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Bêdziemy
p³akaæ?
Po ubieg³ym roku zosta³o
w kasie Warszawy prawie pó³
miliarda z³otych. By³by to powód do chwa³y w ka¿dym gospodarstwie domowym, pod
warunkiem, ¿e nie by³oby to
ma³¿eñstwo na dorobku. Organizm, który siê rozwija musi inwestowaæ, a wiêc wydawaæ.
Sk³onnoœæ do oszczêdzania
zaczyna przychodziæ, gdy organizm jest syty.
Warszawie brakuje w³aœciwie
wszystkiego: przepraw przez
rzekê, uporz¹dkowanego planu
architektonicznego, wieloletniej
wizji rozwojowej, sal rozrywkowo – koncertowych z prawdziwego zdarzenia, centrum kongresowo – targowego, dokoñczonego metra, nowoczesnych
tramwajów i autobusów. S³owem wszystkiego, co powinien
sfinansowaæ bud¿et miasta.
I w tym bud¿ecie zostaj¹ niewydane pieni¹dze. Oczywiœcie,
œwiadczy to niew¹tpliwie o gospodarskim podejœciu, o tym,
¿e nie szastano spo³ecznym
groszem. Ale – z drugiej strony
– ¿e rz¹dz¹cy miastem nie
przygotowali na czas planów
i inwestycji, tak by œrodki wydaæ
m¹drze i do koñca.
Na szczêœcie te pieni¹dze –
w ogromnej wiêkszoœci – nie
przepadaj¹. Ekipa pani Hanny
Gronkiewicz Waltz ma wiêc komfortow¹ sytuacjê: ma do dyspozycji bud¿et tegoroczny i jeszcze
spory zapas z poprzedniego.
Jeœli teraz nie bêdzie widaæ inwestycyjnego frontu przetaczaj¹cego siê przez Warszawê, to ju¿
tylko usi¹œæ i p³akaæ. Rzewnie,
spazmatycznie i desperacko.
Tomasz Szymański
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JAK WÓŁ
HARUJE...
Rada Rembertowa domaga siê od prezydent Warszawy odwo³ania dyrektora Domu Kultury „Wygoda”. Radni dzielnicy
i Osiedla Kawêczyn-Wygoda uwa¿aj¹, ¿e
dyrektor dzia³a niegospodarnie i niezgodnie z oczekiwaniami mieszkañców.
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– On wyrzuca w b³oto nasze pieni¹dze! – mówi
Robert Kuœ przewodnicz¹cy rady osiedla – Tylko
w 2005 r. dyrektor Grzegorz Jasiñski otrzyma³ przesz³o pó³ miliona z³otych na remonty. A jakie s¹ efekty?
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noœæ tê wykonuje dla swojego
bezpieczeñstwa. Spala przy tym
nagromadzon¹ wewn¹trz swego
ma³ego organizmu energiê. Wiel-
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CENTRUM MEDYCZNE
OSTROBRAMSKA
MAGODENT

W ubieg³ym tygodniu ZDM usun¹³ grube, bia³oczerwone s³upki z ul. Francuskiej. Nie by³oby
w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, ¿e zamontowa³ je tam... cztery dni wczeœniej. Operacja
„s³upkowania” kosztowa³a prawie 30 tys. z³.

dokończenie na str.
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 Winda, która mówi

A pieni¹dze hyc, hyc!
Na pierwszy rzut oka Zarz¹d
Dróg Miejskich bardzo ró¿ni siê
od zaj¹ca. Jednak jeœli przyjrzeæ
siê bli¿ej, to okazuje siê, ¿e i zaj¹c i ZDM stawia s³upka, tudzie¿
tego s³upka wycina. Zaj¹c czyn-

 Zimo precz

ARALIA
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IV

Robota ZDM – „Piêkne” s³upki i „piêkna” nawierzchnia Francuskiej.
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OPTYK
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

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

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37

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

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

TŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe – wszystkie języki

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

www.att.waw.pl

ABUD

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

MIESZALNIA
TYNKÓW I FARB
 systemy ociepleñ budynków
 tynki i farby elewacyjne
 siatka, styropian, we³na
 p³yty g-k, profile, gipsy
Do 15.04 ceny zeszłoroczne!

R A B A T
do

33%*

* przy 100% wp³acie

ul. Ostrobramska 73
tel. (022) 613 50 33,
(022) 870 27 17
od pon. do pt. 917
sob. 913
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W ubieg³ym roku na drzwiach dyrektorskiego gabinetu wisia³a nalepka: „Charujê jak
wu³ – Nie przeszkadzaæ!”(na zdjêciu). Radni
bardziej ni¿ do wo³u, porównuj¹ dyrektora
do Œwiêtej Krowy, gdy¿ ju¿ w poprzedniej
kadencji, bezskutecznie, wnosili o jego
odwo³anie. – On ma w Mieœcie za du¿e plecy – mówi¹.

PRAWDA RADNYCH
Zakup za 23 tys. z³ gitary, keyboardu i pianina, które od wielu miesiêcy stoi przykryte
pokrowcem (za 300 z³.), po³o¿enie 80 m kw.
klepki w jednym z pomieszczeñ za 20 tys. z³,
zorganizowanie tu¿ przed Wigili¹ koncertu
„Kochajmy siê”, na którym nie by³o ani jednego widza, zniszczenie zieleni na klubowym
podwórku, odtworzenie jej i ponowne zniszczenie, zakup kamery DVD z oprogramowaniem za 24 tys. z³, to czêœæ zarzutów stawianych dyrektorowi. Ostatnio doszed³ mobbing i sztuczne zawy¿anie frekwencji. Znacznie zwiêkszy³a siê iloœæ mieszkañców ¿¹daj¹cych odwo³ania dyrektora. Rok temu petycjê
podpisa³o 80 osób, a obecnie przesz³o 200.
To ponad 10 procent doros³ych mieszkañców
Kawêczyna-Wygody.

PRAWDA DYREKTORA
Grzegorz Jasiñski podkreœla, ¿e wiêkszoœæ
z tych zarzutów by³a ju¿ przedmiotem kontroli, która niczego nie wykaza³a: – Pianino
dobrej firmy – kosztuje, ale jest u¿ywane, na
po³o¿enie klepki mam faktury, koncert wigilijny odby³ siê po raz drugi w innym terminie, trawa wysch³a, bo by³a susza, a kamera
DVD kosztowa³ ok. 5 tys. z³ i te¿ jest u¿ywana. Pokazuje kamerê, na której widaæ liczne
œlady u¿ywania. Sugeruje, ¿e ca³a sprawa
jest zemst¹ jednego z s¹siadów oraz obecnego wiceburmistrza Rembertowa, który wczeœniej pracowa³ w DK „Wygoda”, ale nie

przed³u¿ono z nim umowy. Wyjaœnia zawy¿anie frekwencji, czyli to, ¿e dzieci, które
chcia³y pograæ na grach komputerowych musia³y wpisywaæ do zeszytu, ¿e korzysta³y
z czytelni: – Kiedyœ by³a du¿a kolejka do
gier i powiedzia³em, ¿eby czêœæ dzieci zamiast staæ w kolejce posz³a i poczyta³a jak¹œ
ksi¹¿kê. Czy coœ w tym z³ego? Dyrektor chêtnie pokazuje pomieszczenia klubu. S¹
schludne, a czêœæ odnowiona. – Pan wie,
w jakim stanie to by³o wczeœniej? – pyta retorycznie.

TRZECIA PRAWDA
– To mierny efekt, jak na pieni¹dze, które
otrzymywa³ Jasiñski – mówi Agata Jamrozik
z rady osiedla. – Budynek siê sypie, odpada
tynk, ciekn¹ rynny, dziury w ogrodzeniu,
a niedawno po³o¿ona kostka brukowa rozsadzana jest kêpami wyrastaj¹cej trawy, której
nikt nie usuwa. Teoretycznie powinien robiæ
to dozorca, ale ten mieszka na Œl¹sku, pracuje na Wybrze¿u. Jakim cudem mo¿e byæ dozorc¹ w Rembertowie? Portier (dozorca?) ma
na imiê Ryszard. Mówi, ¿e dorabia tu jako
„cieæ”. – Pracuje na umowê zlecenie i nie
musi byæ obecny przez ca³y czas, tylko wtedy,
kiedy jest taka potrzeba. I dobrze wype³nia
swoje obowi¹zki – wyjaœnia dyrektor Jasiñski. – Jeœli tak, to czemu niedawno interweniowa³a Stra¿ Miejska, bo nie by³o komu
usun¹æ z chodnika œniegu i lodu? – denerwuje siê Marek Jarzêcki z zarz¹du rady osiedla.
Pan Ryszard jest in¿ynierem budowlanym.
To on nadzorowa³ np. budowê chodnika na
terenie DK. Dyrektor sprawuje nadzór nad
portierem, a ten nadzór nad budow¹ dyrektora... W ca³ej sprawie jest prawda dyrektora
i jest prawda radnych. I jest jeszcze ta trzecia, która wywodzi siê ze s³ynnego góralskiego przys³owia. Na nalepce „Charujê jak
wu³...” na dyrektorskich drzwiach ktoœ flamastrem dopisa³: Gówno prawda! Z³oœliwoœæ to, czy... prawda?
Adam Rosiński
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Wiosna, więcej luzu!
Kto ma w domu za luŸno? Chyba tylko ten, kto w nim nie mieszka! Sprawdzi³y siê doskonale, dla odzyskiwania przestrzeni w naszych mieszkaniach i domach, pomys³owe systemy zabudowy, przesuwane drzwi szaf
i inne, nowatorskie rozwi¹zania.
Zamiast opas³ej szafy, zajmuj¹cej pó³
pokoju, wiele domów zdobi nowoczesna
zabudowa - szafa zaprojektowana specjalnie do tego w³aœnie wnêtrza, wykorzystuj¹ca maksymalnie powierzchniê œciany od
pod³ogi do samiutkiego sufitu, a jednak
wygl¹daj¹ca o wiele lepiej, l¿ej i mniej
obszernie, ni¿ jej staroœwiecka poprzedniczka.
Zabudowa to tak¿e znakomite wykorzystanie i zagospodarowanie powierzchni sypialni, pokoju dzieciêcego
czy salonu, lecz najlepiej sprawdza siê
w przedpokojach, doskonale godz¹c
funkcje „magazynowe” z komunikacyjnymi. To samo mieszkanie, po przebudowie, staje siê o wiele wiêksze, luŸniejsze,
bardziej przestronne.
Respektuj¹c proœby swoich klientów,
lider technologii zabudowywania pomieszczeñ, firma Komandor znacznie obni¿y³a ceny tak, ¿e przy wybitnej, niezawodnej jakoœci jest obecnie - bez przesady - najtañsza na rynku! Tak, bez obni¿ania jakoœci produktów i us³ug: w „Komandorze” dokonano
znacznych oszczêdnoœci w biurach i dzisiaj klient ju¿ nie ma w cenê wliczonych luksusów dla „góry”
czy wygórowanych pensji. Racjonalizacja zatrudnienia, nowoczesne zarz¹dzanie, skromnoœæ - te czynniki umo¿liwi³y sprowadzenie cen do najni¿szego poziomu na polskim rynku. Po co przep³acaæ, skoro
mo¿na wydaæ mniej za ten sam towar?
Czy to oznacza, ¿e Komandor wycofuje siê z ulubionych przez klientów promocji i sezonowych obni¿ek? Nic podobnego! W³aœnie teraz, specjalnie na wiosnê, by ¿yciu domowemu dodaæ wiêcej luzu, i to
w dos³ownym znaczeniu, w Komandorze rusza olbrzymia, niepowtarzalna promocja.
Jeszcze taniej, czy to nie interesuj¹ce?! Promocja ma czas ograniczony, lepiej wiêc poœpieszyæ siê, by
jej nie przegapiæ, a obni¿ka dotyczy kolorowych wnêtrz we wszystkich zabudowach!
Dotychczas klienci wybierali czêsto, choæ niechêtnie, niepraktyczne, bia³e œrodki szaf, szafek i innych
elementów zabudowy. Bo wnêtrza kolorowe by³y zdecydowanie dro¿sze. A czy nie lepiej prezentuje siê
szafa w kolorze na przyk³ad drzewa wiœniowego czy szlachetnej dêbiny, jeœli po otwarciu drzwi wnêtrze
ma ten sam kolor, jest wykoñczone tym samym dêbem czy wiœni¹? W dodatku, jeœli za ten elegancki wygl¹d nie trzeba dop³acaæ ani grosza?!
SprawdŸcie sami, porównajcie ceny. To naprawdê wyj¹tkowa propozycja salonu Komandora z ul.
Fieldorfa 10 przy Jugos³owiañskiej, w wewnêtrznym pasa¿u handlowym, paw. 311, lub w ich stoisku
ekspozycyjnym w King Cross Center na Jubilerskiej, a dok³adniej - miêdzy punktem pocztowym,
a „przechowalni¹” dla dzieci. Prawda, ¿e elegancja z klas¹ kosztuje. Ale tu - kosztuje najmniej!

Salon „KOMANDOR” ul. Fieldorfa 10/311; tel. 0513-123-462; tel./fax (022) 613-83-15
King Cross Center ul. Jubilerska 1/3; tel. 0513-123-464; (022) 357-51-68
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A pieni¹dze hyc, hyc!
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ki organizm, jakim jest ZDM robi to za pieni¹dze warszawskich
podatników. A cel mu przyœwieca bardziej mglisty ni¿ poranek
na leœnej ³¹czce. Bo celem niedawnego posadowienia przy ul.
Francuskiej siedemdziesiêciu
dwóch s³upków mia³o byæ wg
ZDM „polepszenie bezpieczeñstwa drogowego”. Na przesz³o
dziesiêciometrowej szerokoœci
chodniku ul. Francuskiej jest argumentem nie do obrony. W ci¹gu dwóch dni ZDM opalikowa³
skrzy¿owanie ul. Obroñców
i Francuskiej. Zrobi³ to bez konsultacji z w³adzami dzielnicy, samorz¹dem Saskiej Kêpy, ani nawet konserwatorem zabytków,
który opiek¹ otacza ul. Francusk¹. Reakcja mieszkañców by³a
b³yskawiczna. Telefony siê grza³y, przepe³nia³y siê skrzynki
z mailami.

Czes³aw Biliñski ze Stowarzyszenia Obywatelskiego Saska Kêpa pisa³: - Nie dopuœæmy
do zeszpecenia jednego z najcenniejszych fragmentów zabytkowej Warszawy! Ju¿ w czasie palikowania grupa mieszkañców zorganizowa³a pikietê przeciwko s³upkom.
Wœród protestuj¹cych pojawi³
siê burmistrz dzielnicy Tomasz
Kucharski i jego zastêpca Marek
Karpowicz. Byli cz³onkowie Samorz¹du Saskiej Kêpy i radni.
ZDM odmówi³ wstrzymania robót,
dlatego
protestuj¹cy
zwrócili siê o pomoc do prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz i jej zastêpcy Jacka
Wojciechowicza. Po interwencji
sto³ecznych w³adz prace wstrzymano, a póŸniej s³upki usuniêto.
Sukces mieszkañców Saskiej
Kêpy i w³adz dzielnicy, które
jednoznacznie ich popar³y, dobrze wró¿y samorz¹dnoœci.

RADOŚĆ
Z AURISU
Toyota Radoœæ w po³¹czeniu
z ekskluzywnym premierowym
pokazem z³otej kolekcji Domu
Mody Brodziñska zaprezentowa³a
19 marca w swoim salonie przy
ul. Patriotów now¹ Toyotê Auris.
– Auris to samochód z charakterem – powiedzia³ gospodarz wieczoru prezes Edward Kleszczewski.
Dynamiczny, zdecydowany kszta³t, oryginalne
proporcje i mocna sylwetka sprawiaj¹, ¿e to idealny pojazd dla ludzi, którzy nie godz¹ siê na
kompromis. Elegancki w wygl¹dzie, zachwycaj¹-

KREDYTY

WYSOKIE KWOTY DO 50 000 Z£.
OKRES KREDYTOWANIA DO 72 MIESIÊCY.
MINIMALNY DOCHÓD 470 Z£ NETTO.
MO¯LIWOÆ £¥CZENIA
KILKU KREDYTÓW W JEDEN,
Z NI¯SZ¥ RAT¥.
DECYZJA W 15 MINUT.
AKCEPTUJEMY RÓWNIE¯ UMOWY ZLECENIE.

BIURO FINANSOWE:
Warszawa, ul. Poligonowa 3, pok. 329
tel. 813-07-83, 0603-507-106

cy w prowadzeniu i niezwykle satysfakcjonuj¹cy
dla ka¿dego u¿ytkownika. Dziêki nowej platformie, nowym silnikom i nowemu nadwoziu Auris
jest ca³kowicie nowym samochodem. Nazwa Auris jest bardzo spójna z innymi modelami Toyoty
Yaris i Avensis. Auris rozpoczyna now¹ liniê projektowania samochodów, now¹ erê Toyoty, zgodn¹ z gustami europejskich klientów.
(ab)
REKLAMA

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

JAK WÓŁ HARUJE...

Na podziw zas³uguje tak¿e
szybka reakcja w³adz miasta. Szkoda tylko, ¿e nikt nie pyta,
komu podlega ZDM, ile to kosztowa³o i kto za to zap³aci...podsumowuje akcjê S³awomir
Potapowicz, jeden z twórców
Stowarzyszenia Obywatele dla
Warszawy. Na dwa pytania Potapowicza odpowiedzieliœmy
na pocz¹tku tekstu. Trzecie te¿
wydaje siê proste – w koñcu
ZDM podlega prezydentowi
Warszawy. Oczywiœcie bezpoœrednio drogowcami kieruje
dyrektor, którego miesiêczne
wynagrodzenie wynosi prawie
10 tys. z³. – No tak – mówi roz¿alony jeden z mieszkañców
Saskiej Kêpy – te wyrzucone
w b³oto 30 tys. z³otych, to tylko
kilka dyrektorskich pensji. Ja
na tak¹ kwotê muszê pracowaæ
trzy lata! Ale co ja mogê, biedny szaraczek... No có¿, nie ka¿dy szarak mo¿e byæ zaj¹cem,
któremu z bud¿etu szybko wyciekaj¹ pieni¹dze. Hyc, hyc,
hyc..
ar

ka
ubran
zabawki

RAJ DZIECKA

butelki, smoczki
e
dziecięc

i inne art.

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

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

Przyjd do Dobrego Kredytu i zapytaj o szczegó³y
bez zbêdnych formalnoci

DobryKredyt to:
Kredyt gotówkowy

Kredyt konsolidacyjny

nawet do 60 000 z³
 na okres do 72 miesiêcy,
 tak¿e bez zawiadczeñ zarobkach,
 ju¿ przy dochodzie 470 z³,
 z mo¿liwoci¹ ubezpieczenia.





jedna ni¿sza rata, która ³¹czy
w sobie inne Twoje raty,
z dodatkow¹ gotówk¹
nawet do 50 000 z³ netto,
 ju¿ przy dochodzie 600 z³.


Mo¿liwoæ otrzymania do kredytu bezp³atnej karty kredytowej VISA.
Czekamy na Ciebie!
Dobry Kredyt Warszawa ul. Z¹bkowska 38a lok.2
tel. 022 670-15-88, 022-818-09-52

Wszystko

czego

potrzebujesz

na wiêta

Zabójca z Wo³omina zgin¹³ na Grochowie

KRONIKA POLICYJNA

„Grucha” nie poddał się policjantom

VII Komendy Rejonowej
Po³udniowopraski dzielnicowy zatrzyma³ zabójcê - no¿ownika. Do dintojry dosz³o jeszcze w lutym, na ulicy Zamienieckiej. Podczas sprzeczki
w trakcie kupna narkotyków 33-letni dealer Zbigniew S. pchn¹³ no¿em 26-letniego mê¿czyznê.

Micha³a Gruszczyñskiego szuka³a ca³a sto³eczna
policja. Oskar¿any o dokonanie dwóch zabójstw
w Wo³ominie, podejrzewany o to, ¿e jest uzale¿niony od narkotyków, nieobliczalny i niebezpieczny – jak twierdzili „kryminalni”, zgin¹³ ostatecznie w policyjnej ob³awie na Grochowie, przy
ulicy Nasielskiej, w pobli¿u stacji benzynowej.
Nie podda³ siê funkcjonariuszom, siêgn¹³ po broñ. Zgin¹³ na
miejscu, trafiony kul¹ w g³owê. Do strzelaniny dosz³o 13 marca,
tu¿ po godzinie 16.00. Micha³ Gruszczyñski wymkn¹³ siê policyjnej ob³awie w Wo³ominie, zarz¹dzonej po tym, jak dokona³ na
cmentarzu egzekucji na jednym z braci Cz., który przyszed³ odwiedziæ grób brata - równie¿ ofiary Gruszczyñskiego. Pierwszego brata Cz. „Grucha” Gruszczyñski zastrzeli³ w pubie pod koniec lutego.
Ofiara by³a przypadkowa: podczas imprezy w piwiarni biesiadnicy
zaczêli wyœmiewaæ zachowania Gruszczyñskiego w wiezieniu,
z którego wyszed³ w grudniu ub. roku, skazany za próby wymuszenia ³apówek. W wiêzieniu mia³ zachowywaæ siê „niehonorowo”,
pad³o nawet pod jego adresem oskar¿enie najbardziej dotkliwe dla
grypsuj¹cych, ¿e by³ „cwelem”. Micha³ Gruszczyñski zareagowa³
na te obelgi traumatycznie - wyj¹³ pistolet i strzeli³. Przypadkow¹
ofiar¹ by³ Dariusz Cz. Uciekaj¹c z miejsca zdarzenia „Grucha” ponoæ krzykn¹³ „przepraszam” w kierunku swej ofiary...
Rodzina Cz. podjê³a wspó³pracê z policj¹. Mariusz Cz., lokalny
polityk, twierdzi³, ¿e sam odnalaz³ œwiadków zabójstwa w pubie
i ustali³ sprawcê. Cz³onkowie rodziny Cz. zaczêli obawiaæ siê swoje ¿ycie, s³usznie podejrzewaj¹c, ¿e Gruszczyñski na jednej ofierze
nie zakoñczy aktu zemsty. Ponoæ zacz¹³ wysy³aæ pogró¿ki, ¿e za
wspó³pracê z funkcjonariuszami wykona wyrok. Rodzina Cz. nie
otrzyma³a skutecznej ochrony, a prokuratura wo³omiñska, choæ
zna³a nazwiska sprawcy pierwszego morderstwa i ewentualnych jego wspólników, dostarczaj¹cych mu broñ, nie wykaza³a siê dostateczn¹ energi¹ w zatrzymaniu sprawców. Nie wystawiono za Gruszczyñskim listu goñczego.
Stracili za to stanowiska prokurator rejonowy w Wo³ominie
i nadzoruj¹cy jej pracê wiceprokurator okrêgowy z Warszawy Pragi. Obawy rodziny Cz. niestety nie by³y bezpodstawne. Gruszczyñski zaatakowa³ ponownie - na cmentarzu w Wo³ominie zastrzeli³ brata Dariusza Cz. - Roberta. By³ to wyrok - Robert Cz. zgin¹³ na oczach najbli¿szej rodziny. „Grucha” uciek³.
O tym zabójstwie szeroko poinformowa³y media. Sto³eczna policja zosta³a postawiona w stan najwy¿szego alarmu. Zarz¹dzono
najpierw poœcig, a potem ob³awê w rejonie Wo³omina. Kilkuset policjantów dzieñ i noc przeczesywa³o okolice. Nad nimi unosi³ siê
œmig³owiec wyposa¿ony m.in. w kamerê termowizyjn¹. Jednak
Gruszczyñski znikn¹³. Równolegle z poœcigiem policjanci urucho-

mili procedury operacyjnego poszukiwania sprawcy dwóch zabójstw. Wytypowano i sprawdzono kilkadziesi¹t adresów. Dyskretnie obserwowano miejsca, w których móg³ siê pojawiæ. Jednym
z nich by³ warszawski Grochów, okolice Ronda Wiatraczna.
13 marca Micha³ Gruszczyñski zbli¿y³ siê do budki telefonicznej
przy ulicy Nasielskiej. Wyrzuci³ w³asny telefon komórkowy,
z kompanami i z rodzin¹ kontaktowa³ siê, telefonuj¹c z ró¿nych telefonów publicznych. Teren obserwowany by³ przez piêciu funkcjonariuszy w dwóch samochodach na prywatnych numerach. Gdy
policjanci spostrzegli odzianego na czarno, zakapturzonego mê¿czyznê, postanowili dyskretnie sprawdziæ, czy to poszukiwany. Jeden z funkcjonariuszy, udaj¹c klienta pobliskiej stacji benzynowej
zbli¿y³ siê do postaci w kapturze: rozpozna³ w nim zabójcê z Wo³omina. Da³ znak kolegom, którzy podjêli próbê zatrzymania Micha³a Gruszczyñskiego. Ten jednak zacz¹³ uciekaæ, pad³ strza³
ostrzegawczy, a chwilê potem nastêpne - Gruszczyñski bowiem siêgn¹³ po broñ - jak siê potem okaza³o mia³ przy sobie gotowy do
strza³u pistolet typu Skorpion.
I tej broni u¿y³ przeciwko sobie, nie chc¹c siê poddaæ. Od strza³u w g³owê zgin¹³ na miejscu.
Wg policji w kieszeni mia³ 200 gramow¹ kostkê trotylu i górniczy zapalnik. Prasa spekulowa³a potem, ¿e ten materia³ wybuchowy mia³ byæ odpalony w Wo³ominie, podczas pogrzebu Roberta
Cz. Rodzina Cz. nadal nie czuje siê bezpieczna. Jej cz³onkowie
obawiaj¹ siê, ¿e „Grucha” móg³ mieæ wspólników, którzy podejm¹
jego dzie³o zemsty. Dlatego policjanci nie przestali chroniæ rodzinê
Cz. I nadal badaj¹ wszystkie w¹tki zwi¹zane z t¹ spraw¹.
toms

Rana klatki piersiowej okaza³a siê œmiertelna. Dochodzenie
szybko pozwoli³o ustaliæ
sprawcê - Zbigniewa S., który
jednak od dnia zabójstwa ukrywa³ siê. Podczas obchodu swojego rewiru dzielnicowy policjant wypatrzy³ no¿ownika.
Podj¹³ interwencjê i zatrzyma³
zabójcê, który w chwili aresztowania mia³ przesz³o 1 promil
alkoholu we krwi. Teraz grozi
mu nawet do¿ywotni wyrok.
***
Policjanci z Rembertowa zatrzymali dwóch sprawców brutalnego napadu na 80-letniego
staruszka. 49-letni Grzegorz B.
i jego 20-letni kompan, ubrani
w czarne kominiarki wdarli siê
na posesjê nale¿¹c¹ do starszego pana, dotkliwie go pobili,
skrêpowali banda¿ami i zakneblowali usta. Ukradli telewizor
i grzejnik elektryczny. Staruszek sam wyswobodzi³ siê
z wiêzów i... postanowi³ uznaæ
sprawê za zamkniêt¹. Jednak
s¹siedzi przekonali go, ¿e nie
warto. Po kilku dniach z³o¿y³
wiêc zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa, a po kilku
godzinach obaj sprawcy zostali
osadzeni w areszcie.
***
Policjanci zatrzymali równie¿ piêciu mê¿czyzn trudni¹cych siê w okolicach Dworca

PKS Stadion gr¹ w „trzy kubki”.
Podczas takiej partyjki zrabowali jednemu z uczestników
700 z³otych i poradzili mu, by
siedzia³ cicho, bo w hazard zamieszana jest te¿ policja.
Ofiara jednak zg³osi³a siê na
komisariat, a policjanci podjêli
interwencjê. Na tyle skuteczn¹,
¿e zatrzymano wszystkich „organizatorów” gry.
***
Zarzut wielu w³amañ do piwnic postawiony zosta³ 25-letniemu Adamowi O. Wpad³ po
w³amaniu do piwnicy jednego
z bloków przy al. Stanów Zjednoczonych. Zatrzymany przez
policyjny patrol nie by³ w stanie wyjaœniæ, sk¹d posiada
dwie torby wype³nione elektronarzêdziami.
Dochodzenie pozwoli³o ustaliæ, ¿e po pierwsze Adam O.
wyszed³ w sierpniu ub. roku
z wiêzienia, gdzie odbywa³ karê w³aœnie za okradanie piwnic,
a po drugie, ¿e od tego czasu
w³ama³ siê co najmniej jeszcze
do 8 piwnicznych pomieszczeñ.
Bêdzie wiêc odpowiada³ za
przestêpstwa pope³nione w warunkach recydywy.
Policja prosi osoby, do
których piwnic siê w³amywano
i nie zosta³o to zg³oszone funkcjonariuszom, by teraz zechcia³y to uczyniæ.
toms

W latach 80. znakomity aktor by³ ulubieñcem najm³odszej widowni wystêpuj¹c w popularnym programie TVP
„Pi¹tek z Pankracym” a jeszcze wczeœniej, w latach 60.
wcieli³ siê w g³ówn¹ postaæ
w radiowym s³uchowisku
„W Jezioranach”. Stefanem Jab³oñskim by³ Zygmunt Kêstowicz od ponad 40 lat.
Debiutowa³ w 1940 roku na
deskach teatru w Wilnie. Tu¿

po wojnie wystêpowa³ w Bia³ymstoku, a potem w teatrach
w Krakowie. Na pocz¹tku lat
50. zwi¹za³ siê z Warszaw¹ gra³ m.in. w Teatrze Dramatycznym, Polskim i Narodowym. Wystêpowa³ w filmach
i popularnych serialach telewizyjnych m.in. w „Stawce
wiêkszej ni¿ ¿ycie”, „Czterech pancernych i psie” oraz
„Czarnych chmurach”. Za
swoj¹ pracê by³ wielokrotnie

nagradzany, m.in. w 1976 roku zdoby³ „Z³oty ekran”
za udzia³ w telewizyjnym programie „Pora na Telesfora”,
a w 1995 roku marsza³kowie
Sejmu i Senatu uhonorowali
artystê Orderem Wdziêcznoœci Spo³ecznej za pracê w s³uchowisku „W Jezioranach”.
W 2001 roku czytelnicy naszej gazety uhonorowali Go tytu³em „Zacnego Mieszkañca”.
(ab)

Wspomnienie
o Zygmuncie Kêstowiczu
14 marca br. zmar³ aktor Zygmunt Kêstowicz. Mia³ 86 lat. W ostatnich latach Kêstowicz kojarzony by³ przede
wszystkim jako senior rodu Lubiczów
z telewizyjnego serialu „Klan”.
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KSIĘGARNIA „Ściąga”

RESTAURACJA

C.H. Szembeka, I piêtro, paw. 140

 zaproszenia, pami¹tki
na I Komuniê Œwiêt¹
 karnety œwi¹teczne
 obrazy olejne
 artyku³y szkolne
pon.-pi¹t. 10 -19 , sob. 9 -16
00

00

00

00

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

ul. Abrahama 18
www.pzugoclaw.com

UBEZPIECZENIA
– Komunikacyjne (PAKIETY)
– Maj¹tkowe
– Firm

tel.

673-29-96
ZAK£AD
POGRZEBOWY

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

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

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

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

ul. Abrahama 1E tel. 671 13 31

ZAKŁAD OPTYCZNY

TELEFONY
KOMÓRKOWE

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

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

DOBRA CENA!
SZKŁA PLASTIKOWE AR

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






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

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

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

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

KORTY TENISOWE

US£UGI POGRZEBOWE

ZAKŁAD POGRZEBOWY

Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”

„LARGO”

➟
➟

TAK!!!

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

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

Zapraszamy do nas
CENTRUM HANDLOWE SZEMBEKA

ul. Osowska 15, tel. 022 610−65−23

zaprasza

„ABROS”

codziennie w godz. 800-2200
 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje
www.tenis-olszynka.pl
Od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 10–13 SUPER CENA!
20 z³ za godzinê kortu w balonie!

A. Jankowski
ul. Panieńska 4
(przy USC Praga P³n.)
tel. ca³odobowy 022 618-47-72
0602 176 362

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

Ch³odnia Grochów - bezp³atnie

CAŁODOBOWO

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

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

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê

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

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

C A Ł O D O B O W O

Usługi kompleksowe

P.W

„NIEBO”

,,GENITA”Kurowscy
Warszawa ul. Korkowa 167
tel.: 613-24-42
Ca³odobowo 0-602-398-417
Warszawa al. Komandosów 34
tel.: 612-86-32
Ca³odobowo 0-604-216-738

UBEZPIECZENIA

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

 kompleksowa obs³uga
 godne warunki ostatniej
pos³ugi

. DOM POGRZEBOWY

„ANIN”
Organizacja pogrzebów
kompleksowo

ul. Patriotów 349
tel.

613-08-95

CAŁODOBOWO

MIESZKANIEC 3

Kobiecym okiem

- Dzieñ dobry pani, panie! –
powita³ mnie s¹siad z do³u. –
Co tam s³ychaæ? Bo ja to
mówiê, ¿e zale¿y, gdzie ucho
przy³o¿yæ! No i panie, zaraz po
jesieni mamy wiosnê. Zimy by³o
ledwo-ledwo, ostro a krótko.
Blacharze nie zarobili tyle, ile
siê spodziewali na st³uczkach,
górale – na narciarzach, SPEC
– na ogrzewaniu mieszkañ.
Za to dozorcy, panie, oszczêdzili na odœnie¿aniu, my – na
op³atach, drogowcy – na soli.
Czyli jest nieŸle, chocia¿
dziury w jezdni – a jak¿e, s¹,
i to, panie, wcale nie gorsze
ni¿ co roku. S³ysza³a pani, panie, jak w³adze obiecywa³y
w zesz³ym roku, ¿e w planie remontów 2007 umieszcz¹ porz¹dny remont Tarnowieckiej,
nie taka tam ³atanina, jak od
lat. Zobaczymy, panie, dopilnujemy. Bo teraz mo¿na urwaæ
ko³o i uszkodziæ zawieszenie.

Fot. JKG

Co tam, panie,
s³ychaæ?!

Brazylijska nie lepsza, nawet
doœæ nowa nawierzchnia Fieldorfa nadaje siê do kilku powa¿nych napraw. Zreszt¹, d³ugo by wymieniaæ! Dziwiæ siê
mo¿na tylko, ¿e drogowcy, panie, nic nie robi¹. Przecie¿ ju¿
po mrozach, pogoda idealna,
ka¿dy dzieñ z dziurami to
udrêka kierowców i konkretne,
wymierne zniszczenia samochodów!
A ja tak, widzi pani, z pieskiem, panie, na spacerek. Tro-

Co tam panie na Pradze...

Ale kino!
- Kto by to pomyœla³, ¿e nasza okolica bêdzie taka s³awna. Pan
Kazimierz G³ówka nie móg³ siê nadziwiæ niezbadanym wyrokom, jakie kieruj¹ tym ziemskim interesem.
- Co racja, to racja panie Kazieñku. Panowie spotkali siê na
rogu ulicy Nasielskiej i Grochowskiej, ¿eby popatrzeæ na miejsce, w którym zgin¹³ bandyta o przezwisku „Czuczu”. Pan Mordziak by³ dziœ wymyty i ogolony, co zawsze by³o dowodem, ¿e jego stosunki z pani¹ Krystyn¹, kupcow¹ z pl. Szembeka (staniki,
majtki i inna galanteria damska) na powrót uk³ada³y siê dobrze.
- Pomyœleæ, ¿e w takiem niepozornym miejscu rozegra³y siê
sceny, jak z gangsterskiego filmu…
Pan G³ówka sprawia³ wra¿enie, jakby jeszcze raz prze¿ywa³
relacjê przekazan¹ publice przez rzecznika prasowego policji.
To bardzo zdolny scenarzysta, okazuje siê. Policyjna opowieœæ
toczy³a siê wartko: policjanci, mówi³ Soko³owski, zastawili na
Gruszczyñskiego kilkanaœcie pu³apek. Wiadomo by³o, ¿e bandyta pojawi siê na jakiejœ stacji benzynowej, tylko nie wiedzieliœmy, na której… Potem napiêcie roœnie: policjanci zauwa¿yli
podejrzanego.
Dlaczego zauwa¿yli? - bo szed³ w czarnej kurtce, g³owê mia³
zakapturzon¹, a rêce w kieszeniach. Zaczyna siê akcja: jeden
z policjantów postanowi³ (co za zuch!) podejœæ bli¿ej, ¿eby nabraæ pewnoœci, ¿e to poszukiwany. Ale bandzior zorientowa³ siê,
¿e wpad³. Zacz¹³ uciekaæ. Teraz nastêpuje scena koñcowa. Proszê zwróciæ uwagê, jak pan rzecznik dba, ¿eby akcja przebiega³a praworz¹dnie: policjanci krzyknêli - Stój policja! Jak w regu-

chê weso³o, a trochê smutno
jest. Kilka dni temu zmar³ s¹siad mój, pan Zygmunt Kêstowicz. Co tu kryæ: stara,
przedwojenna szko³a. Takiej
kultury to ju¿ dzisiaj panie, nie
uœwiadczysz! ¯ycie, panie, ¿ycie: ten umiera, ¿al cz³owieka,
a tamtego z Wo³omina tu, na
Pradze, zastrzeli³a policja czy
te¿, panie, sam siê zastrzeli³,
ró¿nie mówili, no tamten to
bandyckie ¿ycie i taki te¿ koniec
mia³.

Wie pani, panie, ja to uwa¿am ¿eby dobre pamiêtaæ, a z³e
zapominaæ. Ale pani, z szacunkiem, jak tu zapomnieæ co naobiecywali, kiedy siê patrzy dooko³a?! Dziennika to ja ju¿, panie, nie ogl¹dam, bo jak siê napatrzê, co jeden na drugiego
wygaduje to ca³kiem jakbyœmy
w jakim Bangladeszu ¿yli.
A przecie¿ ludzie dobrzy s¹. Pani m³oda, to jeszcze nie wie.
Ale, panie, to prawda. Tylko ludzie musz¹ sobie o tym przypomnieæ… No, to uszanowanie
pani, panie, ca³ujê r¹czki!
Pochylony, drobnym kroczkiem, starszy pan oddali³ siê,
a piesek weso³o podskakiwa³
wokó³. Pomyœla³am, ¿e on to
tak¿e „stara, przedwojenna
szko³a”…
Jak¹ wiedzê przekazuj¹ sobie
pokolenia? Kombinuj, krêæ,
zgarniaj do siebie? A mo¿e miej
zasady, ¿yj w zgodzie ze sob¹,
dbaj o duszê? Kto jest frajerem,
kto cwaniakiem, a kto zwyczajnym, porz¹dnym cz³owiekiem?
Kto nie ma serca, a kto je ma
otwarte tak¿e na innych? Nie
wiem! Zale¿y, gdzie ucho przyżu
³o¿yæ…

laminie. Nastêpnie oddali strza³y ostrzegawcze. Bandyta (co za
przebieg³y typ!) ju¿ wiedzia³, ¿e nie ma szans, wyci¹gn¹³ zza pazuchy pistolet maszynowy „skorpion” i wycelowa³ w stronê policjantów…
Po regulaminowym poinformowaniu podejrzanego, ¿e ma do
czynienia z policj¹ i po oddaniu strza³ów ostrzegawczych, policjanci nie mieli innego wyjœcia, jak przejœæ do nastêpnego punktu instrukcji: w sytuacji bezpoœredniego zagro¿enia ¿ycia policjant mo¿e u¿yæ broni, staraj¹c siê wszak¿e wyrz¹dziæ napastnikowi szkodê jak najmniejsz¹.
Niestety nie uda³o siê, jedna kula by³a œmiertelna. Pan rzecznik prawie siê rozp³aka³, tak mu by³o smutno, ale có¿ – taka
s³u¿ba. Dla dobra spo³eczeñstwa…
Koniec filmu, napisy. Policjanci zmêczeni, lecz w poczuciu
spe³nionego obowi¹zku odchodz¹ do pobliskiego baru na drinka.
- Panie Kazieñku, ale w pobli¿u jest tylko spo¿ywczak. Z browarkiem, ale na stojaka i na chodniku.
- Nie b¹dŸ pan taki drobiazgowy, to w koñcu film, sztuka.
– No to musze panu, panie Kaziu powiedzieæ, ¿e ten pañski
film, to nawet fajniejszy od rzeczywistoœci. Bo w tem filmie, co
pan mnie opowiedzia³.
- Nie ja tylko rzecznik Soko³owski.
- Niech bêdzie. W tem filmie sprawiedliwoœæ wymierza celna
kula policjanta, naszego obroñcy kochanego. A w ¿yciu, on sam
sobie, znaczy pan Czuczu, strzeli³ w g³owê, bo bardzo nie chcia³
iœæ do wiêzienia.
- Panie! Co za ró¿nica, kto strzeli³, grunt, ¿e celnie. Pan Czuczu mia³ najbli¿ej, to jemu uda³o siê pierwszemu. Gdyby panowie policjanci te¿ z tej odleg³oœci strzelali, to i oni na pewno by
Szaser
trafili.

Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Oskar
z Wa w r a
Kiedy by³em po raz drugi sta³ym korespondentem „Trybuny Ludu” (19851990) w Waszyngtonie, od czasu do czasu przyjmowa³ mnie w swoim gabinecie
w Centrum Studiów Strategicznych i Miêdzynarodowych Zbigniew Brzeziñski. Raz,
bêd¹c na urlopie w Warszawie, pos³a³em mu kartkê pocztow¹ z pozdrowieniami,
na któr¹ mi odpowiedzia³ nastêpuj¹cym liœcikiem: „Dziêkujê za kartkê i za pozdrowienia. Ale chyba nie zwróci³ Pan uwagi na odwrotn¹ stronê tej kartki, a szkoda.
Dopóki bowiem nie zniknie z polityki nazwa tam umieszczona, nigdy nie bêdzie
w Pañskim kraju wolnoœci”. Spojrza³em na tê odwrotn¹ stronê, poniewa¿ mia³em
kilka identycznych widokówek z jakiejœ promocji turystycznej, a tam by³a fotografia hotelu (zdaje siê, ¿e w Ko³obrzegu) pod nazw¹...„Ja³ta”.
W grudniu 1992 roku Polski Klub Biznesu utworzony przez Ryszarda Konwerskiego, promotora drobnego i œredniego biznesu, ufundowa³ doroczn¹ nagrodê
pod nazw¹ Oskar Polskiego Biznesu. Jako pierwszy otrzyma³ j¹ profesor Zbigniew
Brzeziñski, kiedy ju¿ s³owo „Ja³ta” z polityki znik³o.
Dziœ dowiadujê siê, ¿e 16 lutego, Ryszard Konwerski, wraz z czterema innymi
osobistoœciami – pani¹ Gra¿yn¹ Abratowsk¹ i panami Józefem Roszkowskim, Jaros³awem D¹browskim i Piotrem Kaliciñskim – otrzyma³ tytu³ Wawerczyka Roku
2006. Wszystkim odznaczonym tak piêknym tytu³em sk³adam serdeczne gratulacje, a je¿eli piszê oddzielnie o prezesie Konwerskim, to dlatego, ¿e ³¹cz¹ mnie
z nim wieloletnie wiêzy przyjaŸni.
Profesor Brzeziñski mia³ bardzo dobr¹ rêkê, je¿eli chodzi o dalsze losy Oskara.
Zaraz po nim otrzyma³ go Hans-Dietrich Genscher, minister spraw zagranicznych
RFN przez 18 lat (1974-1992). Dalej, laureatami tej nagrody zostali m.in. Javier
Solana, wówczas sekretarz generalny NATO, Michai³ Gorbaczow, Józef kardyna³
Glemp i Lech Wa³êsa.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dwa Oskary, oba przyznane nie¿yj¹cym ju¿ dziœ
osobistoœciom. Pierwszy (chronologicznie) to Oskar dla Jerzego Giedroycia za
1995 rok. Niezwyk³oœæ przyjêcia tej nagrody polega³a na tym, ¿e Redaktor
odmówi³ akceptacji jakiegokolwiek innego orderu czy odznaczenia od Rzeczypospolitej Polskiej po Wielkiej Transformacji, z ORDEREM OR£A BIA£EGO w³¹cznie.
A „Oskara od Konwerskiego” przyj¹³. Wyjaœni³ to w liœcie do zarz¹du Polskiego
Klubu Biznesu z 16 stycznia 1996 roku, w którym pisa³ m.in.: „Nie ukrywam, ¿e
wyró¿nienie Panów sprawi³o mi przyjemnoœæ. Najwa¿niejsze jest to, ¿e Panowie
stanowicie zal¹¿ek powstania w Polsce klasy œredniej, której brak zawsze odczuwaliœmy”
Oskar Polskiego Biznesu zosta³ wrêczony Panu Jerzemu, ze wzglêdu na Jego
stan zdrowia, w Maisons Laffitte. ¯ona prezesa Konwerskiego, Jadwiga, która by³a tego œwiadkiem, po powrocie mówi³a: „Tak polskiej atmosfery, jak w Maisons
Laffitte, dawno nie prze¿y³am. I On sam – m¹dry, skromny, i bardzo elegancki wobec pañ”.
Drugi Oskar o znaczeniu szczególnym, to ten, który od Polskiego Klubu Biznesu przyj¹³ Jan Pawe³ II. Uroczystoœæ wrêczenia odby³a siê 23 lutego 2000 roku na
specjalnej audiencji w Watykanie. W sk³adzie delegacji znajdowa³ siê, obok oczywiœcie prezesa Konwerskiego, m. in. przewodnicz¹cy Kapitu³y Polskiego Klubu Biznesu, Bogus³aw Dêbski, a w audiencji uczestniczyli ks. pra³at Grzegorz Kalwarczyk, kanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, i ks. pra³at Andrzej Przekaziñski, duszpasterz Polskiego Klubu Biznesu. Papie¿, po przyjêciu Oskara, udzieli³
b³ogos³awieñstwa cz³onkom Polskiego Klubu Biznesu w Roku Jubileuszowym.
Przyznawanie Oskarów nadal trwa i ma siê dobrze. Najnowszy, za rok 2006,
zosta³ wrêczony Leszkowi Balcerowiczowi 27 stycznia 2007 roku na Zamku
Królewskim przy trzech owacjach na stoj¹co. Nic dziwnego – wszak Leszek Balcerowicz Wielkim Ekonomist¹ jest.
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

- 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
* 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

Oferujemy:
 szkolenie na danym stanowisku
 atrakcyjne wynagrodzenie
 pracê w pe³nym lub niepe³nym wymiarze godzin
 mo¿liwoœæ rozwoju zawodowego

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

WYKONUJE:

OKAZJA! Czasowy upust 50%
na meble z ekspozycji!
ZAPRASZAMY:

w godz. 7 −18 , sob. 9 −14
00

4 MIESZKANIEC

00

00

00

SPRZEDAWCA
(hala sprzeda¿y, dzia³ sprzeda¿y tradycyjnej)

KASJER
MAGAZYNIER

ZAK£AD US£UG
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

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

Elea Polska to sieæ supermarketów
nale¿¹ca do grupy Auchan.
W zwi¹zku z planowanym otwarciem
nowego supermarketu
w Warszawie (Praga Po³udnie)
poszukujemy kandydatów na
stanowiska:

Wymagania:
 dyspozycyjnoœæ
 umiejêtnoœæ pracy w zespole
 ksi¹¿eczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
 doœwiadczenie w handlu detalicznym bêdzie dodatkowym atutem

KOMIS MEBLOWY
 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

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Dzieñ Otwarty
w Supermarkecie ELEA
we wtorek 27 marca 2007 r. w godz. 11.00 – 17.00
ul. Che³mska 1/5 (Biuro Kierownika supermarketu)
dojazd autobusami:
107, 131, 141, 159, 162, 180, 185, 187, 301, 522
Kandydaci mog¹ równie¿ przes³aæ CV poczt¹ elektroniczn¹ na adres:
rekrutacja@atac.pl
(z nazw¹ stanowiska w tytule maila)

Pierwszy numer „Misia –
przyjaciela najm³odszych” ukaza³ siê 15 lutego 1957 roku. Pismo powsta³o w ca³oœci dla
dzieci, by je uczyæ i wychowywaæ, pokazywaæ i wyjaœniaæ
œwiat, by byæ ich najlepszym
przyjacielem.
„Miœ”od pó³wiecza uczula
dzieci na krzywdê, uczy zrozumienia i tolerancji w³¹czaj¹c siê
w akcje charytatywne, pomagaj¹c bezdomnym zwierzakom
w schroniskach, uwra¿liwiaj¹c
w ten sposób swych ma³ych
czytelników na krzywdê innych. Urodziny „Misia” bêd¹

obchodzone przez ca³y rok,
uczestniczyæ w nich bêd¹ reprezentanci kilku czytelniczych
pokoleñ. Wiêcej informacji na
oficjalnej stronie internetowej
Roku Misia www.rokmisia.pl
Zarz¹d Dróg Miejskich do
koñca maja zakoñczy instalowanie ekranów dŸwiêkoch³onnych przy Wale Miedzeszyñskim, na które mieszkañcy okolicznych budynków czekali ponad 20 lat. Mimo, ¿e ekrany powsta³y ju¿ kilka lat temu na
przebudowywanych odcinkach
Wa³u Miedzeszyñskiego, to
brakowa³o ich miêdzy wjazdami na mosty: £azienkowski
i Poniatowskiego. Ha³as w tym
miejscu jest porównywalny
w godzinach szczytu z ha³asem
startuj¹cego odrzutowca.
W ci¹gu godziny Wa³em
Miedzeszyñskim przeje¿d¿a
piêæ tysiêcy samochodów. 3,5metrowej wysokoœci ekrany zosta³y zaprojektowane wed³ug
europejskich norm. Koszt inwestycji przekroczy 9 milionów z³otych.
Nauczyciele, samorz¹dowcy
i rodzice protestowali w Warszawie przeciw polityce edukacyjnej rz¹du i wicepremierowi,

Z MI

ASTA

ministrowi edukacji Romanowi
Giertychowi.
Protest rozpocz¹³ siê 17 marca o godz. 11.00 przy warszawskim Torwarze. Siedmioprocentowa podwy¿ka p³ac w tym

roku, rozwi¹zania systemowe
dotycz¹ce wynagrodzenia dla
nauczycieli pracuj¹cych przy
maturach oraz przed³u¿enie do
2011 roku mo¿liwoœci przechodzenia na wczeœniejsze emerytury - to niektóre z postulatów
zawartych w petycji z³o¿onej
przez ZNP w Kancelarii Premiera. W petycji adresowanej
do premiera Jaros³awa Kaczyñskiego zwi¹zkowcy napisali
tak¿e, ¿e protestuj¹ przeciwko
„nieprzemyœlanym
populistycznym decyzjom wicepremiera i ministra edukacji Romana Giertycha”.
Nie bêdzie rozbudowy Czajki i w Bia³o³êce nie powstanie
spalarnia. Ratusz uniewa¿ni³
przetarg na modernizacjê oczyszczalni. Osady maj¹ trafiaæ do
spalarni przy Zabranieckiej na
Targówku.
Zdaniem
stowarzyszenia
„Nasza Choszczówka”, od lat
protestuj¹cego przeciwko budowie spalarni, jest to krok we

w³aœciwym kierunku. Stowarzyszenie jest jednak wci¹¿
przeciwne temu, by do „Czajki” trafia³y œcieki z 3/4 powierzchni stolicy. Podkreœlaj¹,
¿e w tak szybko rozwijaj¹cym
siê mieœcie i tak wkrótce konieczna bêdzie budowa nowej
oczyszczalni œcieków po lewej
stronie Wis³y.

Ogólnopolska Droga Krzy¿owa Ludzi Pracy przejdzie ulicami warszawskiego ¯oliborza 30
marca. Droga rozpocznie siê
przy grobie S³ugi Bo¿ego ks.
Jerzego Popie³uszki, który znajduje siê przy koœciele œw. Stanis³awa Kostki. Has³em tegorocznego nabo¿eñstwa bêdzie „Ojczyzna silna rodzin¹”. Organizatorami ogólnopolskiego nabo¿eñstwa Drogi Krzy¿owej
jest tradycyjnie Duszpasterstwo
Ludzi Pracy Archidiecezji Warszawskiej oraz Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ”. Nabo¿eñstwo rozpocznie siê 30 marca o godz. 18.00. Organizatorzy
prosz¹ o zabranie ze sob¹ lampionów lub œwiec.

Kolejne remonty rusz¹ nad
Sobieskiego i w Alejach Niepodleg³oœci. Na siedem
przejœæ nad ulicami
miasto wyda ponad 12
milionów z³otych.
Ju¿ po raz jedenasty
w Klubie Kultury „Zastów” odby³ siê Przegl¹d
Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej „Rozœpiewany Wawer”.
Uczestniczy³o w nim 51 placówek, ³¹cznie udzia³ wziê³o
406 uczestników. W siedmiu
kategoriach wiekowych jury
przes³ucha³o 125 wokalistów
i 33 zespo³y. W niedzielê 11
marca zwyciêzcom wrêczono
puchary i nagrody, a zdobywcy
pierwszych miejsc zaœpiewali
swoje utwory.
30 marca, w ostatni pi¹tek
miesi¹ca, o godzinie 17.00 na
Rondzie Wiatraczna przed serwisem rowerowym, zbior¹ siê tradycyjnie rowerzyœci z Pragi Po³udnie na tzw. ZjeŸdzie Planetarnym, i wspólnie pojad¹ na odbywaj¹c¹ siê w tym samym dniu
cykliczn¹ imprezê rowerow¹ Warszawsk¹ Masê Krytyczn¹.

Nie zakoñczono jeszcze starych, a ju¿ rozpoczêto nowe remonty k³adek dla pieszych.
W tym roku ZDM chce wymieniæ najwiêcej od lat - a¿ siedem.
Drogowcy zamknêli w tym tygodniu k³adki - nad Czerniakowsk¹ i Powsiñsk¹.
Fot. archiwum

Fot. archiwum

Od po³owy marca w Wydzia³ach Obs³ugi Mieszkañców
mo¿na sk³adaæ wnioski
skierowane do Miejskiego Rzecznika Konsumentów. W dzielnicowych WOM-ach warszawiacy mog¹ sk³adaæ podania dot. spraw
zwi¹zanych ze sprawami
konsumenta. Do g³ównych zadañ Miejskiego Rzecznika Konsumentów nale¿y interweniowanie w zakresie ochrony praw
i interesów konsumentów.

Jednak nie wszystko idzie
zgodnie z planem. K³adka nad
Ostrobramsk¹ (na zdjêciu) remontowana od po³owy ubieg³ego roku mia³a byæ oddana
w grudniu, potem w lutym.
Niestety nikt nie przewidzia³,
¿e nie bêdzie to mo¿liwe bez
wind dla niepe³nosprawnych.
Jeszcze wiêkszym zaskoczeniem dla drogowców z ZDMu jest wstrzymanie planowanego od lat remontu k³adki nad
P³owieck¹. Zbudowana zosta³a
w latach 70. ze z³amaniem prawa budowlanego - zbudowano
j¹ na czyimœ gruncie. Teraz mo¿e byæ tylko rozebrana. Pieszym pozostaje prowizoryczne
przejœcie, a kierowcom - stanie
w jeszcze wiêkszych korkach
przed œwiat³ami. Drogowcy siê
nie poddaj¹ - rozpoczynaj¹ kolejne przebudowy na Czerniakowskiej, przy Bartyckiej i na
Powsiñskiej przy Okrê¿nej.

Rowerzyœci z Pragi Po³udnie
chc¹ wyró¿niæ siê oryginalnymi
strojami i barwnie przywitaæ
wiosnê. Wiod¹cym motywem
stroju bêdzie motyw wiosenny
np. kwiatki w ko³ach, kwiatki
we w³osach, kolorowe ubrania
i szeroki uœmiech - to bêdzie
charakteryzowa³o rowerzystê
30 marca, który postanowi³ wybraæ siê na Zjazd Planetarny.
- Uwa¿am Zjazd Planetarny
za doskona³y sposób na pokazanie, ¿e zima ju¿ siê skoñczy³a
i nale¿y cieszyæ siê nadchodz¹cymi ciep³ymi dniami - powiedzia³a jedna z praskich rowerzystek. Wiêcej informacji na
oficjalnej stronie internetowej
www.zjazd.waw.pl
Sobota 24 marca br. bêdzie
Dniem Otwartym w Urzêdzie
Skarbowym Warszawa Praga
przy ul. Jagielloñskiej 15.
W tym dniu w godz. 9.0013.00, aby u³atwiæ podatnikom
rozliczenie rocznego podatku
dochodowego od osób fizycznych za 2006 rok odbêdzie siê
dy¿ur dotycz¹cy rozliczenia
PIT. W Sali Obs³ugi Klienta bêdzie mo¿na uzyskaæ niezbêdne
informacje, pobraæ formularze
zeznañ podatkowych, z³o¿yæ

Zaproszenia dla mieszkańców
 Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Grochowska 274 (wejœcie od Kamionkowskiej) – 22.03. godz. 18.00 –
Z cyklu Nasze Gwiazdy – autorski program Janusza Horodniczego poœwiêcony Gra¿ynie Rabsztyn i Tadeuszowi Strugale; 23.03.
godz. 18.00 – PFD ROCK-SPRING - koncert rockowy rozpoczynaj¹cy wiosenny sezon imprez Praskiej Fali DŸwiêku; 25.03.
godz. 16.00 – Z cyklu Podró¿e – pó³nocno-wschodnie zak¹tki Indii. Pokaz slajdów i prelekcja Katarzyny i Andrzeja Mazurkiewiczów; 26.03. godz. 18.00 - Pó³ ¿artem, pó³ serio - wieczór poezji
Laureatów konkursu literackiego „Praska Przystañ S³owa”. Hubert Tucho³ka – proza, Janusz Mirecki – satyra (z towarzyszeniem muzyki). Prowadzenie – Jan Zdzis³aw Brudnicki; 28.03.
godz.18.00 – Sk¹d-dok¹d, czyli co nam w duszy gra – koncert
muzyki m³odzie¿owej w ramach projektu Programu „M³odzie¿”
Unii Europejskiej. Organizator: Fundacja „Fabryka Przysz³oœci”;
29.03. godz. 18.00 – Wernisa¿ wystawy prac studentów z Grupy
Octagon; 31.03. godz. 12.00 – Koncert w wykonaniu uczniów
Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st. Nr 3 im. J. Zarêbskiego.
 Klub Kultury „Goc³aw” ul. Abrahama 10 (wejœcie od ul.
Bora Komorowskiego przy basenie „Wodnik”) – 26.03. godz.
19.00 – Ot, Kabaret – autorski program Ryszarda Makowskiego
z udzia³em Marcina Wolskiego.
 Dom Kultury „Rembertów” al. Komandosów 8 - 26.03.
o godz. 18.00 - „Patriotyzm Jutra” prelekcja dr Macieja Wojtyñskiego, wyk³adowcy z Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego i dziennikarza TVP1 nt. organizacji nios¹cej ratunek ¯ydom zagro¿onym zag³ad¹ przygotowywan¹ przez Niemców
w po³¹czeniu z projekcj¹ filmu pt. „¯egota”; 27.03. o godz. 18.00
- Fina³ IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Poezja-nasz chleb codzienny” wrêczenie nagród oraz wyró¿nieñ z artystycznym udzia³em Teatru „Foyer” DK „Rembertów”
i uczniów LI Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. T. Koœciuszki.
 Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 – 23.03. godz.
17.00-20.00 - Granie na du¿ym ekranie – turniej gier komputerowych; 30.03. godz. 17.00-19.00 - Spotkanie klubu seniora – zajêcia plastyczne pt. ,,Ikony”(2 spotkanie); 31.03. godz. 11.0016.00 - konkurs muzyki gitarowej.
zeznanie podatkowe oraz w kasie urzêdu w godz. 9.00-12.30
wp³aciæ podatek dochodowy od
osób fizycznych.
Natomiast naczelnik Urzêdu
Skarbowego Warszawa Wawer
zaprasza wszystkich chêtnych
do siedziby urzêdu przy ul. Mycielskiego 21 – 27 marca i 12
kwietnia o godz. 10.00 na spotkanie informacyjne dot. prawid³owoœci sporz¹dzania zeznañ
podatkowych za 2006 r.
Bezrobotna m³odzie¿ w wieku do 25 lat i osoby bezrobotne,
które nie ukoñczy³y 27 roku ¿ycia pozostaj¹ce w okresie do 12
miesiêcy od dnia okreœlonego
w dyplomie, œwiadectwie lub innym dokumencie poœwiadczaj¹cym ukoñczenie szko³y wy¿szej
w celu przygotowania zawodowego poprzez realizacjê zadañ
w miejscu pracy, mo¿e zg³aszaæ
siê na sta¿ do Urzêdu Skarbowego Warszawa Wawer przy ul.
Mycielskiego 21 (w terminie
do 20 kwietnia br.), tel. 022
870-03-33 w. 211 w godz. 9.0016.00 oraz do Urzêdu Skarbowego Warszawa Praga ul. Jagielloñska 15, IV p. pok. 401
(dzia³ kadr) lub telefonicznie
022 509-18-09.
Osoby pragn¹ce skorzystaæ
z pos³ugi Uzdrowiciela Cli-

ve`a Harrisa mog¹ przybyæ na
spotkanie bez biletu w sobotê
31 marca br. punktualnie
o godz. 12.00 do Oœrodka Edukacji Kulturalnej Spó³dzielni
Budowlano-Mieszkaniowej
„Grenadierów” Al. St. Zjednoczonych 40.
Technikum Chemiczne Nr 3
przy ul Saskiej 78 zaprasza
gimnazjalistów zainteresowanych chemi¹ na Dni Otwarte 22 marca i 19 kwietnia o godzinie 18.00. Informacje o naborze
i kszta³ceniu w zawodzie technik-analityk uatrakcyjni¹ pokazy ciekawych doœwiadczeñ
chemicznych.
Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej
przy ul. Afrykañskiej 11 organizuje spotkanie informacyjne
dla uczniów koñcz¹cych szko³ê
podstawow¹ i ich rodziców
o naborze do szko³y - 12 kwietnia br. o godz. 18.00 w budynku szko³y.
W Szkole Podstawowej nr
215 przy ul. Kwatery G³ównej
13 przyjmowane s¹ zapisy do
klasy „0” i klas pierwszych
ogólnych oraz sportowej z dyscyplin¹ p³ywanie na rok szkolny
2007/2008 tel. 022 610-67-79;
www.sp215.info.
(ab) (agab) (mkp)
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NACZYNIA

SZKŁO

PORCELANA

61 LAT
LAT TRADYCJI

CENY HURTOWE

OSZCZĘDZAJ
PIENIĄDZE I CZAS!

tel. 022 872−11−38 www.naczynia.waw.pl

TREKKING

TURYSTYKA

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

ZAWSZE NA SZCZYTACH
D.H. „FALA” Falenica ul. Bystrzycka 55 (I piętro)
tel. 022 872−19−18

Elegancki asortyment – na każdą kieszeń

CODZIENNIE PROMOCJA TOWARÓW





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

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

CENTRUM SERWISOWE
PROMOCJA od 26 do 31 marca
SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO – 10 zł *
WYKRYTE USTERKI – RABAT 10% NA ROBOCIZNÊ *
WYMIANA OGUMIENIA – 50 zł **
* dotyczy zawieszenia i uk³adu hamulcowego
* cena obejmuje wymianê czterech opon na felgach stalowych wraz z wywa¿eniem i monta¿em kó³

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

www.taximpt.com.pl
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Końforama (frontami do klienta)
W przedostatnim numerze „Mieszkañca” opisaliœmy, jak klienci wypo¿yczalni Video Club
robieni s¹ w przys³owiowego konia. Czas pokazaæ zachowania innych firm, których stosunek do klienta daleko odbiega od tego,
czego klient by oczekiwa³...
W ubieg³ym roku pañstwo £ukawscy z Grochowa
postanowili umeblowaæ kuchniê. 12 grudnia w Conforamie
przy ul. Ostrobramskiej nabyli zestaw mebli w kolorze waniliowym. Do kompletu zamówili dodatkowo szafkê nad
lodówkê, stó³, krzes³a i blat do
zmywarki. Realizacjê dodatkowego zamówienia wyznaczono na 20 stycznia, a zakup
zosta³ op³acony „z góry”.
W wyznaczonym terminie
klient uda³ siê do Conforamy
po odbiór towaru. Z obiecanych rzeczy by³ jedynie stó³. –
Wzi¹³em zapakowany mebel
i ju¿ kierowa³em ku wyjœciu,
gdy coœ mnie tknê³o – wspomina Robert £ukawski –
Otworzy³em karton. Zamawia³em normalny, kwadratowy stó³, a w pude³ku by³ pó³o-

kr¹g³y, montowany na sta³e do
œciany. Dowiedzia³em siê, ¿e
to moja wina, bo pomyli³em

symbole towaru w czasie sk³adania zamówienia, ale te symbole nie ja spisywa³em z towaru i wprowadza³em do komputera, tylko pracownik sklepu...
Zamiast sk³adaæ wymarzony
stó³ klient roz³o¿y³ rêce w ge-

Pracownicy Conforamy obiecali zadzwoniæ jak ju¿ bêdzie
towar. Nie dzwonili.
Za to zniecierpliwieni klienci
dzwonili czêsto. – Co z tego –
mówi roz¿alona Urszula £ukawska – albo nikt nie podnosi³

œcie bezradnoœci. Nastêpny
termin dostawy zosta³ wyznaczony „do dziesiêciu dni”.

s³uchawki, albo siê roz³¹czali
zaraz po podniesieniu. Poniewa¿ kontaktu nie by³o, to po

Co dalej,
gimnazjalisto?

pan ma. A jeœli nie, to zwrócimy
pieni¹dze... Tego klientowi by³o
ju¿ za wiele. – Wkurzy³em siê
i poprzez ich stronê internetow¹
napisa³em skargê. Takie traktowanie jest niedopuszczalne.
Sam jestem przedsiêbiorc¹
i efekt mojej pracy ma s³u¿yæ ludziom, a nie ich denerwowaæ.
Odpowiedzi na skargê oczywiœcie nie otrzyma³. Za to reklamacja zosta³a zrealizowana trochê wczeœniej. – Teraz mam
dwa fronty – przyznaje pokazuj¹c dwoje ró¿nych drzwiczek
(na zdjêciu) – ale niepotrzebnie
pos³ucha³em siê sprzedawcy,
który radzi³ czasowe zamontowanie tamtej z³ej szafki, gdy¿
ju¿ nie mam elementów monta¿owych... Umeblowanie kuchni
pañstwa £ukawskich wynios³o
o wiele dro¿ej ni¿ planowali. –
Przez te kilka miesiêcy musia³em wielokrotnie jeŸdziæ do
sklepu zamiast pracowaæ. Straty
z tego tytu³u szacujê na ok. 5
tys. z³. – mówi klient. – A tu, nawet s³owo przepraszam nie pad³o z ich strony... Ostatnio Conforama zachêca do zakupów
bilbordami z has³em „Zapraszamy po nowe inspiracje”. Hm,
mo¿e byæ ciekawie...
Magda K.

PRUS EXPO 2007 „Dzieje Europy”

Zarówno gimnazjaliœci, jak i ich rodzice staj¹ w³aœnie przed dylematem: co
dalej? W wyborze w³aœciwej drogi mo¿e pomóc Gie³da Szkó³ Ponadgimnazjalnych, która odbêdzie siê w najbli¿szych dniach przy ul. Szczawnickiej.
Przez dwa dni, w pi¹tek i sobotê (23 – 24 marca), w Zespole Szkó³ Nr 5 im. Stefana Kisielewskiego przy ul. Szczawnickiej 1 bêdzie mo¿na zapoznaæ siê z ofert¹ wszystkich, ponadgimnazjalnych szkó³ z Pragi Po³udnie. Honorowy patronat
nad gie³d¹ obj¹³ burmistrz dzielnicy Tomasz
Kucharski. Jak na prawdziwe targi przysta³o ka¿da placówka przygotuje stanowisko, w którym
zaprezentuje siê gimnazjalistom i ich rodzicom. Cieszê siê, ¿e ju¿ po raz drugi jesteœmy organizatorami gie³dy – mówi Jan Pilczuk, dyrektor „Kisiela”. – By³y propozycje, ¿eby co roku gie³dê
organizowaæ w innej placówce, ale sta³oœæ miejsca ma swoje zalety.
Dodatkowym atutem szko³y przy ul. Szczawnickiej jest doœwiadczenie i centralne po³o¿enie

ustalonym terminie udali siê do
sklepu. Sukces – by³ blat do
zmywarki! – A co z krzes³ami
i szafk¹? – pytali. – No, bêd¹ za
dziesiêæ dni... – us³yszeli od
sprzedawcy – ale jak siê nie
podoba, to mo¿emy oddaæ pieni¹dze... Przez kolejne dwa tygodnie nikt z Conforamy nie
zadzwoni³, a pañstwo £ukawscy nie mogli uzyskaæ stosownego po³¹czenia w celu zapytania, czy ich towar ju¿ jest.
W po³owie lutego pan Robert
ponownie uda³ siê do sklepu.
By³y krzes³a i szafka nad lodówkê! Maj¹c na wzglêdzie doœwiadczenie z podmienionym
sto³em rozpakowa³ paczki
z krzes³ami. Okaza³o siê, ¿e
odpowiadaj¹
zamówieniu,
a podejrzliwoœæ klienta by³a
bezpodstawna. No, mo¿e nie
tak do koñca, gdy¿ paczkê
z szafk¹ nad lodówkê otworzy³
dopiero w domu. Szafka by³a
inna. Kolejna wizyta w Conforamie. Reklamacjê przyjêto czêœciowo. - Wymienimy tylko front
szafki z orzechowego na waniliowy – powiedzia³ sprzedawca,
który ustali³ termin realizacji reklamacji na 20 marca i doradzi³
– A do tego czasu niech pan sobie zamontuje tê szafkê, któr¹

Ubieg³oroczne stanowisko „gastronomika” z ul.
Komorskiej.

w dzielnicy. – To wa¿ne, gdy¿ ³atwo tu dojechaæ nie
tylko mieszkañcom Pragi Po³udnie, ale tak¿e Wawra, Weso³ej i Rembertowa. To g³ównie z myœl¹ o uczniach tych dzielnic organizowana jest gie³da – dodaje dyrektor Pilczuk, który w swoim zespole szkó³
kieruje prac¹ liceum ogólnokszta³c¹cego, liceum
profilowanego i technikum ekonomicznego. W ci¹gu dwóch dni imprezy (w godz. 10–16) bêdzie mo¿na bezpoœrednio porównywaæ oferty placówek, zapoznawaæ siê z ich programami, podziwiaæ pracê
i osi¹gniêcia uczniów, szczerze rozmawiaæ z uczniami i nauczycielami. S³owem – dowiedzieæ siê
o przysz³ej szkole wszystkiego, co koñcz¹cy gimnazjum uczeñ wiedzieæ o niej powinien.
ar

Upowszechnianie wiedzy o historycznych fundamentach jednoœci cywilizacyjnej i kulturalnej
Europy, ukazanie historii struktur europejskich na tle dziejów
Europy, przygotowanie materia³ów dokumentuj¹cych udzia³
szko³y w programie Sokrates to
tylko niektóre cele, jakie postawi³o przed sob¹ liceum imienia
Boles³awa Prusa organizuj¹c
Dzieñ Europejski.
Organizatorem jest profesor Pawe³ Orzechowski nauczyciel historii. W ramach imprezy
goœcie mogli zobaczyæ przedstawienie „Lekcja
historii w Europie”, a tak¿e kilkanaœcie wystaw
przygotowanych przez uczniów.
Miêdzy innymi: „Wspólnota Morza Œródziemnego” – tu poœwiêcono miejsce ka¿demu
z pañstw œródziemnomorskich, „Drogi, które ³¹cz¹” (w tym szlak bursztynowy i tunel pod kana³em La Manche), „Wie¿a Babel” - o uniwersalnych jêzykach czy „Europa Bonapartego” –
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wystawa, na któr¹ wchodzi siê przez drzwi z zaznaczonym wzrostem wodza wielkiego duchem. Najweselsz¹ wystaw¹ jest pokój „Homo
ludens” pokazuj¹cy jak na przestrzeni wieków
bawi³a siê Europa.

Imprezê obserwowa³o 23 nauczycieli z Ukrainy, którzy w ten sposób szkolili siê, by podobne
przedsiêwziêcie zorganizowaæ u siebie. (MKP)
REKLAMA

tel/fax. 022 615-52-02
kom. 0601-87-77-17

OKNO – PLUS+
Buty
OKNA – PARAPETY
Dla
▲ Raty ▲ Rabat 40%
Ciebie 04-823
Warszawa – ul. Zimowa 3
Wszyscy wiemy, jak wa¿ny jest komfort naszych
stóp. Szczególnie wiosn¹,
gdy pogoda zachêca do
d³u¿szych spacerów, wygodne, skórzane buty s¹
po prostu niezbêdne.
A jeœli przy tym bêd¹ modne i kupione w atrakcyjnej
cenie, z pewnoœci¹ wp³ynie to na poprawê naszego
samopoczucia.
Ju¿ od roku mieszkañcy Pragi Po³udnie
korzystaj¹ z oferty sklepu obuwniczego przy
ul. Grochowskiej 230.
Ró¿norodnoœæ modeli,
niskie ceny i jakoœæ polskiej produkcji gwarantuj¹ udane zakupy.
Warto odwiedziæ to miejsce w dzieñ powszedni
AS 2007
od 10 do 19, a w sobotê od 10 do 14.

Obuwie damskie i męskie
ul. Grochowska 230 (rondo Wiatraczna)
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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”

Odrębna sprawa
Ca³kiem niedawno, w listopadzie ubieg³ego roku zosta³ po³o¿ony nowy chodnik wzd³u¿ wawerskiej ul. Odrêbnej. Wystarczy³o kilka miesiêcy, a chodnik wo³a „o pomstê do nieba”.
Ulicê Odrêbn¹ trzeba by³o
wyremontowaæ ze wzglêdu na
zniszczenia, jakie powsta³y
przy przebudowie pobliskiego
Wa³u Miedzeszyñskiego. Do
nowej nawierzchni jezdni mieszkañcy nie zg³aszaj¹ zastrze¿eñ, ale do jakoœci i estetyki
chodnika ju¿ tak. O swych odczuciach informowali wawerski urz¹d dzielnicy. Tragiczna jakoœæ u¿ytych materia³ów, zaledwie czêœciowa wymiana krawê¿ników
i p³yt, a przede wszystkim partactwo wykonania powodowa³o nasze kilkukrotne telefoniczne
interwencje
w Urzêdzie. Niestety
pozosta³y one bez
echa... – pisze w liœcie
do redakcji Wojciech
Król. Sprawdziliœmy,
jak wygl¹da sytuacja.
Pierwsze
wra¿enie
uliczka robi ca³kiem
dobre. Ale felery rzeczywiœcie s¹ widoczne.
Z trzydziestu elementów krawê¿nika (od
strony Traktu Brzeskiego), w ca³oœci, te kilka miesiêcy przetrwa³o tylko siedem
elementów. Reszta jest pokruszona.
Zapewne do takiego stanu po
czêœci przyczyni³y siê samochody, które na bardzo w¹skiej
uliczce, w czasie manewru wymijania, musz¹ wje¿d¿aæ na
chodnik. Ale nie zmienia to
faktu, ¿e krawêdzie chodnika
winny tego typu najazdy wytrzymaæ. Wychodzi na to, ¿e po
prostu u¿yto nieodpowiedniego
materia³u. Nowy, pokruszony

chodnik sprawia ¿a³osne wra¿enie. Wstyd tym wiêkszy, ¿e ul.
Odrêbna, choæ le¿y troszkê na
uboczu, pe³ni poniek¹d funkcje
reprezentacyjne. Przy niej znajduje siê m.in. camping WOK
oraz Centrum Szkoleniowo –
Konferencyjne. Ju¿ w nied³ugim czasie te miejsca zape³ni¹
siê goœæmi z kraju i zagranicy.

Na spacer pokruszonym chodnikiem Wojciech Król zaprasza burmistrza dzielnicy, Jacka
Duchnowskiego.
Mieszkañcy ulicy Odrêbnej
oczekuj¹ od w³adz Wawra pilnego remontu. W koñcu, na co
dzieñ, to oni, a nie urzêdnicy
bêd¹ œwiecili oczami przed
przyjezdnymi. Zarówno urzêdnicy, jak i mieszkañcy wspólnie powinni dbaæ i o stan ulic
i o dobry wizerunek dzielnicy.
A, czy tak jest – to ju¿... odrêbna sprawa.
Magda K.
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WSZYSTKO W JEDNYM
– karty kredytowe
Banku Zachodniego WBK
Choæ jeszcze kilka lat temu karty kredytowe
by³y stosunkowo rzadkim produktem bankowym w portfelach Polaków, dziœ coraz
wiêcej osób nie wyobra¿a sobie ju¿ bez
nich codziennego ¿ycia. I nie chodzi tutaj
wcale tylko o mo¿liwoœæ p³acenia za zakupy. Nowoczesna karta kredytowa to bowiem
znacznie wiêcej – to przede wszystkim sta³a mo¿liwoœæ zaci¹gania kredytu o ka¿dej
porze i w ka¿dym miejscu, ubezpieczenia,
kupowanie na raty, a niekiedy tak¿e sposobnoœæ do pomagania innym.
Dobrym przyk³adem wszechstronnoœci nowoczesnych
kart kredytowych jest oferta Banku Zachodniego WBK,
który oferuje w swoim portfelu a¿ piêtnaœcie rodzajów
„kredytówek”. Najpopularniejsza z nich to karta Silver.
Do jej otrzymania wystarczaj¹ ju¿ dochody na poziomie
800 z³ netto miesiêcznie. Silver to karta, która daje mo¿liwoœæ korzystania z nieoprocentowanego kredytu a¿ do 54
dni. Korzystaj¹c z niej przez taki czas, mo¿na bowiem nie
p³aciæ odsetek od kredytu zaci¹gniêtego na zakupy dokonane kart¹. Standardowo wynosz¹ one 22%. Bank Zachodni WBK daje jednak mo¿liwoœæ ich zredukowania do
9,9%*. Wystarczy tylko zadzwoniæ pod specjalny numer
infolinii i wskazaæ pracownikowi banku sp³ata którego zakupu ma byæ roz³o¿ona na raty. Od tego momentu posiadacz kary sp³aca np. telewizor lub lodówkê tak, jakby zaci¹gn¹³ zwyk³y kredyt ratalny. Nie musi przy tym dostarczaæ ¿adnych dodatkowych zaœwiadczeñ, czy kilku dowodów to¿samoœci – wystarczy jeden telefon.
Tym, którzy chc¹ pomagaæ innym, a nie potrafi¹ znaleŸæ
na to czasu na co dzieñ BZWBK proponuje kartê kredytow¹ Silver lub Gold „Akcja Pajacyk”. Jedyn¹, lecz bardzo
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istotn¹, ró¿nic¹ pomiêdzy
„zwyk³ymi” kartami Silver
lub Gold, a kartami „Akcja
Pajacyk” jest to, ¿e ka¿da transakcja dokonana tego rodzaju kart¹ wspomaga akcjê do¿ywiania dzieci z najbiedniejszych rejonów Polski, prowadzon¹ przez Polsk¹ Akcjê
Humanitarn¹. Nie ma chyba w Polsce osoby, która nie s³ysza³aby o akcji „Pajacyk”. Teraz ka¿dy, przy okazji ka¿dych, np. sobotnich zakupów w supermarkecie, mo¿e j¹
wspomóc nic przy tym dodatkowo nie p³ac¹c. Karty
„Akcja Pajacyk” kosztuj¹ bowiem klienta tyle samo, co
zwyk³e karty Silver i Gold. To bank przekazuje Polskiej
Akcji Humanitarnej czêœæ op³aty pobieranej ze sklepu za
dokonanie transakcji kart¹.
Wszystkie karty kredytowe wydawane przez BZWBK
spe³niaj¹ najwy¿sze standardy bezpieczeñstwa, a to za
spraw¹ zabezpieczaj¹cych je mikroprocesorów, jak i pakietów ubezpieczeñ. Podstawowy, bezp³atny, chroni posiadacza karty przed skutkami jej zagubienia oraz kradzie¿y gotówki wyp³aconej z jej pomoc¹ z bankomatu lub kasy oddzia³u BZWBK. Kolejne daj¹ mo¿liwoœæ ubezpieczania np. zakupów dokonanych kart¹ lub wykupywania
ubezpieczeñ podró¿nych. Bank pomyœla³ tak¿e o osobach,
które bardzo ceni¹ bezpieczeñstwo finansowe swoje
i swoich bliskich.
St¹d kolejny pakiet ubezpieczeniowy „Twoje bezpieczeñstwo”, który gwarantuje posiadaczom g³ównych kart kredytowych ochronê ubezpieczeniow¹ przed skutkami utraty
pracy, utraty zdolnoœci do pracy, czy œmierci wskutek nieszczêœliwego wypadku. W ka¿dym z tych przypadków towarzystwo ubezpieczeniowego wspó³pracuj¹ce z bankiem
mo¿e sp³aciæ w ca³oœci lub czêœciowo zad³u¿enie na karcie,
odci¹¿aj¹c tym samym finansowo posiadacza karty lub jego rodzinê w najciê¿szych sytuacjach ¿yciowych.
Karty kredytowe Banku Zachodniego WBK ma w swoich portfelach ju¿ ponad 200 tysiêcy osób. Bli¿szych informacji na ich temat kart mo¿na zasiêgn¹æ w najbli¿szym
oddziale BZWBK.
AS 2007

* w okresie promocyjnym

Bank Zachodni WBK S.A.
6 Oddzia³ w Warszawie
ul. Tarnowiecka 13 (wejœcie od ul. £ukowskiej)
tel. 022 516-92-80
e-mail:Oddzial6.Warszawa@bzwbk.pl
OG£OSZENIE

Fanaberia na Francuskiej
Dok³adniej rzecz bior¹c – ul. Berezyñska 26, ale wejœcie jest
od Francuskiej, tu¿ obok sklepu Wedla.
Brakowa³o nam takiego sklepu: przestronnie, œlicznie i stylowo, w nowoczesnym, kobiecym stylu. Zacznê od cen – s¹ wyj¹tkowe. W centrum kupisz spodnie; tu - za te same
pieni¹dze – mo¿esz mieæ spodnie, ¿akiet i eleganck¹ bluzkê, bo tylko rzeczy najlepszych
marek znajdziesz w „Fanaberii”.
Dlaczego maj¹ tak szalone ceny? To proste! Korzystnie kupuj¹ koñcówki serii znakomitych
firm, tych z najwy¿szej pó³ki. Poniewa¿ Polki maj¹ bardzo ró¿ne figury, a w³aœcicielki – bardzo
dobre oko i du¿e doœwiadczenie, stroje sprowadzane s¹ od wiod¹cych producentów z krajów,
w których kobiety maj¹ ró¿ne typy sylwetek: Anglia, Dania, Niemcy czy W³ochy. Wa¿ne, by
nie tylko oferowaæ rozmiary od 34 do 60, ale te¿ – by uwzglêdniæ modele dla pañ z wyj¹tkowo szczup³¹ tali¹, bardzo du¿ym biustem, dla najwy¿szych i dla tych zdecydowanie niskich.
By³am, widzia³am. Dotyka³am piêknych, delikatnych tkanin, miêciutkich dzianin, miêsistych, szlachetnych we³en.
Podziwia³am œliczne kroje,
perfekcyjne
wykoñczenie.
Wdycha³am zapach czystoœci,
nowoœci. Sporo czasu spêdzi³am w przymierzalni: miejsce
rzêsiœcie oœwietlone, z wielkim, jasnym, kryszta³owym lustrem, przestronne, by zmieœci³a siê swobodnie nawet mama z wózeczkiem dzieciêcym.
Nie lubiê, kiedy ktoœ pomaga mi w wyborze, natomiast
z uznaniem obserwowa³am
w³aœcicielki, gdy mi³o i kompetentnie doradza³y mamie z córk¹ (60 i 30 lat, na oko). Kobietki wysz³y ze sklepu obkupione, uœmiechniête, z niewiele chudszymi portfelami. O sobie nie wspomnê…
Sklep jest wy³¹cznie dla pañ. – Dla panów mamy tylko… skórzane sofy, by odpoczêli
podczas, gdy panie robi¹ zakupy! – ¿artuj¹ w³aœcicielki. A posiedzieæ mo¿na naprawdê
wygodnie, podziwiaj¹c znakomite dzie³a malarskie (te¿ do kupienia), piêkny wystrój
czy… swoj¹ kobietê w zupe³nie nowych szatkach.
Przy okazji – jak wszystkie klientki, zosta³am poczêstowana kaw¹ w porcelanowej fili¿ance oraz zaproszona na spotkanie wieczorne. Takie spotkania odbywaj¹ siê tu dwa razy w miesi¹cu. Przeznaczone wy³¹cznie dla kobiet, poœwiêcone a to kosmetyce, a to
umiejêtnej stylizacji, a to w³oskiej kuchni, s¹ otwarte dla ka¿dej klientki.
„Fanaberia” jest dla wszystkich pañ. Bardzo m³odych, na emeryturach, figura i wiek nie
graj¹ roli. Ceny mo¿na negocjowaæ, sprowadzaj¹ te¿ rzeczy na zamówienie.
Wyj¹tkowe miejsce, wyj¹tkowy klimat. I jeszcze to coœ, co ceniê sobie bardzo: markowe, nowiutkie ubrania za bardzo, bardzo niewielkie pieni¹dze.
AS 2007
KaJa
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HOP
NA ZEBRĘ!
O przejœciu dla pieszych
przy ul. Grenadierów pisaliœmy ju¿ wielokrotnie. Tak¿e
o innych zebrach, na których
tworz¹ siê ka³u¿e uniemo¿liwiaj¹ce normalne przejœcie.
Efekt naszego pisania i utyskiwania mieszkañców, jak
na razie niewielki.
W czasie marcowej sesji rady Pragi Po³udnie w imieniu Zarz¹du Dzielnicy, wiceburmistrz Marek Karpowicz poinformowa³,
¿e kwestiê „zalanych zebr” porusza³ na spotkaniu z przedstawicielami Zarz¹du Dróg
Miejskich. Oœwiadczyli oni, ¿e spraw¹ siê
ju¿ zajêli i przeczyœcili kana³y odp³ywowe.
I jest lepiej. Dobrze, ¿e „lepiej”, a szkoda,
¿e nie „dobrze”. Po sesji sprawdziliœmy, jak

faktycznie wygl¹da sytuacja. Akurat trafiliœmy na m³odzie¿ wracaj¹c¹ do domu ze
szko³y przy ul. Bia³owieskiej (na zdjêciu).
Trzy, czte – ry - Hop! Tym razem uczniom
uda³o siê przeskoczyæ ka³u¿ê na przejœciu.
Rzeczywiœcie jest lepiej. Ale nie dlatego,
¿e ZDM zadzia³a³, tylko dlatego, ¿e ka³u¿a
trochê wysch³a, bo ostatni deszcz spad³ trzy
dni przed sfotografowan¹ sytuacj¹. Oczywiœcie, nie mo¿na powiedzieæ, ¿e przedstawiciele ZDM oszukali wiceburmistrza.
W koñcu jest i lepiej i zapewne, studzienki
oraz kanaliki zosta³y przeczyszczone. Ale

Kurier z Warszawy
ma ulicę!
Jan Nowak-Jeziorañski bêdzie wreszcie patronem jednej z warszawskich
ulic! Zakoñczy³y siê
trwaj¹ce
ponad
dwa lata starania
mieszkañców Grochowa o uczczenie
Jego pamiêci. Rada
Warszawy podjê³a
7 marca br. uchwa³ê w tej sprawie.
Ju¿ w lutym 2005 roku Samorz¹d Mieszkañców Grochowa Po³udniowego zaproponowa³, by imiê Nowaka-Jeziorañ-

skiego nosi³a bezimienna ulica
po³o¿ona na pograniczu Grochowa i Goc³awia. By tak siê
sta³o, konieczna by³a decyzja
Prezydenta Warszawy.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
wówczas procedurami, nadanie
tego imienia przed up³ywem 5
lat od œmierci Jana Nowaka-Jeziorañskiego nie by³o mo¿liwe.
21 kwietnia 2005 r. Rada m. st
Warszawy zmieni³a uchwa³ê
w sprawie systemu nadawania
nazw ulicom i placom publicznym w Warszawie, dopuszczaj¹c tym samym odst¹pienie,
w szczególnie uzasadnionych
przypadkach od 5-letniego
okresu oczekiwania.
ag

w tym przypadku jedno z drugim nie ma nic
wspólnego. Przyczyna gromadzenia siê wody na tym przejœciu dla pieszych le¿y nie
w dro¿noœci studzienek, ale w z³ym wyprofilowaniu ulicy. Prawie od pocz¹tku roku
oczekujemy od ZDM wyjaœnieñ w tej sprawie. A ZDM jakoœ nabra³ wody w usta. Mamy nadziejê, ¿e nie tej wody z ka³u¿y, bo to
nie higieniczne. Przyspieszenia odpowiedzi
na interesuj¹ce nas pytania podj¹³ siê rzecznik urzêdu miasta, Tomasz Andryszczyk.
Na razie musimy wyt³umaczyæ siê pytaj¹cym nas mieszkañcom, ¿e nie mo¿emy
odpowiedzieæ na pytania dotycz¹ce zebr.
Nie z naszej winy. My do sygna³ów i problemów mieszkañców podeszliœmy i nadal
podchodzimy powa¿nie. Ale w zwi¹zku
z ka³u¿ami na przejœciach mamy te¿ i dobr¹
informacjê. ¯e na pewno bêdzie jeszcze lepiej. Jeœli wiosna i lato bêd¹ bezdeszczowe,
to ka³u¿e w ogóle siê nie bêd¹ tworzy³y. I to
bêdzie czas, w którym ZDM bêdzie móg³
powiedzieæ: jest dobrze. Mo¿e bêd¹ tak¿e
inne powody do zadowolenia, gdy¿ prezydent Warszawy og³osi³a konkurs na stanowisko dyrektora ZDM...
ar

Jan Nowak-Jeziorañski urodzi³ siê w 1913 r. By³ ¿o³nierzem
Armii Krajowej, kurierem rz¹du londyñskiego. Walczy³ niemal
od pierwszego dnia II wojny œwiatowej. Jako podchor¹¿y artylerii zosta³ wziêty do niewoli na Wo³yniu. Uciek³, kontynuowa³
walkê w podziemiu. W Armii Krajowej prowadzi³ akcjê „N" s³u¿¹c¹ demoralizacji oddzia³ów niemieckich. W lipcu 1944 r.
dotar³ do Warszawy jako ostatni kurier przed wybuchem powstania. W przeddzieñ kapitulacji z rozkazu komendanta AK gen. Bora-Komorowskiego przedar³ siê z p³on¹cego miasta do Londynu,
wywo¿¹c setki dokumentów i zdjêæ œwiadcz¹cych o dramacie
stolicy.
Po wojnie pozosta³ za granic¹, mieszka³ w Londynie, Monachium i Waszyngtonie. W lipcu 2002, po 58 latach powróci³ do
Polski. Pracowa³ w BBC. By³ wieloletnim dyrektorem Rozg³oœni
Polskiej Radia Wolna Europa, która by³a dla pokoleñ Polaków
mieszkaj¹cych w PRL jedynym Ÿród³em prawdziwej informacji.
Po odejœciu z RWE, w 1976 r. dzia³a³ w Kongresie Polonii
Amerykañskiej (do 1996 r.), by³ konsultantem Narodowej Rady
Bezpieczeñstwa USA. Mia³ ogromne zas³ugi dla wprowadzenia
Polski do NATO.
Jan Nowak-Jeziorañski by³ kawalerem najwy¿szych polskich
odznaczeñ: Orderu Or³a Bia³ego, Orderu Virtuti Militari, Medalu Wolnoœci. By³ autorem wielu ksi¹¿ek, m.in. s³ynnego „Kuriera
z Warszawy",””Wojny w eterze", „Polski z oddali", „W poszukiwaniu nadziei" i „Rozmów o Polsce". Zmar³ 21 stycznia 2005 r.
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Wałęsa nagrodzony!
W poniedzia³ek 12 marca w siedzibie Konfederacji Pracodawców Polskich Lech Wa³êsa
odebra³ nagrodê „Super Wektor 2006”. Otrzyma³ j¹ miêdzy innymi za zaanga¿owanie
w tworzenie warunków dla rozwoju polskiej
przedsiêbiorczoœci i dzia³ania przynosz¹ce
korzyœci gospodarcze i spo³eczne dla Polski.
Nagrodê wrêczy³ Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich Andrzej Malinowski.

„Super Wektor 2006” to nagroda przyznawana przez KPP ju¿
od piêciu lat. Dotychczas nagrodzeni tworz¹ kapitu³ê, która wybiera laureata. W tym zaszczytnym gronie znajduj¹ siê m.in.
prof. Leszek Balcerowicz, Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy i TVP2 oraz Ryszard Krauze – prezes Zarz¹du Prokom Software S.A
- Dokonania Prezydenta Lecha Wa³êsy dla wolnoœci gospodarki
i rozwoju przedsiêbiorczoœci s¹ nieocenione. Jego charyzma i d¹¿enie do wolnoœci dzia³alnoœci gospodarczej po³o¿y³o podwaliny pod
wolny rynek, w którym dzisiaj z powodzeniem funkcjonuj¹ polscy
i zagraniczni przedsiêbiorcy w naszym kraju – powiedzia³ Andrzej
Malinowski, Prezydent KPP.
Konfederacja Pracodawców Polskich to najwiêksza i najstarsza
organizacja pracodawców w Polsce. Powsta³a w listopadzie 1989
roku i reprezentuje a¿ 600 firm. Nagroda dla Lecha Wa³êsy jest
wiêc bardzo znacz¹ca, dlatego laureat nie kry³ radoœci z jej otrzymania i chêtnie odpowiada³ na pytania goœci.
Agata Ballaun
REKLAMA

„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

CENTRUM OGRODNICZE
P.P.H.U. £apiñscy Sp. j.
05-075 Warszawa Weso³a, ul. Niemcewicza 8 A,
tel./fax (0-22) 773 48 14, www.lapinscy.pl

BUDOWA I KONSERWACJA TERENÓW ZIELENI:
 parki  skwery  osiedla  ogrody

SKLEP OGRODNICZY

 drzewa i krzewy ozdobne w szerokim asortymencie
 akcesoria ogrodnicze  upominki, wyroby z wikliny

Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„GROCHÓW”

OFERUJE
WSPÓLNOTOM
MIESZKANIOWYM
usługi związane
z zarządzaniem
i administrowaniem
nieruchomościami.
Zainteresowanych zapraszamy
do siedziby Spó³dzielni
w Warszawie
przy ul. Kobielskiej 1,
tel. 673-08-01.

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

PROMOCJE!
04-866 Warszawa
ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

tel. 612−76−13
pon.-pi¹t. 9–18, sob. 9–14
www.hazym.com.pl
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Pamiętamy o Osieckiej
10 lat temu, 7 marca 1997
roku zmar³a Agnieszka
Osiecka - autorka tekstów
piosenek, których napisa³a
ponad dwa tysi¹ce. Wiele
z nich jak „Okularnicy” czy
„Ma³goœka” przesz³o do klasyki polskiej piosenki. Jedna z pierwszych laureatów
plebiscytu o tytu³ „Zacnego
Mieszkañca”, który uzyska³a w roku 1996.
Agnieszka Osiecka urodzi³a siê 9 paŸdziernika 1936 roku. Pierwsze lata dzieciñstwa spêdzi³a w Zakopanem, gdzie w popularnej restauracji Watra koncertowa³ jej ojciec. Po wojnie rodzina Osieckich zamieszka³a na Saskiej Kêpie.
Niewielkie mieszkanie przy ul. D¹browieckiej 25 sta³o siê dla Osieckiej ulubionym miejscem pracy na ca³e ¿ycie. Choæ
przebywa³a okresami w domu w Falenicy,
w willi na ¯oliborzu czy na Manhattanie, to
jednak najwa¿niejsze utwory powstawa³y
przy biurku w mieszkaniu na Saskiej Kêpie.
Osiecka studiowa³a na Uniwersytecie
Warszawskim na Wydziale Dziennikarskim
(1952-1956) oraz w Wy¿szej Szkole Teatralnej i Filmowej w £odzi (1957-1961),
uzyskuj¹c dyplom re¿ysera za etiudê filmow¹ „S³oñ”. Jak sama przyznawa³a, zdolnoœci organizacyjne oraz umiejêtnoœci kierowania du¿ymi grupami ludzi nie by³y jej
najsilniejsz¹ stron¹, dlatego porzuci³a re¿yseriê i zajê³a siê pisaniem. Podczas studiów
rozpoczê³a wspó³pracê z pras¹, publikowa³a reporta¿e i eseje. W roku 1954 roku
zwi¹za³a siê ze Studenckim Teatrem Satyryków (STS), pisz¹c dla nich teksty piosenek - liryczne, ale nie pozbawione jednak
akcentów spo³ecznych. Zwyk³a mawiaæ:
„Jestem dziennikark¹. Dlatego wiele moich
piosenek to po prostu rymowane reporta¿e”. By³a cz³onkiem rady artystycznej
STS-u, napisa³a dla tej sceny 166 tekstów.
W Polskim Radiu zadebiutowa³a w 1962
roku piosenk¹ „Mój pierwszy bal” w wyko-

naniu Kaliny Jêdrusik i do muzyki Franciszki Leszczyñskiej. Wczeœniej jej teksty
wykorzystywano w radiowym Teatrzyku
Ma³ych Form „Zwierciad³o”, redagowanym przez Jaros³awa Abramowa-Newerlego. Swój pierwszy wielki sukces odnios³a
na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
w 1963, otrzymuj¹c nagrodê indywidualn¹
za „Piosenkê o okularnikach”.

Kwiecieñ 1996. Poetka g³osami czytelników „Mieszkañca” zosta³a uhonorowana
tytu³em „Zacnej Mieszkanki”.

W Polskim Radiu Osiecka prowadzi³a
Radiowe Studio Piosenki. Tu pozna³a wielu muzyków i kompozytorów. W ci¹gu 7 lat
dzia³alnoœci zespó³ nagra³ i przedstawi³
w programach Polskiego Radia ponad 500
jej piosenek, wprowadzaj¹c na profesjonalne estrady póŸniejsze gwiazdy: Ewê Demarczyk, Marylê Rodowicz, £ucjê Prus,
Wojciecha M³ynarskiego, Skaldów i Alibabki, Marka Grechutê.
Osiecka pisa³a te¿ sztuki teatralne. Pierwsz¹ z nich - przygotowan¹ z myœl¹ o zawodowej scenie – „Niech no tylko zakwitn¹ jab³onie” wystawi³ Teatr Ateneum, z którym
by³a zwi¹zana przez wiele nastêpnych lat.

Pragnê³a sprawdzaæ siê w ró¿nych gatunkach literackich: widowiskach muzycznych,
monodramach, powieœciach, wierszach, powiastkach dla dzieci i m³odzie¿y, s³uchowiskach radiowych, a nawet w reklamie (wygra³a konkurs og³oszony przez koncern Coca-Cola has³em: „Coca-Cola to jest to!”). Muzykê
do jej piosenek komponowali wybitni twórcy
powojennej muzyki rozrywkowej: Seweryn
Krajewski, Adam S³awiñski, Krzysztof Komeda, Zygmunt Konieczny. Do swoich ulubionych wykonawców zalicza³a Kalinê Jêdrusik, Marylê Rodowicz, Magdê Umer, Seweryna Krajewskiego, Krystynê Jandê, Skaldów.
- To by³a ostatnia romantyczka w piosence.
„Amor szmaciany p³ynie ulic¹” - s³yszê w tym
S³onimskiego i Tuwima, którzy umieli poetyzowaæ zwyczajnoœæ. Ona po nich to odziedziczy³a. Rozumia³a, jakie s³owo jest wa¿ne. Na tym
polega artysta, w sztuce jedynego nazywania.
Czytam w niej zdolnoœæ do mi³oœci wielk¹
i przera¿aj¹c¹, ostr¹ œwiadomoœæ istnienia.
Jak Skamandryci porównywa³a ¿ycie do tañca. Witalizm i zmys³owoœæ s¹ u niej podszyte
groz¹ - powiedzia³a o Osieckiej Maria Janion.
Osiecka pozostawi³a po sobie nie tylko
piosenki, ale te¿ legendê towarzysk¹. Na temat jej ¿ycia - nieumiejêtnoœci i niechêci do
ustabilizowania siê, „nieudomowienia” jak sama mawia³a - jej trzech ma³¿eñstw,
licznych romansów m.in. z Markiem H³asko, przeplataj¹cych siê okresów depresji
i euforii napisano tomy.
Przyjació³ka Osieckiej Magda Umer podejrzewa, ¿e prawie ka¿dy tekst Osieckiej jest
w jakimœ stopniu autobiograficzny. - Na przyk³ad piosenka „Oczy tej ma³ej”. Tylko, ¿e
Agnieszka by³a jednoczeœnie porzucon¹ „t¹
ma³¹ z oczami jak dwa b³êkity” i „niewiernym
kochankiem, co nienawidzi poranków”. Kochali siê w niej m¹drzy, kulturalni i wybitnie
utalentowani mê¿czyŸni. A ona ich porzuca³a
dla chuliganów, poniewa¿ sama by³a czasem
trochê chuligank¹ - wspomina³a Umer.
W 10. rocznicê œmierci Osieckiej wydawnictwo Nowy Œwiat wznowi³o tom jej
felietonów publikowanych w „Magazynie
Rodzinnym” w latach 80. Ich tematem s¹
zawirowania mi³osne i towarzyskie Polaków.
onet.pl

Róże dla Agnieszki
Niezapomniana mieszkanka Saskiej Kêpy,
Agnieszka Osiecka, patronka Zespo³u Szkó³
Nr 37 przy Alei Stanów Zjednoczonych 24, doczeka³a siê wzruszaj¹cej uroczystoœci. W pi¹tek,
16 marca, ods³oniêto w holu szko³y Jej pomnik,
autorstwa Teresy i Dariusza Kowalskich.
To gipsowy model rzeŸby ulicznej:
Agnieszka Osiecka, taka, jak¹ j¹
mo¿na by³o zobaczyæ w latach 60tych (sylwetka odtworzona na podstawie zdjêæ), siedzi
pogr¹¿ona
w zamyœleniu przy
okr¹g³ym, kawiarnianym
stoliku.
Tak, jak j¹ widywali na Francuskiej mieszkañcy Saskiej Kêpy.
Ods³oniêcie pomnika wypad³o w dniu œwiêta szko³y. Wspania³a uroczystoœæ, uœwietniona przez bliskich Patronce: Agata Passent - Jej córka (na zdjêciu) czy bliska przyjació³ka poetki, Hanna Baku³a – malarka i pisarka, a tak¿e przez przedstawicieli
w³adz dzielnicy (wiceburmistrz ds. oœwiaty, pan Jaros³aw Karcz)
i wielu znakomitych goœci, zosta³a doskonale pomyœlana. Pod
koniec czêœci oficjalnej któr¹ prowadzi³ Dyrektor Zespo³u Szkó³,
pan Eugeniusz Œniegowski („…dzisiaj Agnieszka Osiecka wprowadzi siê do naszej szko³y”), rozleg³y siê delikatne dŸwiêki fletu i gitary, a z mroku korytarza wy³oni³ siê na specjalnej, niskiej
platformie bia³y pomnik Poetki, bardzo zadumana Agnieszka
Osiecka przy stoliku, na którym zaraz z³o¿ono piêkny bukiet
czerwonych ró¿. Nie by³y to jedyne kwiaty, jakie tego dnia otrzyma³a poetka…
Potem zaœ na Scenie Pod Zielon¹ Latarni¹ uczniowie Zespo³u
Szkó³ zaprezentowali, jak sami mówi¹, „kilka piosenek, wierszy,
uœmiechów, kilka ³ez…”. Program przygotowano z wielk¹ starannoœci¹ i wyczuciem. Rzeczywiœcie, nie zabrak³o ani wzruszonych
uœmiechów, ani ciep³ych ³ez.
Nie tylko o Agnieszce mo¿na by³o porozmawiaæ w bufecie „Pod
Fikusem”, do którego wchodzi siê obok stolika i Poetki, dalekiej,
choæ tak bliskiej, poch³oniêtej swoimi myœlami, mo¿e nowym wierszem, a przecie¿ tak bardzo obecnej wœród nas. Có¿, „umrzeæ, to
znaczy przecie¿ wyjechaæ w pewnym sensie…”
Szko³a prezentuje siê znakomicie; zadbana, z pomys³em. To dobre
miejsce dla Agnieszki Osieckiej, której pomnik mo¿na podziwiaæ
zaraz w holu.
żu
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ODWIEDŹ STOISKO

„ŚWIAT ZŁOTA”

KREDYT
GOTÓWKOWY
KONSOLIDACYJNY

w „Universamie” Grochów na I piętrze
WIOSENNA PROMOCJA na ZŁOTO od 10% do 50%
i na SREBRO 20%
❤ pierścionki, komplety, łańcuszki ❤ kolie, naturalne perły
❤ zegarki itp. ❤ medaliki – najtaniej w Warszawie!!!

NARZYNKI

GWINTOWNIKI

Metal−Market
HURT DETAL

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

ŒRUBY

w³asny
parking
ZAMKI

P
LINKI

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

Podejmujemy
„EKO DECYZJÊ”

Wejœcie:

Skup złota – konkurencyjne ceny!!!

Grochowska 152

Pr 585 – 30 zł za gram
Pr 750 – 37 zł za gram
 wymiana od 37 zł do 40 zł

„Spo³em” WSS Praga Po³udnie
zaprasza do swoich sklepów
ze sprzeda¿¹ produktów ekologicznych

do 6 tys. złotych
na dowód osobisty
Serocka 3

022 610 52 00

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

 nabia³
 wêdliny
 pieczywo
 przetwory zbo¿owe
 przetwory owocowo-warzywne

 pasty, pasztety,
przetwory obiadowe
 ciasteczka
 herbaty, kawy
 piwo, wino

ul. Grochowska 207

al. Dzieci Polskich 17
ul. Trakt Lubelski 163
ul. Kajki 69
ul. Patriotów 172

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

(DH Universam)

ul. Samolotowa 2
ul. Szaserów 124
ul. Che³m¿yñska 41
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MIESZKAÑCU pomó¿! Zimo precz!
Ach, te stawy!
Dysplazja stawów
biodrowych – Dysplasia coxae congenita jest po czêœci
wad¹ wrodzon¹, po
czêœci wad¹ rozwojow¹ jednego lub
obydwu
stawów
biodrowych. Schorzenie polega na
niedorozwoju panewki
miednicy,
b¹dŸ te¿ jej wiêzad³a (lig. capitis ossis coxae), jak i bezpoœrednich anomalii w obrêbie g³ówki koœci udowej.
Pierwsza praca na ten temat ukaza³a siê w latach
trzydziestych XX wieku. By³a ona swojego rodzaju ciekawostk¹ wœród ówczesnych doniesieñ weterynaryjnych. Dzisiaj wiemy jednak doskonale, ¿e
jest to bardzo czêsty powód odwiedzin w lecznicach i gabinetach weterynaryjnych szczególnie
psów du¿ych ras. Wspó³czesne metody diagnostyczne w kierunku dysplazji stawów biodrowych
wziê³y swój pocz¹tek na Uniwersyteckim Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Pensylwanii
USA.
Nie do koñca jednak
uda³o siê wyjaœniæ etiopatogenezê tego schorzenia. Okazuje siê bowiem, ¿e u nie wszystkich osobników pochodz¹cych od dysplastycznych przodków schorzenie to wystêpuje.
Oprócz t³a genetycznego wa¿ne s¹ warunki
œrodowiskowe, sposób
¿ywienia, tempo wzrostu, nieprawid³owoœci
k¹ta nachylenia biodra, nieprawid³owoœci w rozwoju miêœni stawu i nadmierna ruchomoœæ w stawie. Choæ jak wspomnia³em nie ma absolutnej
100% pewnoœci, ¿e potomstwo po dysplastycznych rodzicach obci¹¿one bêdzie tym schorzeniem
to istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e odziedziczy tê wadê. Z tego te¿ wzglêdu t³o genetyczne
wci¹¿ uwa¿ane jest to za podstawow¹ przyczynê
dysplazji stawów biodrowych, zaœ osobniki ni¹
dotkniête nie powinny byæ reproduktorami.
Dotychczasowe doniesienia mówi¹ tak¿e o tym,
¿e prawdopodobieñstwo wyst¹pienia dysplazji
u szczeni¹t pochodz¹cych od tych samych przodków jest wiêksze u tych, które maj¹ wiêksz¹ wagê.
Okazuje siê np., ¿e trzymiesiêczne psy o wiêkszej
wadze ni¿ ich rodzeñstwo znacznie czêœciej zapada na dysplazjê, b¹dŸ te¿ maj¹ bardziej zaawansowane zmiany ni¿ pozosta³e l¿ejsze osobniki z tego
samego miotu. Ponadto okazuje siê, ¿e zmniejszenie kalorycznoœci szczeniêcej diety o 25% mo¿e
doprowadziæ pomimo istniej¹cych wad genetycznych do prawid³owego rozwoju stawu biodrowe-

go. Dzia³o siê tak u oko³o 70% badanych przypadków. Jednoczeœnie u pozosta³ych szczeni¹t, które
otrzymywa³y pokarm do woli, stawy biodrowe
rozwija³y siê prawid³owo jedynie u 33%.
Inne teorie dotycz¹ce inklinacji dysplastycznych podnosz¹ dysfunkcjê miêœni grzebieniowych
tj. zaburzeñ w ich kurczliwoœci, dziêki czemu dochodzi do wzrostu nacisku z góry na panewkê miedniczn¹ i z biegiem czasu doprowadza do dysplazji.
Jeszcze inna teoria mówi o nieprawid³owoœci
k¹ta nachylenia biodra, wynikaj¹cego z dysfunkcji
miêœniowo- szkieletowej okolicy stawu biodrowego.
Wspomniana wczeœniej nadmierna ruchomoœæ
w stawie biodrowym upatrywana jest jako kolejny
czynnik predysponuj¹cy do powstania dysplazji
stawu biodrowego. Przyjmuje siê, ¿e przyczyn¹
jest nadmierna iloœæ mazi stawowej, dziêki czemu
dochodzi do zwiêkszonego nacisku na wiêzad³o
i torebkê stawow¹, co w efekcie daje zmiany
w obrêbie stawu biodrowego nieuchronnie prowadz¹c do dysplazji.
G³ównymi objawami klinicznymi dysplazji s¹:
- Usztywnienie przez
zwierzê koñczyn tylnych.
- Jednostronna, obustronna lub naprzemienna kulawizna koñczyn miednicznych.
- K³opoty ze wstawaniem, wskakiwaniem,
zeskakiwaniem, wchodzeniem po schodach.
- Okresowe, naprzemienne poprawy i pogorszenia w chromaniu.
- Z powodu bolesnoœci mog¹ wyst¹piæ dr¿enia tylnych partii miêœni obrêczy miednicznej.
- Spadek apetytu, dra¿liwoœæ (ze wzglêdu na bolesnoœæ).
- Sztywny, chwiejny chód z czêstym przystawaniem.
- Unoszenie jednej nogi lub przestêpowanie
z jednej na drug¹.
- Poruszanie siê powolnymi ma³ymi kroczkami,
ze spuszczon¹ g³ow¹, staraj¹c siê przenieœæ œrodek
ciê¿koœci cia³a do przodu.
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

Marzanna to s³owiañska
bogini zimy i œmierci. Nazwa
pochodzi od indoeuropejskiego
rdzenia „mar”, „mor”, które
w wielu jêzykach rozpoczyna
s³owo œmieræ. Marzanna to równie¿ nazwa kuk³y przedstawiaj¹cej tê boginiê. S³owianie w ry-

cych dŸwiêki. By³y to ko³atki, piszcza³ki, dudy, skrzypki, gêœle
i co tylko kto znalaz³. Ha³asowano po to, by przegnaæ zimê. Po
drodze przy dŸwiêkach „kociej
muzyki” podtapiano Marzannê
w ka¿dej napotkanej wodzie.
Wieczorem kuk³ê przejmowa³a

ku Synod Poznañski nakazywa³
duchowieñstwu: „Nie dozwalajcie, aby w niedzielê odbywa³
siê zabobonny zwyczaj wynoszenia jakiejœ postaci, któr¹
œmierci¹ nazywaj¹ i w ka³u¿y
topi¹”. Rodzima tradycja okaza³a siê jednak silniejsza.
W konsekwencji na prze³omie
XVII i XVIII wieku próbowano
tradycje topienia Marzanny zast¹piæ (w œrodê przed Wielkanoc¹) zrzucaniem z wie¿y koœcielnej kuk³y symbolizuj¹cej
Judasza. Jednak i to zakoñczy³o
siê niepowodzeniem...
Obecnie obrzêd ³¹czony jest
z nastaniem kalendarzowej
wiosny 21 marca.

tualny sposób palili j¹, b¹dŸ topili w czasie wiosennego œwiêta
Jarego. Wszystko po to, by
przywo³aæ wiosnê i zapewniæ
urodzaj w nadchodz¹cym roku.
Kuk³ê wykonywano zazwyczaj ze s³omy, owijano bia³ym
p³ótnem, zdobiono wst¹¿kami
i koralami. Tradycja nakazywa³a,
aby dzieciêcy orszak, z Marzann¹ oraz zielonymi ga³¹zkami ja³owca w d³oniach, obszed³ wszystkie domy we wsi. Chodzeniu
z Marzann¹ po wsi towarzyszy³a
„kocia muzyka”, czyli granie
czasem nawet bez ³adu i sk³adu
na wszystkich mo¿liwych instrumentach i przyrz¹dach wydaj¹-

m³odzie¿. W œwietle zapalonych
ga³¹zek ja³owca wyprowadzano
Marzannê ze wsi, podpalano
i wrzucano do wody.
Z topieniem Marzanny zwi¹zane s¹ ró¿ne przes¹dy. Na
przyk³ad nie wolno p³ywaj¹cej
w wodzie kuk³y dotykaæ, bo
grozi to uschniêciem rêki.
Obejrzenie siê za siebie w drodze powrotnej mo¿e spowodowaæ chorobê, a potkniêcie i nie
daj Bo¿e upadek - œmieræ w ci¹gu najbli¿szego roku.
Chrzeœcijañstwo oczywiœcie
próbowa³o zakazaæ tego staros³owiañskiego zwyczaju uznaj¹c go za pogañski. W 1420 ro-

Uroczyste topienie Marzanny
odbywa siê co roku w Krakowie, ale zdarza siê, ¿e i prywatnie ludzie „bawi¹ siê” w ten
sposób i topi¹ Marzannê, choæ
jej kuk³a nie zawsze bywa zrobiona zgodnie z tradycjami.
Dzisiejsze Marzanny potrafi¹
mieæ nie tylko luksusowe torebki, ale i makija¿e. Ale có¿...
czasy siê zmieniaj¹ i zmienia
siê moda nawet wœród Marzann. Wa¿ne jest, ¿e raz w roku kolorowa kuk³a ginie, daj¹c
tym samym znak, ¿e nadszed³
pierwszy dzieñ wiosny, a zima
powinna iœæ precz.
Oprac. MKP

21 marca tradycyjnie niektórzy topi¹ Marzannê.
Choæ dzia³acze Automobilklubu Che³mskiego
poprosili ministra edukacji Romana Giertycha,
aby w ca³ym kraju wprowadzi³ zakaz topienia
Marzanny, okaza³o siê to jednak ¿artem. Tradycja, choæ nie wszystkich, ale zobowi¹zuje.
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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

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 WIOSENNY 35%

Tw ó j F r y z j e r
ul. Siennicka 22

OKNA PCV

HOTEL
STRZYŻENIE I PIELĘGNACJA
SKLEP – ARTYKUŁY DLA ZWIERZĄT
RABAT DLA EMERYTÓW – 20%
Goc³aw – ul. Tatarkiewicza 10B
672 04 40

Żaluzje
Roletki
materiałowe
Moskitiery
Verticale

RABAT
45%

Zapraszamy codziennie
w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00
tel. 022 813−64−36

MONTAŻ GRATIS

(zak³ad przeniesiony z ul. Mêciñskiej 18
„Ma³y Bazarek”)

tel./fax 879−89−54
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PŁATNOŚĆ RATALNA

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

ZAU£KI HISTORII

Kamionek
i okolice

Z

wolna przybywa publikacji o Pradze,
wœród
wydanych
w ostatnim okresie ksi¹¿ek
znajdujemy coraz to nowe
pozycje opisuj¹ce zabytki
dawnej Pragi.
Nigdzie jednak dot¹d nie
spotka³em
wspomnienia
o strzelnicy znajduj¹cej siê
obok Parku Skaryszewskiego,
która wystêpowa³a pod nazw¹
„Strzelnicy dla wszystkich”.
Odbywa³y siê na niej ciesz¹ce
siê powodzeniem konkursy

strzeleckie oraz æwiczenia dla
policjantów i amatorów. Charakterystyczny, drewniany budynek, obwiedziony werand¹,
na której mo¿na siê by³o latem
posiliæ lub ugasiæ pragnienie,
bowiem przy tej placówce dzia³a³a dobrze prosperuj¹ca restauracja. Tam, jak pisze nieoceniony Niedzielny Dodatek Ilustrowany do „Kuriera Warszawskiego” bito rekordy celnoœci
strza³u. Wœród rekordzistów
wymieniony jest Zbigniew W¹sowicz z warszawskiego klubu
Strzelnica obok Parku Skaryszewskiego.
Fot. Niedzielny Dodatek Ilustrowany do „Kuriera Warszawskiego”
nr 235 (28.08.1927 r.).

Fot. „Tygodnik Ilustrowany” nr 45 (1927 r).
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pe³n¹ piersi¹. Chyba, ¿e nie lubisz spacerów
w deszczu...
 WAGA 24.09-23.10
Poczujesz siê wspaniale i ta sytuacja w sposób
pozytywny odnosi siê do twoich spraw. Ze wszystkimi trudnoœciami potrafisz sobie poradziæ, otoczenie ludzi pe³nych optymizmu i pogody ducha
dodaje ci energii. Teraz jest te¿ dobry czas na zawieranie nowych znajomoœci. Wiosenny czas wykorzystaj na odpoczynek i spacery, jeœli masz
dzia³kê to na pewno nie brakuje ci zajêæ.
 SKORPION 24.10-23.11
Mo¿esz teraz odnosiæ niesamowite sukcesy lub
pora¿ki. Bêdzie ci dane prze¿ywaæ wzloty
i upadki. Takie urozmaicenia czekaj¹ na ciebie
pod koniec marca w pracy. Natomiast powody
do zadowolenia w sprawach uczuciowych mog¹
mieæ samotne Skorpiony. Tutaj mo¿e spotkaæ
ciê mi³e zaskoczenie, bo mo¿esz spotkaæ osobê, której sprawi, ¿e twoje serce zacznie fikaæ
kozio³ki.
 STRZELEC 24.11-22.12
Bêdzie ci dopisywa³o szczêœcie w pracy i sprawach zawodowych. Jak d³ugo bêdzie trwa³a taka
sytuacja zale¿y tylko od twoich dzia³añ. Na razie
dopad³o ciê wiosenne rozleniwienie i nie pa³asz
gorliwoœci¹ w pracy. Nie zapominaj jednak, ¿e
prze³o¿eni wymagaj¹ od ciebie œwietnych wyników, wiêc pomyœl o kolegach i zacznij wspó³pracowaæ. Odpoczniesz sobie w œwiêta.
 KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Dopisuje ci dobry humor, na s³oneczne promienie
za oknem patrzysz z nadziej¹ i optymizmem.
Wiosna bywa zaskakuj¹ca w swoich anomaliach
pogodowych, ale nie powinno to przeszkodziæ ci
w ciekawej wyprawie za miasto. Poczu³eœ przyp³yw energii i wykorzystaj j¹ na za³atwienie zaleg³ych spraw np. z³ó¿ PIT, ewentualnie wymieñ
dowód osobisty.
 WODNIK 21.01-19.02
Twój optymizm i szalone poczucie humoru s¹
swoistym lekiem na tak¹ zwariowan¹ pogodê, jaka jest za oknem. Nie tylko bliscy potrafi¹ to doceniæ, otoczenie daje ci do zrozumienia, ¿e bywasz
„dobrym duchem” imprez. Nie szalej ze sprz¹taniem, zreszt¹ i tak za nim specjalnie nie przepadasz, bardziej do ciebie pasuje praca pe³na pasji.
 RYBY 20.02-20.03
Miewasz ostatnio zmienne nastroje, bywasz humorzasty. Postaraj siê zmieniæ swoje nastawienie
w najbli¿szym czasie. Daj siê namówiæ na wypad
do „teœciowej” i zobacz, ¿e nie taki „diabe³ straszny
jak go maluj¹”. Poœwiêæ te¿ wiêcej czasu zwyk³ym
przyjemnoœciom, a przekonasz siê, jaka to frajda.
Merlin

Pocisk Praga. Budynki ¿elbetowe z kominem ¿elbetowym
50 m. wysokoœci wykonane od
1920 r. do 1924 r.

Tadeusz Wł. Świątek
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BARAN 21.03-21.04
Masz teraz sporo szczêœcia w pracy, ¿yciu i sprawach osobistych. Wiosenna aura wyzwoli³a w tobie pok³ady energii, którzy powinieneœ dobrze
spo¿ytkowaæ. Ciesz siê wiêc wiosn¹, chocia¿
zmienn¹ i sprawiaj¹c¹ niespodzianki. Na razie
zaplanuj wielkie sprz¹tanie, a na przedœwi¹teczne zakupy wybierz siê z rodzin¹. Nie szalej jednak finansowo, kupuj z umiarem i z rozs¹dkiem.
BYK 22.04-21.05
Drogi Byku, przed tob¹ pomyœlne dni na realizacjê zaplanowanych spraw. Inteligentne i rozs¹dne dzia³anie mo¿e ci przynieœæ wiele korzyœci.
Twoje sprawy zawodowe mog¹ siê teraz zmieniaæ z dnia na dzieñ, ale nie traæ nadziei, sytuacja powoli siê unormuje. W uczuciach odczuwasz
zastój, ale powoli zaczynasz budziæ siê z zimowego uœpienia i wybierasz siê na poszukiwanie
kolejnej zdobyczy.
 BLINIÊTA 22.05-21.06
Zmiany pogody dosyæ przygnêbiaj¹co wp³ynê³y na
twoje samopoczucie. Musisz siê prze³amaæ i nastawiæ pozytywnie do otaczaj¹cej ciê rzeczywistoœci. Pomyœl, ¿e nied³ugo bêd¹ œwiêta, ciesz siê
wiêc perspektyw¹ kilku wolnych dni, kiedy bêdziesz móg³ wiêcej czasu poœwiêciæ najbli¿szym.
Nie zapominaj o sobie, przeznacz wiêcej czasu na
relaks, rozmowy z bliskimi – zobaczysz, ¿e twoje
samopoczucie ulegnie diametralnej poprawie.
 RAK 22.06-22.07
Niestety, nie jesteœ ostatnio w najlepszej formie,
wiêcej uwagi poœwiêæ swojemu zdrowiu. Postaraj
siê te¿ o wiêcej optymizmu i wiary. Myœl pozytywnie, ciesz siê chwil¹, ma³ymi drobnymi przyjemnoœciami, które naprawdê potrafi¹ poprawiæ nastrój. Koniecznie wybierz siê na spacer lub z wizyt¹ do rodziny. Zmiana otoczenia korzystnie
wp³ynie na twoje nastawienie do œwiata.
 LEW 23.07-23.08
Drogi Lwie, zbli¿aj¹ siê przedœwi¹teczne dni, kiedy trzeba bêdzie zakasaæ rêkawy i pomóc w domowych porz¹dkach. Nie myœl zbytnio o swoich
k³opotach i skup siê na froterowaniu pod³óg i myciu okien – zobaczysz jak to podzia³a odprê¿aj¹co na twoje nerwy. Pewnym urozmaiceniem mo¿e byæ skopanie dzia³ki lub wizyta u dentysty. Ale
to zostaw na po œwiêtach.
 PANNA 24.08-23.09
Wyluzuj siê i daj na stop. Nie b¹dŸ a¿ do przesady dok³adna i skrupulatna, ty te¿ mo¿esz mieæ
wolne dni. Zastanów siê na sob¹, pomyœl o sobie
i swoich potrzebach. Nie zmuszaj siê do wykonywania rzeczy, których po prostu nie lubisz. Pamiêtaj, nic na si³ê. Nawet, jeœli pogoda bêdzie
„pod psem”, masz chodziæ na spacery i oddychaæ



Koœció³ Matki Boskiej Zwyciêskiej na Kamionku.

„Legia”, który w 1927 r. uzyska³ a¿ 438 punktów i zosta³
uznany rekordzist¹ Polski
w strzelaniu z pistoletu rêcznego.
Fenomenalne wyniki na tarczy uzyskiwa³ równie¿ Eugeniusz Rutecki (ponad 100 punktów), uznany wicemistrzem tej
strzelnicy. Parterowy, malowniczy domek, z wie¿yczk¹ zwieñczon¹ masztem z polsk¹ flag¹,
dawno nie istnieje. Przyznam,
¿e wielu pra¿an, mia³oby trudnoœci ze wskazaniem gdzie
w ogóle sta³a wspomniana
przeze mnie strzelnica, faktem
jest, ¿e na Kamionku.
A oto inny obiekt starego
Kamionka, godny przypomnienia, szczêœliwie zacho-

wany – Koœció³ Matki Boskiej
Zwyciêskiej. Tak mia³ wygl¹daæ wed³ug wykonanego szkicu projektowego, czy tak wygl¹da, odpowiedz¹ sobie sami
czytelnicy, mieszkañcy okolicznych ulic, dla których ta
w³aœnie œwi¹tynia jest ich parafi¹.
W 1927 r. ukonstytuowa³
siê Komitet Budowy tego koœcio³a, a w sk³ad jego zarz¹du
weszli: ks. kanonik Franciszek Garncarek, in¿. Stefan
Twardowski, in¿. Gustaw
Lichtenstein – ówczesny starosta, dyrektorzy okolicznych
fabryk: in¿. Micha³ £opuszañski i in¿. Stanis³aw Jacynicz,
a tak¿e W³adys³aw £uszczyñski, Karol Paw³owski i Józef
Gawe³kiewicz,
miejscowi
obywatele, posesjonaci (w³aœciciele nieruchomoœci w okolicy).
Jak g³osi³y komunikaty,
wszelkich informacji o planowanej budowie udziela ks.
kanonik Garncarek, proboszcz parafii przy ul. Zamoyskiego 34, telefon: 64-58.
Ofiary sk³adane by³y na rachunek Komitetu Budowy
Koœcio³a Matki Boskiej Zwyciêskiej w Warszawie na Kamionku w banku PKO nr
konta 19-400. Nieskomplikowane numery zarówno telefonu, jak i konta – to œwiadectwo epoki warte przytoczenia.
Uwa¿am, ¿e bardzo to mi³y
akcent historii Pragi Po³udnie,
wart szczególnego przypomnienia, nie cytowany w literaturze wspomnieniowej, bo
jej chyba odnoœnie Pragi prawie nie ma...
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POZIOMO: 1-A jar, parów. 1-J forma monopolu. 2-E sieæ wleczona za statkiem. 3-A ma³e wzniesienie terenu. 3-G oczy
zwierzêcia. 4-E sielanka. 4-L zimowy pojazd dzieciêcy do
zje¿d¿ania. 5-G królestwo amerykañskie istniej¹ce w II po³. IX
wieku. 6-A d³ugowieczne drzewo iglaste. 6-K cykuta, bylina
z rodziny selerowatych. 7-B w¹¿ z „Ksiêgi D¿ungli”. 7-G promieniotwórczy pierwiastek chem. 8-D as. 8-J satyryczne
przedstawienie estradowe. 9-F szabla wschodnia o szerokiej
g³owni. 10-A czart, demon. 10-H urz¹dzenie, sprzêt. 11-A pozosta³oœæ, odpadek. 12-H t³uszcz spo¿ywczy. 13-A przyrz¹d
optyczny, 14-J m³ode liœcie i naæ buraków æwik³owych. 15-E
kontynent z Polsk¹. 16-A budynek do prezentowania przedstawieñ. 16-J budowla sakralna.
PIONOWO: A-1 sza³as Indian. A-10 oszlifowany diament. B-6
port lotniczy w Warszawie. C-1 przybudówka przy domu kryta
dachem, ganek. C-10 podium dla artystów. D-6 siedziba w³adz
miejskich. E-1 dziki, leœny ssak. E-11 poskromiciel zwierz¹t.
F-8 nieœwie¿e jajko. G-1 litera albo osoba krzywa. H-2 drzewo
liœciaste. H-7 przep³ywa przez ¯ywiec. H-12 cenione drzewo

w meblarstwie. I-3 pañstwo z Kairem. I-9 stolica Samoa zach.
J-1 stos, sterta. J-7 pisma urzêdowe. J-12 pracuje na kutrze.
K-5…milcz¹, dusza œpiewa. L-1 wyspa indonezyjska w pobli¿u Sumatry. L-8 ruchome zamkniêcie otworu wejœciowego
i wjazdowego. £-4 ukryta granica ogrodu. £-12 konkurent.
M-1 bezwonny gaz palny. N-8 bia³y w kinie. O-1 okres próbny
w zakonie. O-12 jaszczurka tropikalna.
opr. A. Kemski
Rozwi¹zanie nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹zanie
krzy¿ówki Nr 21/06: „Na Karola s³ota, zima pe³na b³ota”.

Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”
tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³a: p. Beata Szmidt
z ul. S³onecznej.

Wa¿ne do 30 marca br.
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OG£OSZENIA DROBNE
AUTO−MOTO/kupię

 OG£OSZENIA

NIERUCHOMOŚCI

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

KUPIĘ

SPRZEDAM

NAUKA
 Angielski. Tel. 0691-98-5034
 Jêzyk rosyjski – skutecznie,
sympatycznie, nauka, t³umaczenia. W-wa Weso³a.
Tel. 0504-69-79-18;
www.rosyjski.blo.pl
RAMKA
Kancelaria Prawna Pietruk
Kancelaria
Prawna
Pietruk„Jak
zazaprasza na
szkolenie
prasza
na szkolenie
„Jak pozypozyskaæ
fundusze strukturalskaæ
fundusze
strukturalne
ne UE?” Tel. 022 879-92-29
UE?” Tel. 022 879-92-29
 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
 Rosyjski – ka¿dy poziom.
Egzaminy, matura – 30 z³.
Tel. 0502-27-51-94
 Szkolenia z zakresu BHP.
Tel. 022 879-87-66
 Szko³a Policealna.
Tel. 022 498-65-95

PRAWNE

RÓŻNE

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

 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

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

 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
 Ksi¹¿ki. Tel. 0660-541-364
 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

MEDYCZNE

DROBNE

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

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia
 Gabinet dentystyczny w Sulejówku, obok przychodni
(brak stomatologa).
Tel. 0602-461-363

NIERUCHOMOŚCI/kupię
RAMKA
Dom w Wawrze lub na Pradze
Dom
w Wawrze
lub na Pradze
Po³udnie.
Tel. 0501-733-468
Po³udnie. Tel. 0501-733-468
 Dzia³kê us³ugowo-przemys³ow¹ – 3 do 4 tys. m kw.
Tel. 0603-599-805
 Okazyjnie dzia³kê budowlan¹ ok. 500 m kw. – do zagospodarowania. Inne propozycje te¿.
Tel. 022 610-42-83

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam
 Dzia³kê rekreacyjn¹ 6000
m kw.; 1 m kw. – 10 Euro. Kierunek Serock-Wyszków.
Tel. 022 783-34-09;
022 613-61-19 (wieczorem)
 Dzia³kê pracownicz¹ k/Wi¹zowny.
Tel. 022 813-00-73

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 ZAK£ADU POGRZEBOWEGO - przyjmê pracownika tylko z Pragi, dyspozycyjnoœæ 24h, wzrost 180-185,
szczup³y, wiek 25-35 lat, wykszta³cenie minimum zawodowe, prawo jazdy kat. B (co najmniej 3-letni sta¿). Oferty ze
zdjêciem i CV kierowaæ na adres: biuro@limuzyna24.pl lub
kontakt tel. 0601-99-59-59
 FRYZJERCE/FRYZJEROWI.
Tel. 0512-261-658
 Rencistê, (nie emeryta) w zak³adzie produkcyjnym zatrudniê.
Tel. 022 613-32-79
 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
 Zak³ad Fryzjerski ul. Walecznych 61 poszukuje fryzjera
mêskiego. Tel. 022 617-59-98
 Zatrudniê ekspedientkê do
kawiarni – zg³oszenia osobiste
ul. Zwyciêzców 57 w godz.
10.00-20.00
RAMKA
Zatrudnimy solidne, pracowite
Zatrudnimy
pracowite
osoby do
do pracy w
osoby
w charakterze
charakterze
przedstawiciela instytucji
przedstawiciela
instytucji fifinansowej oraz
oraz hostessy.
nansowej
hostessy. Nie
Nie
wymagamy
doœwiadczenia
na
wymagamy doœwiadczenia na
danym stanowisku,
stanowisku, oferujemy
danym
oferujemy
pracê w
w renomowanej
pracê
renomowanej firmie,
firmie,
elastyczne
godziny
elastyczne godziny pracy,
pracy, b.b.
dobre warunki. Zainteresowadobre warunki. Zainteresowanych prosimy o kontakt: (022)
nych
prosimy o kontakt:
871-62-24
(022)871-62-24

 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
 Kursy manicure – tipsy. Dyplomy w jêzyku polskim i angielskim. W-wa ul. Karwiñska
11.
Tel. 022 498-44-47;
0517-271-724
 OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO
I SOLIDNIE.
Tel. 0500-336-607
 Przyjmê na lato osobê na
dzia³kê - woda, las, warunki b.
dobre. Szczegó³y do uzgodnienia.
Tel. 022 783-34-09;
022 613-61-19 (wieczorem)

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
 ANTENY - CYFRA+, Polsat, N, satelity bez op³at 650
programów w tym 15 polskich
(Polonia, TRWAM), anteny TV
– naziemne. Sprzeda¿, monta¿,
naprawa, gwarancja! „Lemag”W-wa, ul. Br. Czecha 29.
Tel. 022 815-47-25;
0501-123-566;

 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
 Elektryk – uprawnienia.
Tel. 0502-443-826
 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
 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, tapetowanie.
Tel. 022 615-58-13;
0504-61-88-88
 Naprawa i przestrajanie telewizorów krajowych i zagranicznych,
magnetowidów,

REKLAMA

DROBNE

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¿yNieodp³atnie
zu¿yty sprzêt AGDodbieram
(bez lodówek)
ty
sprzêt
AGD (bez
lodówek)
z³om
w ka¿dej
postaci,
maz³om
w ka¿dej
postaci,
makukulaturê,
st³uczkê.
W³asny
laturê,
transport.st³uczkê.
Sprz¹tanieW³asny
piwtransport.
Sprz¹tanie
piwnic.
nic.
Tel. 022 499-20-62
Tel. 022 499-20-62
 Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywanów, magiel. Zak³ad Pralniczy ul. Igañska 22.
Tel. 022 870-09-54
 Pranie dywanów, wyk³adzin,
kanap – Karcherem.
Tel. 0660-90-31-49
 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
RAMKA
Skup Karolkowa
Karolkowa róg
Skup
róg WolWolskiej. Aktualna
Aktualna cena
skiej.
cena puszki
puszki
AL
5
z³;
5,50*.
. Tel. 022 499Al. 5 z³; 5,50
Tel. 022 499-20-62
20-62
* cena z innym towarem
 Cena z innym towarem
RAMKA
Sprzeda¿ i monta¿ okien.
Ceny
Sprzeda¿
i monta¿
okien.
producenta.
RachunCeny
producenta.
ki. Tanio,
solidnie, Rachunki.
szybko.
Tanio, solidnie, szybko. Tel.
Tel. 0507-080-611
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
 Transportowe – osobowymi
– przewóz osób lub towarów.
Tel. 022 610-72-02
 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

BIURO REKLAMY „MIESZKAŃCA”
04−062 Warszawa, ul. Grenadierów 10
e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl

MIESZKANIEC
CZASOPISMO
SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE

tel./fax 022 813-43-83, 022 810-64-12
Internet: www.mieszkaniec.pl

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.

14 MIESZKANIEC

Nak³ad:
40 000 egz.
Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli
Dystrybucji Prasy.

Park MIG−iem!
Po budowie i otwarciu Parku OPAK, jednym
z najwiêkszych sukcesów inwestycyjnych
poprzedniej kadencji samorz¹dowej tak¿e
obecne w³adze Pragi Po³udnie chc¹ inwestowaæ w miejsca zabaw dla dzieci i wypoczynku dla starszych.
Jest szansa, ¿e zostanie
zmodernizowany „jordanek”
pomiêdzy ul. Sygietyñskiego,
Roz³uck¹ i Turbinow¹ na Osiedlu Grochów Kinowa. O potrzebie budowy w tym miejscu placu zabaw z prawdziwego zdarzenia pisaliœmy w „Mieszkañcu” prawie pó³ roku temu
(Gdzie Mig i basen w jednym

dowy skweru i jego „o¿ywienia” wyst¹pili w ubieg³ym roku
cz³onkowie Rady Osiedla Grochów Kinowa. – Na naszym
osiedlu nie ma ¿adnego prawdziwego placu zabaw, ¿adnych
miejsc wypoczynku – mówi
Iwona Bielawska, przewodnicz¹ca rady. Ostatnio pomys³ zacz¹³ siê krystalizowaæ. W ubie-

Plac zyska nowe ogrodzenie
i to nie tylko od strony otaczaj¹cych go ulic, ale tak¿e przyleg³ych do skweru budynków
mieszkalnych (zamykane bramy
w przejœciach). – Zak³adamy, ¿e,
o ile nie bêdzie komplikacji, to
park zostanie oddany do u¿ytku
pod koniec wakacji – przewiduje Marcin Kluœ, przewodnicz¹cy
rady Pragi Po³udnie. Tempo ekspresowe, a nawi¹zuj¹c do tradycji tego miejsca, mo¿na powiedzieæ, ¿e w³adze chc¹ je urz¹dziæ... Mig-iem! – To nie bêdzie
jedyna tego typu inwestycja
w czasie tej kadencji – zapewnia

Mleko dla
„wybrañców”
We wtorek 6 marca w restauracji
Villa Foksal mia³a miejsce konferencja zapoznaj¹ca z nowym
produktem na rynku spo¿ywczym – mlekiem Minila. Jest to
pierwszy taki produkt dla osób,
które z powodów zdrowotnych
nie mog¹ piæ mleka zawieraj¹cego szkodz¹c¹ im laktozê.
Mleko, wprowadzone do sprzeda¿y przez
Spó³dzielniê Mleczarsk¹ Gostyñ, wyró¿nia siê
obni¿on¹ zawartoœci¹ laktozy. Pozwala to osobom z alergi¹ oraz nietolerancj¹ tego sk³adnika na
picie mleka, które ma ogromne znaczenie jako
g³ówne Ÿród³o wapnia.
Jak wykaza³y badania przeprowadzone w Klinice Gastroenterologii Dzieciêcej i Chorób Metabolicznych I Katedry Pediatrii UM w Poznaniu,
problem nietolerancji laktozy wystêpuje u 1,5%

niemowl¹t i dzieci, a wœród doros³ych dotyka on
a¿ 15% osób.
Podczas wyk³adu prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy podkreœla³, jak wa¿ne jest picie mleka, szczególnie przez m³odych. Decyduje bowiem o prawid³owym rozwoju koœci.
Aby uatrakcyjniæ spo¿ywanie mleka, szczególnie dzieciom oprócz klasycznej wersji wprowadzono te¿ czekoladow¹. Smacznego!
Agata Ballaun

Winda, która mówi
– Halo, czy ktoœ mnie s³yszy? Potrzebujê pomocy, jestem w zepsutej windzie! – Anna Krygier
prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej
Waszyngtona mówi³a do œciany
windy w jednym z budynku przy
ul Kinowej. I o dziwo, mówienie
do œciany odnios³o skutek.

Tu na razie jest klepisko...

parku sta³y; Nr 21 z 26 paŸdziernika 2006 r.). Przez dziesi¹tki lat skwer, który obecnie
bardziej przypomina klepisko,
pe³ni³ funkcje rekreacyjne.
Apogeum popularnoœci osi¹ga³
w latach 70 i 80 ubieg³ego wieku. Wtedy by³ jedynym w Warszawie „jordankiem”, na terenie
którego znajdowa³y siê dwie
niezwyk³e atrakcje: ogólnodostêpny basen i prawdziwy egzemplarz myœliwca Mig. Potem
nast¹pi³y lata dewastacji i zapomnienia. Z pomys³em przebu-

g³ym tygodniu dosz³o do spotkania mieszkañców osiedla
z w³adzami dzielnicy.
Mieszkañcy zg³aszali uwagi
do koncepcji projektu. Przy ul.
Sygietyñskiego, gdzie z ziemi
wystaj¹ resztki basenu ma powstaæ miejsce wypoczynku dla
osób starszych, w centralnej
czêœci skweru bêdzie boisko
sportowe, a od strony ul. Turbinowej plac zabaw dla najm³odszych. Zieleñ zostanie uporz¹dkowana i czêœciowo wymieniona.

wiceburmistrz dzielnicy, Adam
Grzegrzó³ka – W tym roku planujemy modernizacjê skweru
1831 r. przy ul. Kordeckiego
i rozpoczniemy powa¿n¹ przebudowê Parku Znicza. Ta inwestycja bêdzie podobna do Parku
OPAK i zakoñczy siê w 2008 r.
Mamy plany zagospodarowania
terenu wokó³ jeziorka Balaton
oraz Parku im. Józefa Poliñskiego. Planujemy tak¿e remont placu zabaw przy Bulwarze Stanis³awa Augusta w pobli¿u osiedla
Waszyngtona.
rosa

- Ju¿ ruszam pani¹ uwolniæ – us³ysza³a prezes,
a po chwili zosta³a oswobodzona przez przystojnego Krzysztofa Janiszewskiego, szefa produkcji
i konserwacji firmy Vento. Oczywiœcie sytuacja
by³a zaaran¿owana. Anna Krygier prezentowa³a
„Mieszkañcowi” mo¿liwoœci nowych wind, które
zosta³y zamontowane w budynkach spó³dzielni.
W przypadku awarii winda sama wysy³a sygna³
do firmy zajmuj¹cej siê jej konserwacj¹, a po ok.
2 minutach z uwiêzionymi osobami zostaje nawi¹zany kontakt telefoniczny. W œcianie windy
znajduje siê mikrofon i g³oœnik. Od tego roku wesz³y w ¿ycie nowe przepisy okreœlaj¹ce wymogi,
jakie musz¹ spe³niaæ urz¹dzenia dŸwigowe. Przy
wymianie starych wind SM Waszyngtona dostosowa³a siê do norm Unii Europejskiej.
W chwili obecnej w ró¿nych budynkach spó³dzielni zainstalowano siedem takich nowoczesnych wind. Koszt jednego urz¹dzenia to ok. 150
tys. z³otych. SM Waszyngtona skorzysta³a z oferty rodzimej firmy i chyba zrobi³a dobrze, gdy¿
miesi¹c temu Komisja Europejska ukara³a piêæ
zachodnich, renomowanych firm bran¿y „windziarskiej”, najwiêksz¹ grzywn¹ w historii walk
Brukseli z kartelami. Firmy, które dzia³aj¹ tak¿e
na polskim rynku musz¹ zap³aciæ prawie miliard
euro kary. Komisja udowodni³a im m.in. ustawianie przetargów i monopolistyczne zapewnianie
wy³¹cznoœci na serwisowanie wind nawet na 50
najbli¿szych lat!
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OKNA WIOSREANBNAYT 40%

Szyba termoizolacyjna k=1,0
Ciepła ramka  Czterostopniowy uchył
 Rolety  ¯aluzje  Verticale
MONTA¯ GRATIS!

Y!
RAT

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

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

OKNA
SPRAWDŹ
nasze ceny!!!
ul. Zakole 2 (Rondo Wiatraczna)
tel. 022 610−46−32
Sulejówek ul. Kombatantów 59
tel./fax 022 783−10−30
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Centrum Medyczne Ostrobramska
MAGODENT:
Wiosna: czas na zdrowie!
Prawdê mówi¹c, rehabilitacji, specjalistycznych æwiczeñ i zabiegów potrzebuje prawie po³owa z nas. Dobrze, jeœli mo¿na skorzystaæ z zabiegów bez wielomiesiêcznego oczekiwania w kolejce do lekarza i bez dodatkowych kosztów.
Dobrze te¿, jeœli rehabilitacja odbywa siê pod czujnym okiem
znanych specjalistów, w komfortowych warunkach, na nowoczesnym sprzêcie. Chodzi o to, by by³o czyœciutko i pachn¹co, by lekarz oraz rehabilitanci byli nie tylko wysokiej klasy specjalistami,
lecz tak¿e by na bie¿¹co znali najnowsze osi¹gniêcia i metody rehabilitacyjne, by najnowszy sprzêt nie stanowi³ dla nich ¿adnej tajemnicy, by do tego byli uwa¿ni, delikatni i troskliwi. Marzenia?
Niekoniecznie!
Co prawda wiêkszoœæ przychodni proponuje niepokoj¹co d³ugi
okres oczekiwania zarówno na wizytê u specjalisty jak i na rozpoczêcie samej rehabilitacji, lecz jest nowa szansa dla cierpi¹cych!
Centrum Medyczne „Ostrobramska” nale¿¹ce do NZOZ „Magodent” podpisa³o umowê z NFZ i dziêki temu oferuje rehabilitacjê
w ramach ubezpieczenia, póki co – bez ¿adnych kolejek, za to
w komfortowych, jak przysta³o na przychodniê tej klasy, warunkach, na œwietnym sprzêcie, pocz¹wszy od elektrycznego sto³u do
æwiczeñ Bobach, bezpiecznego nawet dla trudnych pacjentów neurologicznych, a skoñczywszy na urz¹dzeniach do elektroterapii, laseroterapii czy magnetoterapii. Zadbano, by na wielu tutejszych
urz¹dzeniach pacjent by³ starannie monitorowany, co umo¿liwia
sta³e kontrolowanie parametrów æwicz¹cego. Specjalistów te¿ maj¹ najwy¿szej próby!
Wiosenna aura sprzyja wysi³kom na œwie¿ym powietrzu, a organizm jeszcze nie doszed³ do formy po zimie… W tej sytuacji nietrudno o urazy. Rehabilitacja czêsto bywa jedyn¹, choæ czasem nie³atw¹ drog¹, by odzyskaæ sprawnoœæ. Chodzi nie tylko o przewlek³e, dokuczliwe schorzenia. Problem dotyczy tak¿e – choæ ma³o kto

zwraca na to uwagê - m³odych mam po dziewiêciu miesi¹cach ci¹¿y i porodzie, dŸwigaj¹cych teraz wiele razy dziennie kilka coraz
ciê¿szych kilogramów swojego „maleñkiego szczêœcia” (w Magodencie znajd¹ tak¿e pe³n¹ opiekê ginekologiczno-po³o¿nicz¹).
Ale nie tylko. Krêgos³upy, stawy – wszystko to mo¿na w znacznym stopniu usprawniæ i przywróciæ dobr¹ kondycjê. Rehabilitacja
bywa jedyn¹ drog¹, by odzyskaæ sprawnoœæ. Wie o tym wielu pacjentów ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi, reumatologicznymi, tak¿e np. w stanach po amputacji, a tak¿e cierpi¹-

cy na choroby stawów (zwyrodnienia, stany pourazowe, dysfunkcje), choroby krêgos³upa (dyskopatia, rwa kulszowa, udarowa, ramienna, zespo³y posturalne i dysfunkcyjne), stany zapalne, skoliozy, stopy koœlawe, szpotawe; parkinsonizm, rozmaite niedow³ady,
dystrofie miêœniowe, SM, pora¿enia ró¿nego rodzaju – nie sposób
wymieniæ wszystkie dolegliwoœci, jakimi zajmuj¹ siê skutecznie
w Magodencie. Lecz¹ nawet chrypkê i bezg³os, jeœli tak¹ w³aœnie
kuracjê zaleci pacjentowi laryngolog.
Dziêki umowie z NFZ., wszystko to za darmo. Co prawda masa¿e i krioterapia to jedyne zabiegi w pe³ni odp³atne w Magodencie,
lecz trzeba uczciwie przyznaæ, ¿e s¹ tu konkurencyjnie tanie w porównaniu z innymi placówkami. Inne zabiegi (m. in. gimnastyka
w du¿ej i œwietnie wyposa¿onej, s³onecznej sali gimnastycznej z lustrami, laseroterapia, magnetoterapia, elektroterapia) – dla ubezpieczonych gratis! To bardzo rozbudowany zak³ad rehabilitacyjny,
oparty na nowoczesnej aparaturze, œwietnych specjalistach, w czyœciutkich, nowych wnêtrzach.
Lekarz – specjalista przyjmuje na miejscu. Po wizycie w jego gabinecie, pacjent zg³asza siê do rejestracji w celu uzgodnienia terminu i pory zabiegów. Tu czeka go mi³a niespodzianka, bo czas oczekiwania w Magodencie - póki co - nie przekracza tygodnia!
Ka¿dego dnia zabiegów pacjent otrzymuje indywidualny kluczyk do swojej eleganckiej, czyœciutkiej szafki. Jeœli ma ochotê,
mo¿e skorzystaæ z natrysku, mo¿e za¿yæ wypoczynku w obszernych, skórzanych fotelach w którejœ sali wypoczynkowej przed
æwiczeniami lub w przerwach miêdzy nimi. Tam te¿ mo¿e poczekaæ na niego osoba towarzysz¹ca. Spokojnie mo¿na siê wyk¹paæ
równie¿ po zabiegach nie przejmuj¹c siê, ¿e ktoœ tam awanturuje
siê by szybciej zwolniæ szafkê, bo takie sytuacje tutaj nie maj¹
miejsca! To oœrodek stworzony z myœl¹ o pacjentach, o ich komforcie, wygodzie, z wielk¹ dba³oœci¹ o wysoki poziom us³ug.
Wszêdzie tu jest jasno, przestronnie, pastelowo. Na parterze znajduje siê szatnia a choæ rehabilitacjê usytuowano na pierwszym piêtrze, jest ³atwo dostêpna nawet dla osób niepe³nosprawnych. Przed
budynkiem jest gdzie zaparkowaæ samochód a w pobli¿u znajduje
siê a¿ piêæ przystanków autobusowych. Nikt nikogo nie popêdza,
nie stresuje, poniewa¿ ani poœpiech, ani stres nie sprzyjaj¹ zabiegom. Tu stawia siê na jakoœæ.
Centrum Medyczne „Ostrobramska” nale¿¹ce do NZOZ, „Magodent” to ceniona przez pacjentów, w pe³ni profesjonalna placówka.
Warto byæ bezpiecznym w rêkach specjalistów. A jeœli jeszcze nie
trzeba za to koniecznie p³aciæ?!...
AS 2007
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Rehabilitacja czynna poniedziałek – piątek godz. 7.30–12.30 i 13.30–18.30.
Rejstracja tel. 022 610 25 94

PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO: (Interniœci, Pediatrzy)

PRZYCHODNIA – tel. 022 87-99-209
Zapraszamy do poradni specjalistycznych: BEZP£ATNIE
OKULISTYCZNEJ  LECZENIA JASKRY  GINEKOLOGICZNO-PO£O¯NICZEJ  LECZENIA NIEP£ODNOŒCI
 PATOLOGII CI¥¯Y  KARDIOLOGICZNEJ
 NADCIŒNIENIA TÊTNICZEGO  ELEKTROKARDIOGRAFICZNEJ (próby wysi³kowe)
 STOMATOLOGICZNEJ – tel. 022 610-38-52
 REHABILITACJI W OŒRODKU DZIENNYM – tel. 022 610-25-94
 LEKARSKIEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ
 FIZJOTERAPEUTYCZNE ZABIEGI AMBULATORYJNE
PROFILAKTYKA
Program wczesnego wykrywania zaka¿eñ HIV u kobiet w ci¹¿y  rak szyjki macicy etap podstawowy
(cytologia) i pog³êbiony (kolposkopia)  wczesna diagnostyka leczenia jaskry – etap I i II
SPECJALIŒCI – odp³atnie:

DOROŒLI: DIABETOLOG  CHIRURG NACZYNIOWY  DERMATOLOG  OKULISTA  ORTOPEDA  UROLOG  LARYNGOLOG
 KARDIOLOG  ALERGOLOG  NEUROLOG  GINEKOLODZY
DZIECI: ALERGOLOG  LARYNGOLOG  OKULISTA  NEUROLOG  GINEKOLOG  DERMATOLOG
 CHIRURG (badanie stawów biodrowych)
USG: BRZUCH, WÊZ£Y CH£ONNE, TARCZYCA, ŒLINIANKI, SUTKI, J¥DRA, OKO
 badania cytologiczne  kolposkopia  USG GINEKOLOGICZNE  KTG (badanie têtna p³odu)

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

