA

zaprasza do stoiska z odzie¿¹
damsk¹, mêsk¹ i dzieciêc¹

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

w DH „Universam” ul. Grochowska 207

PRYWATNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA NR 1 s.c.
Warszawa, ul. Klonowa 16 (przy pl. Unii Lubelskiej)
(szko³a przeniesiona z ul. Noakowskiego 6)
tel. 646 44 97, 849 37 35, sekretariat czynny 16-18
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

„Spo³em” WSS
Praga Po³udnie

Oferujemy szeroki wybór bielizny
znanych firm w atrakcyjnych cenach:
 bielizna mêska
Atlantic, Henderson
 bielizna dzieciêca
Hanka, Eldar, Mewa
 bielizna damska
Triumph, Italian
Fashion
 bielizna damska
du¿e rozmiary
Milavitsa
Zapraszamy na zakupy 7 dni w tygodniu!!!
Realizujemy: KARTY KLIENTA SPO£EM z 3% rabatem
KARTY P£ATNICZE oraz BONY SODEXHO
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Kto PIT−ał, nie zbłądzi

Danuta Duda

Dwadzieœcia telefonów w dwadzieœcia minut! Coroczny, telefoniczny
dy¿ur „Wszystko o podatkach” w redakcji „Mieszkañca” cieszy³ siê popularnoœci¹, która i nas mile zdziwi³a. Przecie¿ ulg jest ju¿ naprawdê
niewiele, PIT-y wype³niamy od wielu
lat, wydawaæ by siê mog³o, ¿e
w kwestiach indywidualnych podatAgnieszka Pasik
ków wszystko ju¿ jest jasne.

Jednak jak zawsze œwietnie
przygotowane pracownice praskiego Urzêdu Skarbowego
mia³y sporo pracy przy telefonach. Tym razem dy¿urowa³y
panie: Danuta Duda, kierownik Dzia³u Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Prowadz¹cych Dzia³alnoœæ Gospodarcz¹ i Agnieszka Pasik kierownik Dzia³u Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych
Nie Prowadz¹cych Dzia³alnoœci Gospodarczej. Najwiêcej
pytañ dotyczy³o… tego, czego
ju¿ nie ma.
- Przepraszam, ja tylko chcê
siê upewniæ – nie ma ju¿ ulgi
remontowej, prawda?
- Niestety jest to prawda.
W 2006 roku ulga ta przesta³a
obowi¹zywaæ. Oczywiœcie, jeœli

przys³uguj¹ca Pani za 2005 rok
ulga z tytu³u wydatków mieszkaniowych by³a wy¿sza ni¿
podatek nale¿ny, nadwy¿kê nie
pokryt¹ podatkiem bêdzie Pani
mia³a prawo odliczyæ od podatku za 2006 rok jako odliczenie,
które nie znalaz³o pokrycia
w podatku za lata ubieg³e.
- Ale ja dalej na blankiecie
wp³at do spó³dzielni mieszkaniowej wykazujê wysokoœæ
wp³at na fundusz remontowy!
- Fundusz remontowy by³ elementem tzw. ulgi remontowej.
Ona – jak mówi³am – przesta³a
obowi¹zywaæ w 2006 roku. Zatem wp³at dokonanych na fundusz remontowy niestety nie
mo¿emy ju¿ odliczyæ.
- Czy obowi¹zuje ju¿ ulga
prorodzinna?

- Ulga prorodzinna zosta³a
wprowadzona z dniem 1 stycznia 2007 r., w zwi¹zku z tym bêdzie mo¿na j¹ uwzglêdniæ dopiero w zeznaniu podatkowym
za 2007 rok.
- Jestem emerytk¹, czy moje
zeznanie podatkowe wysy³a
ZUS, czy muszê ja sama to
zrobiæ?
- Jeœli z ZUS-u otrzyma³a Pani rozliczenie roczne PIT-40A,
emerytura jest Pani jedynym
Ÿród³em utrzymania i nie chce
Pani skorzystaæ z ulg i odliczeñ, to nie ma Pani obowi¹zku
sk³adania zeznania w urzêdzie
skarbowym. W sytuacji, gdy
otrzyma³a Pani PIT-11A, czyli
informacjê o dochodach, nale¿y
z³o¿yæ zeznanie podatkowe
w swoim urzêdzie skarbowym.

W zeznaniu nale¿y uwzglêdniæ
wszystkie dochody podlegaj¹ce
opodatkowaniu.
- Czy ja mogê sobie odliczyæ
pobyt w sanatorium?
- Tak, w ramach ulgi na cele
rehabilitacyjne, pod warunkiem, ¿e posiada Pan orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci oraz dokumenty potwierdzaj¹ce poniesione wydatki.
- Czy coœ siê zmieni³o
w kwestii leków? Jak je odliczamy – jestem osob¹ przewlekle chor¹, mam cukrzycê?
- Odnoœnie tych odliczeñ nie
ma zmian. Odliczenia od dochodu wydatków na zakup leków
mog¹ dokonaæ osoby posiadaj¹ce orzeczenie o niepe³nosprawnoœci, jeœli lekarz specjalista
stwierdzi, ¿e osoba ta powinna
stale lub czasowo stosowaæ
okreœlone leki. Ulga obejmuje
kwotê stanowi¹c¹ ró¿nicê pomiêdzy faktycznie poniesionymi
wydatkami w danym miesi¹cu,
a kwot¹ 100 z³, czyli je¿eli w danym miesi¹cu na leki wyda³a
Pani 150 z³, to swój dochód do
opodatkowania bêdzie Pani mog³a pomniejszyæ o kwotê 50 z³.
- A jak to jest z korzystaniem z samochodu, jeœli jestem osob¹ niepe³nosprawn¹
i doje¿d¿am na rehabilitacjê?
- Poniesione wydatki na u¿ywanie samochodu osobowego

w zwi¹zku z przejazdami na
niezbêdne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne mo¿na odliczyæ
w kwocie nie przekraczaj¹cej
2.280 z³, pod warunkiem, ¿e samochód jest Pana w³asnoœci¹
lub wspó³w³asnoœci¹.
- Czy zmieni³a siê wysokoœæ
ulgi na korzystanie z internetu?
- Nie. Limit odliczenia z tytu³u u¿ytkowania w miejscu zamieszkania sieci internet wynosi 760 z³. Warunkiem odliczenia jest posiadanie faktury VAT
oraz dowodu wp³aty, wystawionych na osobê, która korzysta
z tej ulgi.
- Wysz³am za m¹¿ w lutym
2006 roku. Czy mogê rozliczyæ siê wspólnie z mê¿em?
To by³oby dla mnie du¿o korzystniejsze…
- Niestety nie. Ma³¿eñstwo
musi trwaæ pe³ny rok kalendarzowy.
- Na pocz¹tku 2007 roku
zmieni³em adres zamieszkania z Pragi Po³udnie na Wolê.
Gdzie siê rozliczam?
- Zeznanie podatkowe za
2006 rok, nale¿y z³o¿yæ
w Urzêdzie Skarbowym Warszawa Praga przy ul. Jagielloñskiej 15, poniewa¿ w³aœciwoœæ
miejscow¹ ustalamy wed³ug
miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego tj.
na dzieñ 31.12.2006 r. Jedno-

czeœnie przypominam o obowi¹zku z³o¿enia zg³oszenia aktualizacyjnego danych osobowych na odpowiednim formularzu NIP.
- Od dwóch lat nie mam
¿adnego sta³ego miejsca zameldowania. Gdzie siê rozliczam? Dochodów wielkich
nie mam, ale jakieœ tam s¹,
nie chcê podpaœæ „skarbówce”…
- O w³aœciwoœci miejscowej
do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych decyduje adres zamieszkania nie
zaœ zameldowania. W przypadku, gdy jest Pan osob¹ bezdomn¹ rozliczeñ z podatku dokonuje Pan w Trzecim Urzêdzie
Skarbowym Warszawa Œródmieœcie z siedzib¹ w Warszawie przy ul. Lindleya 14.
- Czy nie zmieni³a siê graniczna data z³o¿enia rozliczenia podatkowego? Nadal musimy to zrobiæ do koñca
kwietnia?
- Tak, w tym zakresie nic siê
nie zmieni³o. Ostateczny termin
do z³o¿enia zeznania up³ywa 30
kwietnia 2007 roku. Tradycyjnie
zachêcamy, aby tego obowi¹zku
nie zostawiaæ na ostatni¹ chwilê.
Teraz w urzêdach nie ma kolejek, a pod koniec kwietnia sam
Pan wie, jak bêdzie…
Notował: toms

Rocznica Bitwy Grochowskiej HARCERZE
W 176 rocznicê Bitwy pod Olszynk¹ Grochowsk¹ w rembertowskiej Alei Chwa³y ods³oniêto
g³az – pomnik poœwiêcony genera³owi Ludwikowi Micha³owi Pacowi. Kilkaset osób uczestniczy³o w uroczystoœciach przy powstañczej mogile.
Tradycyjnie, w rocznicê bitwy, w³adze Rembertowa i Pragi Po³udnie, wspólnie z Krêgiem Pamiêci Narodowej zorganizowa³y obchody przy mogile ¿o³nierzy poleg³ych w czasie Powstania Listopadowego.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê
Msz¹ œwiêt¹ w koœciele przy
placu Szembeka, a nastêpnie
zebrani przemieœcili siê pod
Olszynkê Grochowsk¹. Jak
przypuszczaliœmy w poprzednim numerze „Mieszkañca”
w Alei Chwa³y, mimo siarczystego mrozu, nie zabrak³o stuletniego ksiêdza Wac³awa Kar³owicza, który razem z ks.
Krzysztofem Uklej¹ i ks.
Szczepanem Stalpiñskim, poœwiêci³ kolejny ustawiony
w Alei g³az.
Tym razem pomnikiem uhonorowano genera³a dywizji Ludwika Micha³a Paca, bohatera
wojny polsko-rosyjskiej i kampanii napoleoñskiej. – On, jako
pierwszy w czasie powstania –
podkreœla³ Stefan Melak, prezes Krêgu Pamiêci Narodowej

– przekaza³ na walkê z Rosjanami prawie ca³y swój maj¹tek
– 100 tys. z³. Takich ¿o³nierzy
potrzeba Rzeczpospolitej!

ciele fundatora – Krêgu Pamiêci Narodowej (na zdjêciu). Pami¹tkowy krzy¿ zagoœci³ na
g³azie jednak chwilowo, gdy¿
na sta³e (i miejmy nadziejê, ¿e
na dobre) zakotwiczy tam dopiero wiosn¹.
W mogile powstañczej z³o¿ono ziemiê z francuskich cmentarzy Pere-Lachaise i Montmartre,

pod Olszynką
W niedzielê 25 lutego 2007 w okolicach lasku Olszynki mo¿na by³o
zaobserwowaæ poruszenie... Od
wczesnych godzin rannych na
skraj Olszynki Grochowskiej
przybywali grupami po kilka- kilkanaœcie osób ochotnicy, by stan¹æ do obrony stolicy przed nawa³¹ Moskiewsk¹.

W kilka minut po ustalonej godzinie zbiórki na
miejscu by³o 20 ochotniczych batalionów (dru¿yn).
Zagra³y werble... Po przyjêciu raportu d-ca I -szej
Dywizji zebra³ wszystkich oficerów – dowódców
poszczególnych odcinków obrony na krótk¹ odprawê. PóŸniej zwarta kolumna ruszy³a przez pokryty
œniegiem olchowy las - w kierunku wyznaczonych
odcinków obrony.

BITWA

Na g³azie wprowadzaj¹cym
w Alejê Chwa³y, ustawionym
u zbiegu ul. Traczy i Che³m¿yñskiej, odtworzono niedawno
zrabowan¹ tablicê poœwiêcon¹
Bohaterom Olszynki Grochowskiej. Pierwszy wieniec pod now¹ tablic¹ z³o¿yli przedstawi-

modlono siê w intencji obroñców Warszawy, odczytano Apel
Poleg³ych i oddano salwê artyleryjsk¹. Uroczystoœci zakoñczy³a
wi¹zanka pieœni powstañczych
w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
Ada M.

Bitwa rozgorza³a ju¿ w kilka chwil po objêciu
stanowisk. Godzinê póŸniej po ca³ym bitewnym
polu (obszar gry) pêdzi³y szwadrony u³añskie, maszerowa³a w natarciu piechota, artyleria zaœ, co
chwilê zmienia³a pozycje. Bitwa pozostawa³a d³ugo nierozstrzygniêta, a kluczowe pozycje przechodzi³y nieustannie z r¹k do r¹k. Prze³omem by³o dopiero wkroczenie do akcji w newralgicznych miejscach – najbardziej bitnych batalionów. Polacy
przeszli do ataku.

ZWYCIÊSTWO
Punktualnie w po³udnie d-ca Dywizji, na podstawie raportów zwiadu, wyda³ rozkaz wstrzymania
dalszego kontrnatarcia. Nied³ugo potem okaza³o

siê, ¿e oddzia³y moskiewskie zosta³y zatrzymane,
nastêpnie odepchniête na ca³ej linii obrony Warszawy, a starcie pod Olszynk¹ Grochowsk¹ by³o
decyduj¹ce.
Dywizja zebra³a siê ponownie po zdaniu posterunków. Dokonano przegl¹du jednostek i wszyscy
powstañcy uczestniczyli w uroczystej Mszy œw. By³
czas na modlitwê i zadumê. Po Mszy œw. D-ca dywizji zarz¹dzi³ apel. W specjalnym dziennym rozkazie Szef Sztabu Korpusu wyró¿ni³ najbardziej zas³u¿one bataliony i pododdzia³y: „Jaworzyna” z 22 Pu³ku; „Bukowina” z 20 Pu³ku; „Pratum” z 101 Pu³ku;
„Zbroja” z 82 Pu³ku; „Oczeret” z 20 Pu³ku; „Zieleniec” z 22 Pu³ku. Powstañcy zaœpiewali hymn i bataliony ruszy³y do kolejnych zadañ...
Robert Chalimoniuk
25 lutego 2007 – dok³adnie w 176. rocznicê Bitwy
pod Olszynk¹ Grochowsk¹ (1831), harcerki i harcerze Obwodu Praskiego ZHR spotkali siê przy pomniku poleg³ych ¿o³nierzy by oddaæ ho³d bohaterom. Przed po³udniem dru¿yny wziê³y udzia³
w grze harcerskiej opartej na motywach historycznych, a o 12.30 wspólnie z mieszkañcami Grochowa wziêli udzia³ w uroczystej Mszy œw. w koœciele
Najœwiêtszego Serca Maryi w intencji poleg³ych
¿o³nierzy Polskich i Rosyjskich. W uroczystoœciach
wziê³o udzia³ ponad 200 harcerek i harcerzy z 20
dru¿yn Saskiej Kêpy, Grochowa i Wawra.

OG£OSZENIA

OG£OSZENIA

Z A P R A S Z A M Y

Szko³a Podstawowa nr 143
im. Stefana Starzyñskiego w Warszawie,

al. St. Zjednoczonych 27
zaprasza dzieci urodzone w 2001 roku
do klasy „O”.
Oferujemy bogat¹ ofertê zajêæ
edukacyjnych oraz œwietlicowych
w godz. 7.00 do 18.00.

www.sp143.waw.pl

Gabinet stomatologiczny
lek. stom. Alicji Surowieckiej
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
leczenie zachowawcze ❍ chirurgia ❍ protetyka
❍ profilaktyka

10 MIESZKANIEC

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

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!

WA R S Z AWA
REKLAMA

OSOBISTE
ROZWIĄZANIE
Nasz s³uch jest jedyny w swoim rodzaju, tak jak
odciski palców. Jeœli go nam ubywa, tracimy czêœæ
siebie, czêœæ naszej to¿samoœci. Nowoczesne aparaty s³uchowe potrafi¹ skompensowaæ nasz niedos³uch i pomóc nam odzyskaæ swoj¹ odrêbnoœæ.
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, a wskazówki zegara
cofn¹ siê. Nale¿y zacz¹æ od wizyty u specjalisty w punkcie audioprotetycznym. On zbada
nasz s³uch i pomo¿e nam wybraæ aparat, który zapewni najwiêksze korzyœci w praktyce.

Indywidualne
wzmocnienie
Niedos³uch dotyczy osób
w ka¿dym wieku. Niektórzy,
nawet z niedos³uchem znacznego stopnia, mog¹ ca³kiem nieŸle rozumieæ z³o¿one dŸwiêki
mowy, pod warunkiem, ¿e s¹
one wystarczaj¹co g³oœne. U innych osób uszkodzenie ucha
wewnêtrznego mo¿e byæ na tyle du¿e, ¿e nawet przy odpowiedniej g³oœnoœci mowy trudno jest j¹ zrozumieæ.
Audioprotetycy dysponuj¹
gruntown¹ wiedz¹ na temat ró¿nych rodzajów niedos³uchów.
Mog¹ oni zmieniaæ sposób
przetwarzania dŸwiêków w aparacie s³uchowym, by zapewniæ
odpowiednie ich wzmocnienie
w decyduj¹cych zakresach czêstotliwoœci. Nowoczesne aparaty s³uchowe s¹ wyj¹tkowo elastyczne – reaguj¹ z nies³ychan¹
precyzj¹ w zale¿noœci od konkretnego typu niedos³uchu i sytuacji akustycznej. Stale analizuj¹c dochodz¹ce dŸwiêki, zapewniaj¹ im tylko takie wzmocnienie, z jakim ucho jest sobie
w stanie poradziæ. Zapewniaj¹
one równie¿ czysty, harmonijny
i przyjemny odbiór dŸwiêków.

OdpowiedŸ
na nasze potrzeby
Nowoczesne aparaty s³uchowe
mog¹ w gruncie rzeczy zdzia³aæ
cuda, dopasowuj¹c siê do naszego niedos³uchu, do jedynej
w swoim rodzaju anatomii ucha
i stylu naszego ¿ycia. Wystêpuj¹
we wszystkich kszta³tach i rozmiarach – od ma³ych, dyskretnych modeli wewn¹trzusznych
do ró¿nobarwnych modeli zausznych. Rodzaj aparatu s³uchowego zalecanego przez audioprotetyka zale¿y od dwóch wa¿nych
czynników: od wielkoœci uszu
i wielkoœci ubytku s³uchu.
Osoby z lekkim upoœledzeniem s³uchu mog¹ korzystaæ
z wiêkszoœci rodzajów aparatów
s³uchowych. Natomiast osoby
ze znacznym niedos³uchem potrzebuj¹ aparatów o wiêkszej
mocy, wyposa¿onych w wiêksz¹
bateriê. Ci pacjenci mog¹ wybieraæ z dostêpnych na rynku
modeli zausznych.
Kszta³t i dopasowanie aparatów s³uchowych jest oczywiœcie wa¿n¹ spraw¹, ale nie
mniej istotne jest to, jak dana
osoba zamierza z nich korzystaæ. Ka¿dy ma swój w³asny
styl ¿ycia, zainteresowania
i zdolnoœci, a aparaty s³uchowe
i programy do ich ustawiania
potrafi¹ wzi¹æ to wszystko pod
uwagê. Wystarczy jedynie od-

REKLAMA

PROGRAM WCZESNEGO
WYKRYWANIA
i LECZENIA JASKRY
Program jest realizowany na zlecenie i finansowany przez
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

Aparat zauszny (BTE)
Uk³ad elektroniczny w aparatach zausznych mieœci siê
w obudowie, któr¹ siê nosi za
uchem. DŸwiêk zostaje doprowadzony do przewodu s³uchowego za poœrednictwem rurki
i robionej na miarê wk³adki
usznej. Aparaty te maj¹ najwiêksz¹ bateriê i wzmacniacz,
a ich solidna konstrukcja sprawia, ¿e s¹ niezawodne i wygodne w obs³udze.
powiedzieæ na kilka prostych
pytañ, a nastêpnie patrzeæ i s³uchaæ, podczas gdy obs³ugiwany
przez audioprotetyka komputer
wykona ca³¹ resztê!
Czasem pacjentom mo¿e byæ
trudno opisaæ, jak powinien
brzmieæ aparat s³uchowy
w konkretnej sytuacji, albo kiedy maj¹ trudnoœci z jego u¿ywaniem. Najlepsze programy
do dopasowania aparatów s³uchowych zawieraj¹ biblioteki
dŸwiêków, a ka¿demu z nich towarzyszy obraz ilustruj¹cy dan¹ sytuacjê. Jeœli zatem zaistnieje potrzeba dok³adnego dopasowania po wstêpnym przymierzeniu i dobraniu aparatów,
wykorzystuj¹c to narzêdzie mo¿emy ³atwiej sprecyzowaæ swoje wymagania, a audioprotetykowi ³atwiej bêdzie osi¹gn¹æ
satysfakcjonuj¹ce
pacjenta
ustawienia.
AS 2007

Aparat g³êbokokana³owy
(CIC)
Aparat g³êbokokana³owy
jest prawie niewidoczny,
dlatego doskonale nadaje siê
dla osób poszukuj¹cych bardzo dyskretnych rozwi¹zañ.
Wszystkie elementy aparatu
mieszcz¹ siê w ma³ej obudowie, któr¹ wciska siê g³êboko do przewodu s³uchowego. Aparaty wewn¹trzkana³owe s¹ idealne dla niedos³uchu lekkiego i œredniego
stopnia.

JASKRA podstępnie prowadzi
do utraty wzroku!
Nie daj jej szansy i zbadaj siê zanim Ciê zaskoczy!

SPECJALISTYCZNE BADANIE PROFILAKTYCZNE
pozwala na
wczesne wykrycie i leczenie tej powa¿nej choroby
Jeœli:
 Jesteœ w wieku ponad 35 lat
 Dotychczas nie rozpoznano u Ciebie jaskry
 Przez ostatnie dwa lata nie bada³ Ciê okulista
Mo¿esz skorzystaæ z bezp³atnego badania w kierunku
JASKRY.
Pamiêtaj! Wczesne rozpoznanie i leczenie JASKRY
zapobiega œlepocie.

Aparat wewn¹trzuszny
(ITE)
Aparaty wewn¹trzuszne
nosi siê w zag³êbieniu ma³¿owiny usznej. Poniewa¿ s¹
wiêksze od poprzednich, maj¹ wiêkszy wzmacniacz i wiêcej mo¿liwoœci, np. cewkê telefoniczn¹. Nadaj¹ siê dla
wiêkszoœci niedos³uchów.

ZAPRASZA W MARCU NA BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
I DOBÓR APARATÓW S£UCHOWYCH OTICON
UL. OSTRO£ÊCKA 4 GAB. 16 (W BUDYNKU PRZYCHODNI)
PONIEDZIA£EK, WTOREK: 10-14; ŒRODA, CZWARTEK: 1530-1930
TELEFON: 022 498 74 80

Skorzystaj z mo¿liwoœci programu i ju¿ dziœ zg³oœ siê
na badanie profilaktyczne.
Oferujemy krótkie terminy i sprawn¹ obs³ugê.
DO ZOBACZENIA!
PORADNIA OKULISTYCZNA,
Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
☺

OPTIMED

04-330 Warszawa, ul. Kordeckiego 49,
Tel: 022 612 49 14, 022 424 31 94,
www.optimed.waw.pl
Zapraszamy:
poniedzia³ek, wtorek: 10.00-18.00, œroda: 9.00-14.00,
czwartek: 8.00-16.00, pi¹tek: 8.00-15.00

REKLAMA
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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)

tel. 673-35-00

CARIDENT NZOZ LECZNICA FUNDACJI ZDROWIE

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

 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

ul. Niekłańska 4/24, 03−924 Warszawa
tel. 672−78−39; 672−71−39

Gabinet
Stomatologiczny
(naprzeciwko klubu „Orze³”)

·
·
·
·
·
·
·
·

lekarze specjaliści dla dzieci i dorosłych
poradnia szczepień – pełen zakres
badania EKG, Echo serca, USG, przepływy
badania słuchu
EEG Biofeedback
stomatologia – NFZ
rehabilitacja – NFZ, masaże lecznicze
usługi pielęgniarskie i opiekuńcze w domu pacjenta

Sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego – refundacja NFZ
tel. 497−75−55
Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 7.30 do 21.00, w soboty od 9.00 do 14.00.
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ZAU£KI HISTORII

g³y plac Weteranów, niestety
do chwili obecnej w ca³oœci
niezrealizowany. Jedynymi
budowlami, które przy tym
placu pozosta³y, to ów szpital
i powsta³y znacznie wczeœniej,
bo w 1901 roku koœció³ œw.
Floriana, bêd¹cy dzie³em wybitnego warszawskiego architekta Józefa Piusa Dziekoñskiego. Nieco wczeœniej, w innych miejscach Pragi, bo w latach dwudziestych powsta³y
wzorcowe budowle przemys³owe, warsztaty i zbrojownia
wojskowa, zrealizowane przez
Przedsiêbiorstwo Robót In¿ynieryjnych i Budowlanych
„W. Paszkowski, F. Próchnicki

Wspomnienie
praskich budowli

W

publikacjach
sprzed wybuchu
II wojny œwiatowej mo¿na odnaleŸæ fotografie obiektów wzniesionych
na Pradze, które nie zawsze
dotrwa³y do wspó³czesnoœci.
Osobiœcie chêtnie zagl¹dam
do „Tygodnika Ilustrowanego” i tygodnika „Œwiat” oraz
Ilustrowanego Dodatku do
„Kuriera Warszawskiego”.
Szczêœliwie w swoim archiwum domowym posiadam te
publikacje, które s¹ pasjonuj¹c¹ lekur¹. Mo¿na tam natrafiæ na dawno zapomniane
obiekty i informacje o ludziach, których historia potraktowa³a po macoszemu, po
prostu zostali wymazani z pamiêci. Nale¿y wiêc tê przesz³oœæ przypominaæ i na nowo
utrwalaæ, ¿yjemy bowiem
w kraju najbardziej zniszczonym podczas ostatniej wojny,
gdzie archiwa s¹ z mozo³em
odtwarzane, a zabytki w wiêkszoœci odbudowane po ostatniej wojnie.
Nowoczesnoœæ ma swoje
prawa, nie zawsze szanuje
przesz³oœæ, tak by³o i tak zapewne zawsze bêdzie. Jedne
obiekty znikaj¹ ju¿ w epoce
swego powstania, dziœ zaliczylibyœmy do takich budowli
s³ynny „Supersam” na Moko-

towie (wybudowany po wojnie), którego rozbiórka w³aœnie dobiega koñca; inne zaœ
trwaj¹ chronione przez wszystkie epoki, nie zawsze uzasadnione, z uwagi na ich raczej
rzekom¹ wartoœæ. W stolicy
nie powinniœmy jednak niszczyæ tego, co uratowa³o siê
z po¿ogi wojennej, winniœmy
to chroniæ i staraæ siê znajdowaæ nowe sposoby wykorzystania, choæby opuszczonych
zabudowañ
fabrycznych,
przekszta³caj¹c je w modne
obecnie lofty, apartamenty,
galerie, czy domy handlowe,
jak to uczyniono z budynkiem

Schronisko œw. Teresy dla weteranów powstania 1863 r.
Fot. Niedzielny Dodatek Ilustrowany
do „Kuriera Warszawskiego” nr 25 (z 26.01.1930).

papierni w podwarszawskiej
Jeziornie, czy zak³adami
Scheiblera w £odzi.

Koñski Targ na Pradze. Karta Pocztowa z pocz¹tku wieku XX.

H O R O S K O P
 BARAN 21.03-21.04
Sukces, który jest ci pisany zostanie okupiony
wieloma wyrzeczeniami. Na razie korzystaj
z marcowej pogody i wybierz siê na przedwiosenn¹ wycieczkê. Co z tego, ¿e pogoda p³ata figla,
taki wypad na ³ono natury pozwoli na zrelaksowanie siê. Je¿eli planujesz jakieœ dodatkowe zajêcia, decyzje podejmij bardzo szybko. Wolny czas
wykorzystaj po¿ytecznie – mo¿e na zajêciach aerobiku spotkasz kogoœ interesuj¹cego?
 BYK 22.04-21.05
Nieoczekiwanie podreperujesz swój bud¿et. Powinieneœ znaleŸæ czas na spacer i znalezienie
wewnêtrznego spokoju. Twoje plany na pewno
siê spe³ni¹, je¿eli wyka¿esz siê cierpliwoœci¹. Nie
b¹dŸ w gor¹cej wodzie k¹pany. Cierpliwoœæ pop³aca, mo¿esz zdobyæ czyjeœ uznanie. Postaraj
siê mniej krytycznie patrzeæ na œwiat – przecie¿
potrafisz cieszyæ siê urokami ¿ycia...
 BLINIÊTA 22.05-21.06
Twoja popl¹tana sytuacja uczuciowa powinna siê
wkrótce wyjaœniæ. Wiosenna pogoda dodaje ci si³y w podjêciu trudnej decyzji. Dobrze siê zastanów, do czego tak naprawdê d¹¿ysz w swoim ¿yciu. Najmniej oczekiwane rozwi¹zanie jest czasem najlepsze. Musisz byæ tylko konsekwentny
i uparcie realizowaæ to czego pragniesz. Nie poddawaj siê, a bêdziesz nagrodzony.
 RAK 22.06-22.07
Nie bujaj w ob³okach i weŸ siê do roboty. Poœwiêæ
trochê wiêcej uwagi najbli¿szym i przyjacio³om.
Nie t³um w sobie uczuæ i powiedz kochanej osobie,
co tak naprawdê czujesz. Spotkasz siê na pewno
ze zrozumieniem i aprobat¹. Powinieneœ wykonaæ
jakiœ mi³y gest w stosunku do drugiej strony. Zas³uguje na to. Mo¿e wspólna kolacja albo wypad do
kina by³by zapowiedzi¹ czegoœ wspania³ego...
 LEW 23.07-23.08
Musisz siê bardziej zmobilizowaæ i przepêdziæ lenistwo, które ciê ogarnê³o. Miej oczy szeroko
otwarte, by nie przegapiæ przyjemnych chwil,
które na ciebie czekaj¹ tu¿ za rogiem... Pamiêtaj
o nadchodz¹cym œwiêcie bliskiej ci osoby i nie
zapomnij kupiæ prezentu. Zapisz sobie wszystko
w kalendarzu, bo wa¿ne daty wylec¹ ci z g³owy.
Obecnie najwa¿niejszy jest porz¹dek.
 PANNA 24.08-23.09
Twój talent negocjatorski niebawem siê przyda
w pertraktacjach. Mo¿esz zrobiæ dobry interes i tylko od ciebie zale¿eæ bêd¹ jego wyniki. Opanuj swoje emocje i nie sk³adaj przedwczesnych obietnic,
wyka¿ siê cierpliwoœci¹, a na pewno znajdziesz najlepsze rozwi¹zanie. Nie stawaj przeciw swojemu
przeznaczeniu. Pisane jest ci szczêœcie i nadejdzie
wtedy, gdy bêdziesz siê go najmniej spodziewaæ.

12 MIESZKANIEC

Budynek narzêdziowni powsta³y w 1924 roku zadziwia
nas nowoczesnoœci¹, podobnie jak ¿elbetowe hale fabryczne z równie¿ ¿elbetowym kominem, wysokoœci 50
metrów, wzniesione w latach
1920-24.
Dziœ, te wyblak³e fotografie,
s¹ ju¿ jedynym dokumentem
po inwestycjach, które dawno
nie
istniej¹.
Spójrzmy
i spróbujmy sobie wyobraziæ
tê dawn¹ Pragê, któr¹ zachowali w pamiêci jedynie przedstawiciele odchodz¹cego ju¿,
przedwojennego pokolenia
pra¿an. Jeœli nie zreprodukujemy tych dawnych zdjêæ to za-

 WAGA 24.09-23.10
Uwierz we w³asne si³y i mo¿liwoœci - zab³yœnij
w oczach zwierzchników. Pozwól, by twój czar
osobisty i wdziêk zauroczy³ niezwyk³ego cz³owieka. Warto równie¿ odnowiæ wiêzi rodzinne i wybraæ siê w odwiedziny do krewnych. Obecnie staraj siê nie przeceniaæ swoich si³, bêd¹ ci potrzebne przy czekaj¹cych wyzwaniach. Nie obawiaj
siê, wszystkiemu dasz radê.
 SKORPION 24.10-23.11
W uczuciach okres stagnacji. Warto to zmieniæ
i rozejrzeæ siê wœród znajomych. Pamiêtaj, ¿e jesteœ atrakcyjny, czasem warto szokowaæ, aby
wzbudziæ czyjeœ zainteresowanie. W ¿yciu zawodowym nic siê nie zmieni. Dbaj bardziej o zdrowie, bo marcowa pogoda mo¿e niekorzystnie
wp³ywaæ na twoje samopoczucie. Powinieneœ
równie¿ zadbaæ o swój wygl¹d. Œwiat siê zmienia, a mo¿e warto coœ zmieniæ w sobie?
 STRZELEC 24.11-22.12
W ¿yciu zawodowym nadchodzi trudny okres. Nabierz do tego dystansu i odetchnij œwie¿ym, marcowym powietrzem. Je¿eli dobrze siê rozejrzysz, zauwa¿ysz, ¿e ktoœ wzdycha do ciebie. Nie odtr¹caj kie³kuj¹cego uczucia, zastanów siê nad tym, mo¿esz
straciæ niepowtarzaln¹ okazjê, by poczuæ siê bezpiecznie. Przecie¿ zawsze tego chcia³eœ. Musisz byæ
bardziej otwarty na propozycje drugiej strony.
 KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Jesteœ obiektem czyjegoœ zainteresowania. Zadbaj, aby w twoim zwi¹zku zaistnia³y przyjaŸñ
i zaufanie. Pamiêtaj, ¿e nie warto zachowywaæ
siê zbyt pochopnie. Lepiej przemyœleæ coœ dwa
razy, ni¿ potem ¿a³owaæ nieodwracalnej straty.
Opanowanie jest zalet¹, któr¹ warto æwiczyæ - pamiêtaj o tym. Daj sobie szansê i pozwól na flirt.
Uczucia s¹ bardzo wa¿ne.
 WODNIK 21.01-19.02
W powietrzu wisi zmiana pogody, a w twoim ¿yciu
zawodowym te¿ szykuj¹ siê przetasowania. Przejmij inicjatywê i poproœ szefa o podwy¿kê. Mo¿e da
siê skusiæ twoim namowom. Warto zaryzykowaæ.
Energia, która w tobie buzuje pozwoli ci spotkaæ kogoœ wyj¹tkowego. Spêdzisz z nim niezapomniane
chwile, mo¿e jest on tobie przeznaczony. Odwa¿ siê
na odrobinê szaleñstwa, to nie takie trudne.
 RYBY 20.02-20.03
Nadchodz¹ce dni bêd¹ dla ciebie bardzo przyjemne, trwa Twoja dekada droga Rybko! Twój czar
i wrodzony wdziêk mog¹ siaæ spustoszenie w wielu sercach... Niech ci tylko nie uderzy do g³owy woda sodowa. Bo mo¿esz spotkaæ na swej drodze
kogoœ, kto oka¿e siê nieczu³y na twoje zaloty, a ty
oddasz mu nieopatrznie swoje serce... Wiêc zacznij szanowaæ uczucia innych.
Merlin

Dawna Praga s³ynê³a z targu
koñskiego, który wspó³czeœnie
ukazuje nam karta pocztowa
pochodz¹ca z ok.1910 roku.
Natomiast po odzyskaniu niepodleg³oœci Pragê wi¹zano ze
wzorowo
prowadzonym
schroniskiem œw. Teresy dla
weteranów powstania 1863 r.
Przypomnê, i¿ ostatni uczestnik tego zrywu narodowego –
Mamert
Wandalli
zmar³
w Warszawie, podczas okupacji niemieckiej – w 1942 r.
W latach 1929-32 w dzielnicy
wzniesiono szpital Przemienienia Pañskiego, zaprojektowany przez architektów Antoniego
A.
Jawornickiego
i Józefa Holewiñskiego. Pó³okr¹g³y budynek wpisywa³ siê
w wytyczony ju¿ w 1925 r.
przez A. Jawornickiego okr¹-

Wnêtrze œrodkowej hali Zbrojowni na Pradze.
Fot. „Tygodnik Ilustrowany” nr 35 (1927).

i Spó³ka”, z siedzib¹ przy Al.
Jerozolimskich 18 oraz Zak³ady Amunicyjne „Pocisk” Sp.
Akc. wzniesione przez Biuro
In¿ynieryjne i Budowlane in¿.
W³adys³awa Czarnockiego.

braknie nied³ugo dokumentacji czasów minionych i trudno
bêdzie wyobraziæ sobie Pragê,
której nie ma, która dawno
odesz³a.
Tadeusz Wł. Świątek

Krzyżówka Mieszkańca Nr 5
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POZIOMO: 1-A drobna roœlina zarodnikowa. 1-J tkanina
przetykana z³otem. 2-E arena bokserska. 3-A wytyczona droga. 3-G góral, gawêdziarz ludowy (zm. 1894 r.) 4-E zwrotka
dowcipnej, satyrycznej piosenki. 4-L kompozytor, wirtuoz.
5-G król Eginy. 6-A zdrobniale ma³y klops. 6-K sza³as Indian.
7-B kanton w Szwajcarii. 7-G figura cz³owieka. 8-D dawna nazwa miasta Turku. 8-J teren sportowy. 9-F miasto na trasie
Lwów-Równe. 10-A sesje s¹dowe odbywane poza s¹dem.10-H kierownictwo portu. 1-A zbrojownia, sk³ad broni.
12-H atrybut krawcowej. 13-A Gnu lub Fiala. 14-J o rozsypuj¹cym siê aucie.15-E kara za przewinienie. 16-A dychawica
oskrzelowa. 16-J pleciony bicz.
PIONOWO: A-1 zamieszanie, ba³agan. A-10 rodzaj napoju
alkoholowego z owoców. B-6 Ludwik, z³ota moneta francuska. C-1 leczy bez dyplomu. C-10 sylwetka przedmiotu. D-6
poranny g³os koguta. E-1 mieszkaniec Krakowa. E-11 przypiecek w domach wiejskich. F-8 lewy dop³yw Warty. G-1
skrzynka do uprawy warzyw. H-2 odœwiêtny uroczysty strój.
H-7 powab, czar. H-12 tkanina przykrywaj¹ca trumnê.I-3 ³ow-

11-G

1-L

ny ptak. I-9 informacje wprowadzane do komputera. J-1 rupieæ. J-7 na œmieci w wie¿owcu. J-12 rewolwer siedmiostrza³owy. K-5 dziewos³êp. L-1 skóry do podszycia p³aszcza. L-8
jesienne kwiaty. £-4 ultrasonograf. £-12 g³êbokie gliniane naczynie. M-1 miasto nad Dunajem w Austrii. N-8 stoj¹ca postaæ w pozie modlitewnej. O-1 jest uzale¿niony od narkotyków. O-12 roœlina u¿ywana na wianki œlubne.
opr. A. Kemski
Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 20/06: „Wiara zbawia i uzdrawia”.

Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”
tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³a: p. Krystyna Brzezek
z ul. Frysztackiej.
Wa¿ne do 16 marca br.

MIESZKAÑCU pomó¿!
Przywi¹¿ siê do psa… elektronicznie
Najwa¿niejsza jest
oczywiœcie odpowiedzialna opieka
nad swoim czworono¿nym podopiecznym.
Psy bardzo czêsto
gubi¹ siê podczas cieczek u suk, kiedy to
odzywa siê zew natury i wówczas dla psa
nic nie jest wa¿niejsze. Tote¿ warto w tym czasie wyprowadzaæ psiaka na spacer na smyczy.
Podobnie rzecz wygl¹da w przypadku psów
starszych, maj¹cych k³opoty ze s³uchem
i wzrokiem, jak równie¿ psów nadmiernie strachliwych, które mog¹ rzuciæ siê w paniczn¹
ucieczkê w zasadzie w ka¿dej chwili.
Najlepsz¹ metod¹ zabezpieczaj¹c¹ psa przed
zagubieniem, a jednoczeœnie pozwalaj¹c¹ na
b³yskawiczne odszukanie jest jego elektroniczne oznakowanie. Polega ono na umieszczeniu
mikroprocesora (mikrochipa, transpondera) za
pomoc¹ specjalnego aplikatora w tkance podskórnej po lewej stronie szyi w po³owie jej d³ugoœci. Wykonanie zabiegu jest dla psa, czy kota ma³o bolesne tzn.
porównywalne np.
ze szczepieniem,
gdy¿ do wprowadzenia mikrochipa
potrzeba specjalnego aplikatora.
W chwili obecnej
na œwiecie znajduj¹
siê w u¿yciu mikroprocesory dzia³aj¹ce
w ró¿nych zakresach. Znakowanie
zwierz¹t ma ju¿ swoj¹ historiê. Kanada i Stany
Zjednoczone bazuj¹ na systemie AVID – American Veterinary Identification Devices. Natomiast kraje nale¿¹ce do Unii Europejskiej stosuj¹ system ISO. Z tego te¿ wzglêdu np. Kanada podjê³a ju¿ kroki zmierzaj¹ce ku stopniowemu przechodzeniu systemu identyfikacji
i d¹¿y stopniowo do tego, a¿eby wszystkie
znakowania odbywa³y siê w jednorodnym systemie ISO. Natomiast Stany Zjednoczone jak
do tej pory nie podjê³y takich dzia³añ i najprawdopodobniej nie podejm¹ w ci¹gu najbli¿szych dziesiêciu lat. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ka¿dy system elektronicznej identyfikacji wymaga kompatybilnego czytnika mikrochipu, by
odczytaæ jego numer. Jednak dotychczas ju¿
oznakowane zwierzêta mo¿na „skanowaæ”
(odczytywaæ) za pomoc¹ stosunkowo drogich
specjalnych czytników, dzia³aj¹cych we wszystkich u¿ywanych na œwiecie systemach.

Niezmiernie wa¿n¹ czynnoœci¹ przed implantacj¹ mikroprocesora jest sprawdzenie, czy
jest on sprawny, tzn. czy daje siê odczytaæ na
skanerze. Je¿eli tak to w nastêpnej kolejnoœci
powinno siê przeskanowaæ powierzchniê ca³ego cia³a zwierzêcia, gdy¿ móg³ byæ on ju¿ kiedyœ „zaczipowany”, zaœ mikrochip móg³ siê
przemieœciæ pod skór¹. Akurat to ostatnie zalecenie nie dotyczy szczeni¹t i psów, które od
szczeniêcego wieku posiadaj¹ tego samego
w³aœciciela.
Nastêpnym krokiem jest aplikacja mikroprocesora (mikrochipu) w tkankê podskórn¹ zwierzêcia po lewej stronie szyi. Po tej czynnoœci
ponownie powinno siê przeskanowaæ zwierzê,
by mieæ pewnoœæ, ¿e system identyfikacji dzia³a prawid³owo. Jeœli odczyt jest poprawny kod
kreskowy umieœciæ mo¿na w paszporcie, czy
ksi¹¿eczce szczepieñ zwierzêcia, a wszelakie
dane o nim przes³aæ do centralnego rejestru
zwierz¹t oznakowanych.
Na podstawie numeru identyfikacyjnego
mo¿na w ka¿dej chwili ustaliæ jego w³aœciciela. Mikroprocesor jest tzw. urz¹dzeniem biernym, tzn. jest aktywowany tylko za pomoc¹
sygna³u wychodz¹cego z czytnika podczas
próby identyfikacji. Rdzeñ mikrochipa wykonany jest z materia³u
ferrytowego, zaœ cewka
mikroprocesora wykonana jest z miedzi i s³u¿y do poboru mocy,
a poza tym jest tak¿e anten¹ transmisyjn¹ numeru identyfikacyjnego.
¯ywotnoœæ mikroprocesora zaplanowana
jest na minimum 25 lat.
Ka¿dy mikrochip ma
swój
indywidualny,
unikatowy dziewiêciocyfrowy numer. Przypisanie numeru zwierzêciu w komputerowym
banku danych sprawia, ¿e zwierzê praktycznie nigdy nie bêdzie bezpañskie. Zawsze poprzez odczytanie jego numeru identyfikacyjnego mo¿na ustaliæ w³aœciciela. Dotyczy to
zarówno psów i kotów, które siê zgubi³y, jak
i zwierz¹t celowo porzuconych, czy nawet
ukradzionych.
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

Dzielnicowo na sportowo
Wawerska Liga Pi³ki Halowej

STX nadal liderem,
pierwsze zwycięstwo Sqadaka!
WLPH to liga, której rozgrywki odbywaj¹ siê
w Wawrze od kwietnia 2006 roku. Obecny sezon trwa od paŸdziernika ub. roku, a rozgrywki toczy 11 dru¿yn, które ka¿dego niedzielnego popo³udnia na hali sportowej przy ulicy
Bajkowej w Radoœci walcz¹ o punkty oraz
o tytu³y najlepszej dru¿yny oraz dru¿yny fairplay, a zawodnicy zmagaj¹ siê o tytu³ najlepszego zawodnika, strzelca i bramkarza.
W niedzielê 25 lutego br.
odby³a siê ju¿ 18 kolejka spotkañ. Emocji dostarczy³ ju¿
pierwszy mecz pomiêdzy Americ¹, a Tobi Miedzeszyn.
Mecz zakoñczy³ siê wynikiem
3:1 dla Tobi. Obie dru¿yny maj¹
teraz po 31 punktów i zajmuj¹
obecnie 4 i 5 miejsce w tabeli.
Prawdziwym
festiwalem
strzeleckim by³ drugi mecz pomiêdzy Tank Team a Securitasem. Ci drudzy wyst¹pili w bardzo os³abionym sk³adzie. Mecz
zakoñczy³ siê wynikiem 13:1
dla Tank Teamu, który dziêki
temu zwyciêstwu zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli.
Niestety pora¿ka Securitasu
chyba ostatecznie przekreœli³a
szanse na czo³ow¹ „trójkê” dla
tego zespo³u.
W kolejnym meczu wystêpuj¹ca w roli faworyta ekipa z Radoœci, zmierzy³a siê z trzecim
od koñca zespo³em Kamion
Killas. Mecz od pierwszych sekund by³ bardzo wyrównany
i toczony w szybkim tempie.
Im bli¿ej koñca tym coraz
bardziej mo¿na by³o odnieœæ
wra¿enie, ¿e dru¿yny pogodzi³y
siê z myœl¹ o koñcowym remisie i sprawiedliwym podziale
punktów. Jednak indywidualn¹
akcj¹ popisa³ siê aktualny król
strzelców i na 30 sekund przed
koñcem ustanowi³ wynik na 3:2
dla Kamiona.
Mecz pomiêdzy Miêdzylesiakami, a STX-em zapowiada³
siê równie emocjonuj¹co, gdy¿
by³ meczem pomiêdzy obecnym liderem (STX) a wiceli-

derem (Miêdzylesie). Zespo³y
dzieli³ zaledwie jeden punkt,
wiêc zwyciêstwo STX-a umocni³oby tê dru¿ynê na pozycji lidera, a zwyciêstwo Miêdzylesia
pozwoli³oby tej ekipie obj¹æ
prowadzenie w lidze. Od samego pocz¹tku dru¿yny gra³y zdecydowanie i twardo nie ustêpuj¹c przeciwnikom.

ciêstwie, gdy¿ stawka by³a bardzo wysoka. I chocia¿ ju¿ do
koñca meczu nie zobaczyliœmy
¿adnych bramek to mo¿na
uznaæ, ¿e by³ on najlepszym
spotkaniem rozgrywanym podczas 18 kolejki WLPH.
Na sam koniec zosta³ mecz
Sqadaka z Marysina z Chwiejami. Dwie dru¿yny z najni¿szych miejsc w tabeli z t¹ ró¿nic¹, i¿ ci pierwsi nie odnieœli jeszcze ani jednego zwyciêstwa
w tym sezonie. Dlatego nie lada
zaskoczeniem by³ wynik pierwszej po³owy, któr¹ Sqadak wygra³ 3:1. Jednak po 5 minutach
drugiej po³owy by³o ju¿ 4:3 dla
Chwiejów i wiêkszoœæ kibiców
uzna³a, ¿e Sqadak ju¿ nic wiê-

Mimo, i¿ pierwsza po³owa
kosztowa³a zawodników wiele
si³ widaæ by³o, ¿e dalej graj¹
oni doskonale daj¹c z siebie
wszystko, nie oszczêdzaj¹c siê,
coraz czêœciej zmieniaj¹c siê,
by móc choæ chwilê odpocz¹æ
i wróciæ do gry. Prowadz¹cy to
spotkanie bezb³êdnie podejmowa³ decyzje wychwytuj¹c ró¿ne
„sztuczki”, które zawodnicy
wykorzystywali chc¹c zdobyæ
rzut wolny, albo doprowadziæ
do rzutu karnego. I tak oto po
25 minutach spotkania by³o 5:5
a im bli¿ej koñca tym bardziej
obu dru¿ynom siê spieszy³o.
Obu ekipom zale¿a³o na zwy-

cej nie poka¿e. Jednak szybkie
wyrównanie sprawi³o, i¿ zawodnicy z Marysina poderwali siê
do walki czuj¹c, ¿e pierwsze
zwyciêstwo jest na wyci¹gniêcie rêki. I tak w³aœnie siê sta³o.
Po 30 minutach meczu na tablicy wyœwietla³ siê wynik 6:4 dla
Sqadaka. Mecz nie by³ porywaj¹cym widowiskiem, ale wynik
dla wielu by³ zaskoczeniem.
Do koñca sezonu zosta³y ju¿
tylko 4 kolejki. Jednak ju¿ teraz
z ca³¹ pewnoœci¹ mogê stwierdziæ, ¿e bêd¹ one obfitowa³y
w wielkie emocje, wspania³e
mecze z jeszcze wspanialszymi
bramkami. Wiesław Leszko

REKLAMA

REKLAMA

CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT
PSY
KOTY
GRYZONIE
RYBY
PTAKI
GADY

Grochów – ul. Igañska 2
810 85 23

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

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

Goc³aw – ul. Tatarkiewicza 10B
672 04 40

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:
14.03–27.03 (14 dni) – 910 z³
Wielkanoc w Krynicy-Zdrój
29.03–11.04.2007 (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!!!

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”)

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

detal

✓ grzejniki ✓ rury i kszta³tki
✓ wk³ady kominowe
✓ pompy ciep³a
✓ kot³y gazowe i olejowe
CENY PRODUCENTA

BAPLAST
ul. Br. Czecha 19

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

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

ANTENY

 Autoryzacja CYFRA+, Polsat, N
 Promocja dekoder Polsatu za 99 z³
i 9,9 z³/m-c
 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

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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REKLAMA

- nauka p³ywania
- projekty edukacyjne np. „Œlady przesz³oœci - uczniowie
adoptuj¹ zabytki”, „Z biegiem Wis³y, czyli rola rzeki w mojej rodzinnej miejscowoœci”
- oferta jêzykowa – jêzyk angielski, niemiecki, rosyjski
- prê¿nie dzia³aj¹cy Samorz¹d Uczniowski, anga¿uj¹cy siê
w wiele akcji
- opieka psychologiczno-pedagogiczna

Tradycja
i nowoczesność
W zacisznym miejscu, wœród zieleni przy ul. Boremlowskiej 6/12 mieœci siê Gimnazjum nr 22. Z ³atwoœci¹
mo¿na do niego trafiæ, id¹c pieszo ok. 7 minut z pl.
Szembeka ulic¹ Ch³opickiego.
Budynek szko³y pamiêta czasy II wojny œwiatowej, ale jest
w bardzo dobrym stanie, po kapitalnym remoncie. S¹ tu nowe,
³azienki, nowoczesna kuchnia i sto³ówka, przestronne pracownie, si³ownia, 2 sale gimnastyczne, barwne korytarze ozdobione pracami uczniów oraz boisko o nowej nawierzchni.
Oferujemy nowoczesne metody zdobywania wiedzy, udostêpniamy uczniom pracowniê informatyczn¹ z Internetem,
bogaty ksiêgozbiór biblioteczny, czytelniê multimedialn¹ oraz
wyposa¿one w sprzêt audiowizualny i multimedialny sale lekcyjne.
Wychowujemy, dbaj¹c o wszechstronny rozwój uczniów –
emocjonalny, intelektualny i fizyczny. Naszym celem jest jak
najlepsze ich przygotowanie do podejmowania dojrza³ych decyzji o przesz³oœci. Tote¿ wielu z nich z powodzeniem podejmuje dalsze kszta³cenie w renomowanych liceach, a potem na
wy¿szych uczelniach. Wielu osi¹ga sukcesy w ró¿nych dziedzinach nauki i sportu.

Tradycj¹ szko³y sta³y siê imprezy:
- bal po¿egnalny dla uczniów klas III-ych
- festyny o zasiêgu lokalnym: „Pola Nadziei”, Europejski Dzieñ
Humanitarny, „W krêgu tradycji bo¿onarodzeniowych”.
Jesteœmy „Szko³¹ Humanitarn¹”, utytu³owan¹ przez PAH
oraz „Szko³a z klas¹”, której certyfikat przyzna³a nam Gazeta Wyborcza.
W trosce o poczucie bezpieczeñstwa naszych uczniów zak³adamy w tym roku monitoring.
Nasze mocne strony:
- przyjazna atmosfera, dziêki wykszta³conym i twórczym pedagogom
- programy autorskie z jêzyka polskiego z elementami kszta³cenia dziennikarskiego, biologii z ekologi¹, informatyki
- zajêcia pozalekcyjne: ko³a przedmiotowe, Szkolny Teatr
„Epizod”, Czas dla Internautów, ko³o redakcyjne, zajêcia wyrównawcze

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

W roku szk. 2007/2008 proponujemy klasy
z rozszerzonym programem:
 z jêzyka polskiego z elementami kszta³cenia dziennikarskiego
 informatyki
 biologii z ekologi¹
 ogólna
Zapraszamy na nasz¹ stronê: www.gimnazjum22.waw.pl
oraz spotkanie informacyjne dla rodziców klas szóstych
- 28.03.2007r. o godz. 18.00, ul. Boremlowska 6/12, tel.
AS 2007
610-59-92.

OKNA bez VAT−u!
Szyba termoizolacyjna k=1,0
Ciepła ramka  Czterostopniowy uchył
 Rolety  ¯aluzje  Verticale
MONTA¯ GRATIS!

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

KREDYT
GOTÓWKOWY
KONSOLIDACYJNY
do 6 tys. złotych
na dowód osobisty
Serocka 3

Wejœcie:

Grochowska 152

022 610 52 00
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Y!
RAT

OKNA
SPRAWDŹ
nasze ceny!!!
ul. Zakole 2 (Rondo Wiatraczna)
tel. 022 610−46−32
Sulejówek ul. Kombatantów 59
tel./fax 022 783−10−30

RATY

0%

OG£OSZENIA DROBNE
AUTO−MOTO/kupię

 OG£OSZENIA

NIERUCHOMOŚCI

 Samochód do 12 tys. z³otych.
Tel. 0788-951-605

KUPIĘ
 AAAA Antyki, meble, obrazy, zegary, monety, znaczki, pocztówki. Tel. 022 610-33-84;
0601-235-118; 0669-154-951
 AAA Antyki, meble, 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

RÓŻNE

 Szko³a Policealna.
Tel. 022 498-65-95
 TENIS – lekcje.
Tel. 0506-144-149

NIERUCHOMOŚCI/podnajmę

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.
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
 Reedukacje.
Tel. 0501-327-290
 Szkolenia z zakresu BHP.
Tel. 022 879-87-66

nieruchomoœci, obs³uga firm –
„Universam” Grochów (nad
bankiem).
Tel. 022 810-00-61 - 66 w. 252;
0509-959-444
 KANCELARIA ADWOKACKA – prawo cywilne,
karne, spadkowe, rodzinne
–obs³uga. Porady. Miêdzylesie ul. Dziêcieliny 3 m 11, wtorek i czwartek 15.00-18.00.
Tel. 022 815-31-80;
0501-025-692

 Biuro Matrymonialne „Ty
i Ja”.
Tel. 022 818-81-37;
0502-879-561
 Domy z bali.
Tel. 0888-708-650
 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
 OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO
I SOLIDNIE. Tel. 0500-336-607

MEDYCZNE
 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

 OG£OSZENIA

- pe³ny
Doradztwo
KonsultacjePrawne
dotycz¹ce
zwrozakres.
Kancelaria
Prawna
tu,
zasiedzenia,
reprywatyzacji
Pietruk
s.c.
Konkurencyjne
nieruchomoœci dekretowych ceny! Grochowska
306/308
siedziba
UPR ul. Nowy
Œwiat
lok.pon.
29 i czwartki
Tel. 02215.00-17.00.
879-92-29;
41,
Tel.0502-27-51-94;
022 826-74-77;
www.pietruk.eu
0606-90-40-67

SPRZEDAM
 £ó¿ko ortopedyczne na nó¿kach – 100 x 200 cm.
Tel. 022 498-46-02
 Meble kuchenne sto³owe,
rega³, kraty okienne, piec kaflowy, ogrodzenie itp.
Tel. 022 610-57-07
 Odkurzacze Rainbow – nowe, u¿ywane – serwis, konserwacja, akcesoria.
Tel. 0606-742-822
www.odkurzaczerainbow.pl

DROBNE

 Gabinet lekarzowi, psychologowi, fizjoterapeucie ul. Lucerny.
Tel. 0602-673-311

NIERUCHOMOŚCI/kupię
 Dzia³kê us³ugowo-przemys³ow¹ – 3 do 4 tys. m kw.
Tel. 0603-599-805

DAM PRACĘ
 Agencja Ochrony „AMRA”
zatrudni mê¿czyzn do lat 50.
Zg³oszenia tel. 022 643-80-99,
ul. Sosnowskiego 1 w godz.
9.00-13.00
 Do automyjni ul. ¯upnicza
(blisko Dw. Wschodniego).
Tel. 0602-273-657
 Krawcow¹ zatrudniê.
Tel. 0691-426-801
 Opiekunki do chorych, siostry PCK, pielêgniarki zatrudniê.
Tel. 022 815-30-62
 Poszukujemy dyskretnej, solidnej pani (najlepiej w œrednim
wieku, bez na³ogów), która bêdzie bardzo pedantyczna, do
pomocy w prowadzeniu domu.
W zakres obowi¹zków wchodzi: sprz¹tanie (ok. 250 m), prasowanie, robienie drobnych zakupów, gotowanie, odwo¿enie
(czasami odbiór) 7-letniego
ch³opca do zerówki. Praca sta³a
pon.-pt. od 8.30 (8 godzin

dziennie).
Wynagrodzenie
1.500,00 z³ m-cznie. Zg³oszenia proszê kierowaæ
Tel. 0601-615-780
lub 022 617-85-80
 Wspó³praca z Oriflame dla
osób kulturalnych, ³atwo nawi¹zuj¹cych kontakt z ludŸmi,
dysponuj¹cych wolnym czasem
i siln¹ motywacj¹ finansow¹.
Zadzwoñ pod przyjazny numer!
Tel. 022 871-88-00
RAMKA
Zatrudnimy
solidne,
pracowite
 Zatrudnimy
solidne,
pracoosoby
do pracy
w charakterze
wite
osoby
do pracy
w charakprzedstawiciela
instytucji
fiterze
przedstawiciela
instytucji
nansowej oraz
finansowej
oraz hostessy.
hostessy. Nie
Nie
wymagamy doœwiadczenia na
wymagamy
na
danym stanowisku, oferujemy
danym
oferujemy
pracê w
w renomowanej
pracê
renomowanej firmie,
firmie,
elastyczne godziny pracy,
elastyczne
pracy, b.b.
dobre warunki. Zainteresowadobre
Zainteresowanych prosimy
o kontakt:
(022)
nych
prosimy
o kontakt:
871-62-24
(022)871-62-24

SZUKAM PRACY

USŁUGI
 AAA Sprz¹tanie wspólnot
mieszkaniowych.
Tel. 022 870-47-89
 Administrowanie nieruchomoœciami. Tel. 0692 614 577
 Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami.
Tel. 022 380-32-03;
0607-838-608
 Alarmy, kamery, sieci komputerowe. Tel. 0501-123-967
 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

 Dorywczo – cha³upnictwo –
rano.
Tel. 0510-379-772
 Dyplomowana kosmetyczka
– salon lub sklep kosmetyczny.
Tel. 0506-930-658

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,

 Automatyczne pralki – naprawa, tanio.
Tel. 022 810-67-92;
0605-404-132
 Cyklinowanie, lakierowanie
- Szpakowski.
Tel. 022 872-93-03

 Dachy nad tarasy, wejœcia,
ró¿ne prace œlusarskie.
Tel. 022 498-92-00
 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
 Elektryczne – uprawnienia.
Tel. 022 810-29-77
 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, awarie pieca, termy, kuchni, pod³¹czenia, przeróbki, naprawy.
Tel. 022 610-88-27;
0604-798-744
 Gaz, hydraulika – 24 h, naprawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia gazowe.
Tel. 022 610-72-31;
0662-065-292
 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
 Hydraulik. Tel. 022 815-66-60;
0502-031-257
 Hydrauliczne – 24 h, awarie,
udro¿nienia. Tel. 022 610-72-31;
0662-065-292
 KLIMATYZACJA – serwis, monta¿ – w marcu promocje.
Tel. 0506-144-149
 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
 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
 Malowanie, gipsy, panele.
Tel. 022 424-12-41;
0609-394-164

REKLAMA

DROBNE

 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
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty sprzêt AGD (bez loNieodp³atnie
dówek) z³omodbieram
w ka¿dejzu¿ypoty
sprzêtmakulaturê,
AGD (bez lodówek)
staci,
st³uczz³om
ka¿dej postaci,
makukê. wW³asny
transport.
laturê,
st³uczkê.
Sprz¹tanie
piwnic. W³asny
022 499-20-62
transport.Tel.
Sprz¹tanie
piwnic.
Tel. 022 499-20-62
 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
 Przeprowadzki.
Tel. 0503-788-934
RAMKA
Remonty (równie¿ kompleksowe)
Remonty
(równie¿
komple– firmy
i osoby
pryksowe)
– firmy
i osoby
prywatne. Tanio
– szybko
– soliwatne.
Tanio
–
szybko
–
solidnie.
Tel. 0507-080-611
dnie. Tel. 0507-080-611
 REMONTY, przeprowadzki.
Tel. 0502-088-052
 Remonty mieszkañ.
Tel. 0691-040-034
 Sprz¹tam domy, mieszkania
– tanio, dok³adnie.
Tel. 0788-024-272
RAMKA
Skup Karolkowa róg Wolskiej. Aktualna
cena
Skup
Karolkowa
rógpuszki
WolAL 5 z³;
5,50*. cena puszki
skiej.
Aktualna
Al. 5 z³; 5,50.
Tel.
022
499-20Tel. 022 499-20-62
* cena
z innym
towarem
 Cena
62
z innym
towarem
Sprzeda¿ i monta¿ okien.
RAMKA
Ceny
Sprzeda¿
i monta¿
okien.
producenta.
RachunCeny
producenta.
ki. Tanio,
solidnie, Rachunki.
szybko.
Tanio, solidnie,
szybko.
Tel. 0507-080-611
Tel. 0507-080-611
 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
 TRANSPORT – przeprowadzki, tanio.
Tel. 0501-968-509
 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
REKLAMA

WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA
CZY MOŻNA TO POGODZIĆ?
W SKLEPIE

KOŃCÓWKI SERII,
➟
Z LIKWIDOWANYCH FIRM I SKLEPÓW,
➟ TOWARY
URZĘDÓW CELNYCH, SKARBOWYCH

TAK!!!

AUTO
SZKO£A
KAT. „A” „B” „C” „E”

ROZPOCZĘCIE 7.03 i 21.03

N O W E I TA N I E ! ! !

tel. 613−63−53,
672−80−50, 813−65−05,

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

Uczymy z sukcesem!

Zapraszamy do nas
CENTRUM HANDLOWE SZEMBEKA

MIESZKANIEC
CZASOPISMO
SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE

Redaguje zespó³ dziennikarzy przy wspó³udziale mieszkañców. Redaktor naczelny: Wies³aw Nowosielski. Zdjêcia: Leszek Pogorzelski.
Redakcja: ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel./fax 022 813-43-83, e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl Internet: www.mieszkaniec.pl Wydawca:
P.W.U. „VARIA”, ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel. 022 810-64-12. Przygot. do druku: MAWA Press tel. 022 870-71-35. Druk:
„ODDI”, tel./fax 048 613-31-88. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Za treœæ og³oszeñ, listów i artyku³ów sponsorowanych Redakcja
i Wydawca nie odpowiadaj¹.

Nak³ad:
40 000 egz.
Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli
Dystrybucji Prasy.
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Centrum Medyczne Ostrobramska
MAGODENT:
Chcemy mieć dziecko
„Magodent”, odpowiadaj¹c na potrzeby, zg³aszane przez pacjentów, tym razem zatroszczy³ siê szczególnie o panie, czy mo¿e raczej – o rodzinê. Szczególnie chodzi
o zdrowie partnerów, zw³aszcza tych, którzy nie mog¹ siê doczekaæ dzieci.
Rozmawiamy z prof. Ew¹ Dmoch-Gajzlersk¹, której tyle kobiet zawdziêcza powrót do zdrowia, a tyle rodzin – potomstwo. Chodzi nie
tylko o prowadzenie ci¹¿y i opiekê nad przysz³¹ mam¹. Pani profesor
pomaga równie¿ parom, które mimo starañ nadal nie maj¹ dzieci.
- Pani Profesor, kiedy nale¿y zacz¹æ siê niepokoiæ tym, ¿e mimo starañ nie pojawia siê upragniona ci¹¿a?
- Przy regularnym wspó³¿yciu kilka razy w tygodniu, po roku bezowocnych prób warto siê udaæ do lekarza na wstêpne badanie.
Wiele par nie wie o tym, ¿e niekiedy im bardziej chc¹ mieæ dziecko, tym trudniej zajœæ w ci¹¿ê. Nie do koñca zbadana blokada psychiczna czasem jest jedyn¹ przyczyn¹, doœæ prost¹ do usuniêcia.
Oczywiœcie, po uprzednich badaniach, które mog¹ byæ jedyn¹ podstaw¹ do postawienia diagnozy. Moja rada dla par: lepiej zawczasu
sprawdziæ, czy wszystko jest w porz¹dku, czy przewidywany przebieg przysz³ej ci¹¿y nie bêdzie zagro¿ony (miêœniaki, torbiele, ty³ozgiêcie itp.). To daje m³odym ludziom olbrzymie poczucie bezpieczeñstwa.
Jednak zdarza siê, ¿e w dwa czy piêæ lat po œlubie pokój dziecinny
nadal stoi pusty! Rodzina coraz bardziej niecierpliwie dopytuje siê, nie
jest to sytuacja komfortowa dla pary. Wtedy ju¿ najwy¿szy czas udaæ
siê po pomoc do specjalisty.
Proszê pamiêtaæ, ¿e posiadanie dzieci dotyczy dwóch osób. Diagnostykê zawsze nale¿y zacz¹æ od partnera! To zwyk³e badanie nasienia.
Jeœli wypadnie prawid³owo, badamy kobietê. Ale czêsto siê zdarza, ¿e
za brak dzieci odpowiada mê¿czyzna. Wówczas albo warto skierowaæ
go do specjalisty androloga; badania kliniczne dadz¹ rozbudowany
obraz sytuacji. Niekiedy przyczyna jest bardzo prosta do usuniêcia, na
przyk³ad ¿ylaki powrózka nasiennego, które mog¹ bardzo znacz¹co

wp³ywaæ na iloœæ i jakoœæ plemników. Nieskomplikowana operacja
szybko rozwi¹zuje problem.
- A jeœli chodzi o panie?
- Skoro z panem wszystko jest w porz¹dku, badamy partnerkê.
Chodzi o to, czy kana³ rodny jest bez infekcji, czy biocenoza pochwy
jest prawid³owa (przy zaburzeniach mo¿e „nie przepuszczaæ” plemników dalej). Czasem partnerzy, nawet nie wiedz¹c o tym, wzajemnie siê infekuj¹, dlatego zawsze porównujemy florê bakteryjn¹
obojga, a w przypadku nieprawid³owoœci choæby u jednego z nich,
leczenie obejmuje jednoczeœnie mê¿czyznê i kobietê. W trudnych
przypadkach sporz¹dzamy odpowiedni¹ autoszczepionkê dla tej w³aœnie pary.

Poza tym wa¿ne jest specjalistyczne badanie USG, które poka¿e nam
ewentualne nieprawid³owoœci budowy macicy, które kobieta mo¿e
mieæ od dawna, nawet od urodzenia, bez jakichkolwiek dolegliwoœci
i objawów. Niedorozwój, macica dwuro¿na, z przegrod¹ – to tylko niektóre wykrywane problemy.
Badamy te¿, czy nie ma zaburzeñ hormonalnych. Niewskazany jest
zarówno niedobór jak i nadmiar hormonów. Zg³aszaj¹c siê na pobranie
krwi, by zbadaæ poziom hormonów, kobieta nie musi byæ na czczo.
To by³y metody nieinwazyjne, od nich zaczynamy rozpoznanie problemu, ale czasem musimy siê uciec do metod inwazyjnych. Sprawdzanie dro¿noœci jajowodów, histeroskopia, z ewentualnym usuniêciem niewielkich, choæ istotnych problemów (polipy, miêœniaki, przegroda) – to
wszystko odbywa siê w znieczuleniu i choæ niezbyt przyjemne, nie boli.
W narkozie robimy laparoskopiê (m.in. usuwamy zrosty, sprawdzamy
ruchomoœæ macicy, sprawdzamy dro¿noœæ jajowodów i pobieramy wycinki z jajników). Wszystko to zmierza do okreœlenia przyczyny i zakwalifikowania jej do jednej z grup: przyczyn odwracalnych i nieodwracalnych. Badania, nawet te inwazyjne, nie wymagaj¹ pobytu w szpitalu. Tu,
w „Magodencie”, wystarcza pobyt jednodniowy albo krótszy, pacjentka
wychodzi, ju¿ zbadana, wieczorem czy po 2-3 godzinach.
- Jak d³ugo trwa leczenie?
- Zale¿nie od przyczyny, trwa 2-3 miesi¹ce lub parê lat. Wa¿ne, ¿e
czêsto szanse s¹ olbrzymie, oko³o 90%! Ale bywa tak, ¿e mimo starañ
nie znajdujemy drastycznej przyczyny niep³odnoœci. Bardzo czêsto,
bowiem problem tkwi w g³owie. Co miesi¹c kolejne rozczarowanie,
zbyt intensywne czekanie, czêsto pod presj¹ rodziny, wywo³any tym
stres… Z mojego doœwiadczenia wiem jak skutecznie mo¿na pomóc.
Choæ obserwowa³am i takie przypadki, ¿e para, walcz¹ca 8-10 lat z niep³odnoœci¹, której przyczyny nie uda³o siê nikomu okreœliæ, po tym
czasie siê rozsta³a, wesz³a w nowe zwi¹zki i, ku swemu zdumieniu,
ka¿de z nich bez problemu mia³o dzieci z nowym partnerem! Tu podejrzewa siê jeszcze nie do koñca zbadany czynnik immunologiczny.
Ale bardzo czêsto przyczyna jest b³aha, ³atwa do okreœlenia i usuniêcia. Tu, w „Magodencie”, w doskona³ych warunkach mamy bardzo
wiele mo¿liwoœci, by pomóc takim w³aœnie parom. Nie warto czekaæ,
trzeba szybko zrobiæ ten pierwszy krok. Im szybciej, tym bli¿ej do wytêsknionej ci¹¿y.
Pani Profesor uœmiecha siê czêsto, emanuje ³agodnoœci¹ i dobr¹
energi¹. Dobrze, ¿e Centrum Medyczne „Ostrobramska” nale¿¹ce do
NZOZ „Magodent” dba nie tylko o to, by wspó³pracowaæ z najwybitniejszymi specjalistami z ró¿nych dziedzin medycyny, ale tak¿e zwraca uwagê, by by³y to osoby otwarte na pacjentów, nios¹ce dobre s³owo,
¿yczliwe i opiekuñcze, do spraw dra¿liwych podchodz¹ce z wielk¹ delikatnoœci¹. Bo to tak wa¿ne, jeœli siê prze¿ywa dramat bezp³odnoœci
i musi powierzaæ obcej osobie tak intymne sprawy…
KaJa
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