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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW 
pon.-pt.730-2100; sob. 800-1500 

www.stacjakontrolipojazdow.pl 
PE£NY ZAKRES PRZEGL¥DÓW REJESTRACYJNYCH

NOWE INWESTYCJE!!!

KAMERALNE BUDYNKI
� ul. PROCHOWA 27  
� ul. WIARUSÓW 18

www.egrib.pl
Tel./fax 022 879−73−86

�� ELEGANCKIE LEKKIE OKULARY
�� SOCZEWKI KONTAKTOWE
��LEKARZ OKULISTA, BADANIE WZROKU
��DU¯Y WYBÓR OPRAW

� 667722−−7777−−7777

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!
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Od kilku tygodni zapowiada³o siê si³owe usuniê-
cie autokomisu „Bogdan Car”, który blokowa³ bu-
dowê Wêz³a „Marsa” stanowi¹cego wa¿ny ele-
ment Trasy Siekierkowskiej. 17 lutego przed komi-
sem pojawi³a siê stra¿ miejska i policja.

Car z Marsa ustąpił
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REKLAMA REKLAMA

ABUD
ul. Patriotów 208

tel./fax 022 610 01 80, tel. 022 615-78-13
www.abud.pl

MATERIAŁY BUDOWLANE
� mieszalnia tynków i farb
� systemy ociepleñ budynków
� cement, wapno, folie, papy
� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy

TRANSPORT GRATIS!

W NUMERZE:
�Pora na 

wizjonerów ssssttttrrrr....     2222
�Uwaga rodzice 

szeœciolatków
ssssttttrrrr.... 4444

�Niepotrzebny
felieton? ssssttttrrrr.... 6666
�Choæ mróz 

trzaska ssssttttrrrr....    8888
�Dyrektor ZGN

w Mieszkañcu 
ssssttttrrrr.... 9999

�MIESZKANIEC
na luzie ssssttttrrrr.... 11110000
�Biskupi z chorymi

ssssttttrrrr.... 11113333
�Olszynka

Grochowska
ssssttttrrrr.... 11115555



N
AJTAŃ

SZY 

K
U
R
CZAK

W
 M

IEŚCIE

ZAPRASZAMY
W SPRZEDAŻY WĘDLINY

BEZ KONSERWANTÓW!
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
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REKLAMA REKLAMA

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Marycha w krzakach
W niedzielê 22 lutego oko³o

godz. 14.30 kryminalni z komi-
sariatu w Rembertowie obser-
wowali okolice kompleksu spo-
rtowego, gdy¿ sygnalizowano
im, ¿e dochodzi tam do transak-
cji narkotykowych. Funkcjona-
riusze zwrócili uwagê na m³ode-
go mê¿czyznê krêc¹cego siê bez
¿adnego celu wokó³ przystanku
autobusowego. Obserwowany
cz³owiek zachowywa³ siê ner-
wowo i wyraŸnie œciska³ coœ
w prawej d³oni. Kryminalni
podjêli interwencjê. Kiedy zbli-
¿ali siê do mê¿czyzny i polecili
okazanie dokumentów, m³odzie-
niec szybko stara³ siê odrzuciæ
i ukryæ w pobliskim ¿ywop³ocie
œciskane zawini¹tko. Nie zdo³a³
jednak tego zrobiæ. Policjanci
zabezpieczyli foliow¹ torebkê,
w której znajdowa³ siê 1 gram
marihuany. 23-letni Grzegorz K.
zosta³ zatrzymany. 

Potrójne k³opoty
Równie¿ 22 lutego po godzi-

nie 23.00. policjanci zobaczyli
jad¹cego ca³¹ szerokoœci¹ ul.
Witoliñskiej nissana. Munduro-
wi nabrali podejrzeñ, ¿e jego
kierowca mo¿e znajdowaæ siê
pod wp³ywem narkotyków lub
alkoholu. Zatrzymali auto do
kontroli. Bardzo szybko prze-
konali siê, ¿e siedz¹cy za kie-
rownic¹ 53-letni Jerzy K. mia³
k³opoty z wyjœciem z auta, do

tego by³ bardzo ma³o komuni-
katywny. Policjanci ustalili, ¿e
mê¿czyzna nie posiada³ nigdy
prawa jazdy, a do tego nie mia³
te¿ przy sobie ¿adnych doku-
mentów nissana.Badanie stanu
trzeŸwoœci wykaza³o obecnoœæ
ponad 2 promili alkoholu w je-
go krwi. Kiedy Jerzy K. zorien-
towa³ siê, ¿e mo¿e mieæ powa¿-
ne k³opoty zacz¹³ prosiæ poli-
cjantów o uznanie ca³ej sprawy
jako w ogóle nieby³ej, za co
obieca³ daæ im 500 z³otych. Po-
licjanci po us³yszeniu tej „ofer-
ty” poinformowali mê¿czyznê,
¿e w³aœnie dopuœci³ siê kolejne-
go przestêpstwa. Jerzy K. zosta³
zatrzymany i trafi³ do izby wy-
trzeŸwieñ. 

Pamiêtajmy 
o bezdomnych

Ka¿dego roku w naszym kra-
ju odnotowywane s¹ przypadki
œmierci osób bezdomnych i sa-
motnych. Ich przyczyn¹ jest
najczêœciej wyziêbienie organi-
zmu zwi¹zane z niskimi tempe-
raturami. Wystarczy czasem je-
den telefon, aby uratowaæ ich
¿ycie. Dane teleadresowe pla-
cówek pomagaj¹cych osobom
bezdomnym z terenu Warszawy
i województwa mazowieckiego
dostêpne s¹ na stronach interne-
towych Mazowieckiego Urzê-
du Wojewódzkiego. Informacje
dla osób bezdomnych udzielane
s¹ przez Centrum Zarz¹dzania

Kryzysowego Mazowieckiego
Urzêdu Wojewódzkiego pod
bezp³atnym numerem telefonu
92 87. Infolinia dzia³a ca³odo-
bowo, 7 dni w tygodniu i za jej
poœrednictwem osoby potrze-
buj¹ce uzyskaj¹ informacje
o pomocy.

I Straży Miejskiej

Oko³o godziny 2.00 w nocy
22 lutego stra¿nicy dostrzegli
srebrne Audi, które jecha³o ul.
Jugos³owiañsk¹ co chwilê ha-
muj¹c, a nastêpnie przyspie-
szaj¹c. Funkcjonariusze do-
strzegli w samochodzie osoby
wystawiaj¹ce przez okna bu-
telki z alkoholem. Nastêpnie
auto zajecha³o innemu poja-
zdowi drogê, po czym kierow-
ca dwa razy przejecha³ na czer-
wonym œwietle. Wreszcie Audi
zatrzyma³o siê na ul. Z³otej
Wilgi. Pasa¿erowie wysiedli
z samochodu i uciekli. Dalszej
niebezpiecznej podró¿y kie-
rowcy zapobiegli stra¿nicy.
Rafa³ O. (1974) przyzna³ siê
mundurowym do spo¿ywania
alkoholu, oznajmi³ ponadto, ¿e
ma s¹dowy zakaz prowadzenia
pojazdów za jazdê po pijane-
mu. Wezwano na miejsce poli-
cjê. Mê¿czyzna z ponad pro-
milem alkoholu w organizmie
zosta³ zatrzymany. 

(bb)

NAJNIŻSZE CENY WYROBÓW
ZE ZŁOTA W WARSZAWIE

❤ Duży wybór brylantów 
po promocyjnych cenach

❤ Najnowsze wzory DUŻYCH i MAŁYCH
rozmiarów pierścionków

W ciągłej sprzedaży nowe wzory
ekskluzywnych wyrobów ze złota – 50%

❤ Nowa kolekcja obrączek
Złote zegarki po przystępnych cenach!

SPRZEDAM SEGMENT
110 m kw.

BEZPOŚREDNIO!
ul. Roty 74

tel. 603-461-647
e-mail: 
gronexbud@op.pl

Warszawa ul. Grochowska 45D
Dzia³y, sklep tel. 022 871-30-30 Serwis tel. 022 740-01-60
SSpprrzzeeddaażż  ––  MMoonnttaażż  OOPPOONN  ––2200%%!!
Pn-pt. 800-1800 Sob. 800-1300 e-mail: info@motopartner.pl

RENAULT CITROENPEUGEOT

SPECJALISTYCZNY 
SKLEP I SERWIS

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

www.krasphone.pl
�� CH Szembeka

ul. Zamieniecka 90 paw. 311,
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60

Montaż TV SAT POLSAT CYFROWY

ZAPRASZAMY
Universam Grochów

I piętro

„Świat złota”„Świat złota”
ul. Grochowska 207

Sklep Benedyktyński
Najbardziej zdrowa ¿ywnoœæ 

wytwarzana tradycyjnymi metodami
wed³ug receptur klasztornych!

Zapraszamy: ul. Grochowska 56 róg Podolskiej. 
pon.–pt. w godz. 1100−1900, w soboty 1000−1500, 

Zamówienia telefoniczne: 022 409 47 72.

POLECAMY:
�� konfitury �� syropy �� chleb 
�� ciastka i cukierki �� miody 

�� grzyby w zalewach �� sery i wêdliny 
�� herbatki zio³owe i przyprawy 
�� suszone owoce �� miody pitne 

�� wina i inne

Wydzia³ Transportu Komendy Sto³ecznej Policji oferuje zatrudnienie
na stanowiskach: mechanik samochodowy, elektromechanik i diagnosta. 

Osoby zainteresowane proszone s¹ o kontakt telefoniczny (022) 603−60−69
od pn.–pt. w godz. 8.00-16.00.

Jednak zapowiedzian¹ na ten
dzieñ przez Wojewodê Mazo-
wieckiego Jacka Koz³owskiego
egzekucjê komornicz¹ wstrzy-
mano, gdy¿ w³aœciciele autoko-
misu dobrowolnie przekazali
dzia³kê Zarz¹dowi Miejskich
Inwestycji Drogowych. – Bar-
dzo jestem zadowolony z takie-
go obrotu sprawy – powiedzia³
„Mieszkañcowi” Robert Mo-
œcicki, dyrektor Wydzia³u In-

frastruktury w urzêdzie woje-
wódzkim, którego zadaniem
by³o doprowadzenie do przeka-
zania spornej nieruchomoœci na
cele inwestycyjne. Do pracy
przyst¹pi³y koparki, spychacze
i robotnicy z elektrycznymi pi-
³ami. Dzisiaj po autokomisie
ju¿ nie ma œladu, a i liczne wy-
burzenia wzd³u¿ ul. Marsa
œwiadcz¹, ¿e wreszcie prace ru-
szy³y pe³n¹ par¹. 

– Widoczne prace budowla-
ne na terenie dawnego autoko-
misu zaczn¹ siê za jakieœ dwa

miesi¹ce – wyjaœnia Zenon
Kozdrowicki przedstawiciel
wykonawcy, czyli firmy
WARBUD. – Teraz trwaj¹
prace ziemne, wytyczenia geo-
dezyjne, uzgodnienia z nadzo-
rem, prace z przebudow¹
urz¹dzeñ podziemnych.
W czasie budowy Wêz³a
„Marsa” i Trasy Siekierkow-
skiej inwestorzy nie przewidu-
j¹ wiêkszych utrudnieñ w ru-
chu. – Nie bardzo mi siê chce
w to wierzyæ – mówi zagadniêty

przez nas jeden ze stoj¹cych
w korku kierowców. – Choæ
z drugiej strony, czy na tym
odcinku mo¿e byæ jeszcze go-
rzej ni¿ jest? Czas poka¿e, czy
racjê maj¹ specjaliœci z Zarz¹-
du Miejskich Inwestycji Dro-
gowych, czy wyra¿aj¹cy oba-
wy kierowcy, którzy sw¹ wie-
dzê czerpi¹ z doœwiadczeñ.
Najwa¿niejsze, ¿e budowa ru-
szy³a i w 2011 bêdzie mo¿na
p³ynnie poruszaæ siê w obrêbie
ul. Marsa, Grochowskiej, P³o-
wieckiej i Ostrobramskiej.   ar 

Pora na 
wizjonerów

Kryzys gospodarczy do-
tar³ do naszych g³ów, port-
feli, w firmach zaczê³y siê
zwolnienia i obni¿ki pensji.
Z³otówka przesta³a byæ do-
brym sposobem na groma-
dzenie oszczêdnoœci. - My
to prze¿ywaliœmy kilka mie-
siêcy temu - mówi¹ mi zna-
jomi z Londynu. I jak wam
siê teraz ¿yje? Wyszliœmy
z traumy, nauczyliœmy siê
z tym ¿yæ. Wy przechodzi-
cie fazê wstrz¹su.

Fakt, po okresie prospe-
rity zaczyna byæ ciê¿ko,
myœli ju¿ nie s¹ tak hurra-
optymistyczne. Kto prze-
trwa kryzys? Ten, kto ma
pieni¹dze. Paradoksalnie
w stosunkowo niez³ej sy-
tuacji s¹ jednostki bud¿e-
towe: nawet, jeœli œrodki
zostan¹ zredukowane,
mo¿na cokolwiek plano-
waæ. Dlatego miasto po-
winno teraz zachowywaæ
siê jak rozbójnik na rynku
inwestycji. Druga linia me-
tra „potania³a” nagle o 3
miliardy z³otych. To samo
bêdzie z innymi przedsiê-
wziêciami - bo spadaj¹
ceny, tak¿e robocizny.
Drogie euro oznacza, ¿e
œrodki unijne, w prze³o¿e-
niu na z³otówki nabieraj¹
dodatkowej wartoœci.

A co to oznacza? ¯e bê-
dzie praca. Mniej p³atna,
kryzysowa, ale pozwalaj¹-
ca na funkcjonowanie. Cze-
kam na wizjonersk¹ odwa-
gê tych, którzy tymi œrodka-
mi dysponuj¹. Nie na szar-
¿owanie. Na m¹dre wyko-
rzystanie kryzysu do prze-
prowadzenia niezbêdnych,
rozs¹dnych inwestycji.

Tomasz Szymański

Car z Marsa ustąpił
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ul. Saska 46
www.obiadek-saska.pl 

Wszystkie potrawy s¹ nasz¹ w³asn¹
produkcj¹ na bie¿¹co

MO¯NA ZJEŒÆ NA MIEJSCU, 
ZAMÓWIÆ DO DOMU, BIURA
�� Organizujemy wesela ��
�� Bankiety �� Komunie ��
�� Imprezy okolicznoœciowe

¯ywienie zbiorowe na terenie ca³ej Warszawy
Przyjmujemy zamówienia:

na dania gor¹ce, pó³misy miêsa i ryb, 
miêsa pieczone, kurczaki, ciasta.

Zamówienia codziennie od godz. 1000

tel. 022 424-44-37
Czynne pon.-pt. 11-19; sob.10-15

DOSTAWA GRATIS: Saska Kêpa, Goc³aw
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Szanowni Pañstwo!
W dzielnicy Praga Po³udnie oddzia³y dla dzieci szeœcio-

letnich funkcjonuj¹ w szko³ach podstawowych od 10 lat
i ich liczba sukcesywnie wzrasta w kolejnych latach.

Zarówno oddzia³y istniej¹ce od lat, jak te¿ zupe³nie nowe,
zosta³y przystosowane do potrzeb dzieci szeœcioletnich
oraz wyposa¿one w nowoczesne meble i pomoce dydak-
tyczne.  Dyrektorzy szkó³ wraz z w³adzami Dzielnicy stara-
j¹ siê stworzyæ jak najlepsze warunki dla najm³odszych.

W roku szkolnym 2009/2010 – oddzia³y dla dzieci sze-
œcioletnich bêd¹ zorganizowane zgodnie z ustalonymi, ni-
¿ej wymienionymi  standardami:

� opieka i bezpieczeñstwo – oddzia³y przedszkolne
w szko³ach zapewniaj¹ wychowanie, zabawê i uczenie siê
w atmosferze akceptacji i bezpieczeñstwa podczas ca³o-
dziennego pobytu obejmuj¹cego: 
� piêæ godzin zajêæ edukacyjnych, 
� do piêciu godzin (zale¿nie od decyzji Rodziców) bez-

p³atnej opieki po zajêciach edukacyjnych, z mo¿liwoœci¹
przebywania w grupie rówieœników pod okiem wychowaw-
ców, których kompetencje odpowiadaj¹ kwalifikacjom na-
uczycieli przedszkolnych, co tworzy warunki umo¿liwiaj¹-
ce dziecku osi¹gniêcie gotowoœci szkolnej, 
� sala – zajêcia prowadzone s¹ w sali dydaktycznej do-

stosowanej do potrzeb dziecka szeœcioletniego, podobnej
do sali w przedszkolu, w miarê mo¿liwoœci w wydzielonej
czêœci budynku lub w czêœci przeznaczonej dla dzieci
z klas 1-3, wyposa¿onej w: 
� niezbêdne pomoce dydaktyczne, 
� zabawki wspomagaj¹ce prawid³owy rozwój dziecka

oraz spe³niaj¹ce wszystkie wymogi bezpieczeñstwa, 
� odpowiednie meble (dobrana wysokoœæ, profil sie-

dzeñ, bez ostrych krawêdzi, itp.) oraz dywany na pod³ogê, 
� zajêcia dodatkowe – po zakoñczeniu zajêæ eduka-

cyjnych realizowanych zgodnie z podstaw¹ programow¹
szko³y zapewniaj¹ szeœciolatkom, zgodnie z potrzebami
rodziców, bezp³atne zajêcia np.: nauczanie jêzyka angiel-
skiego, gimnastykê korekcyjn¹, rytmikê, zajêcia plastycz-
ne, naukê gry na instrumentach lub inne zajêcia dostêp-
ne w szkole dla dzieci z klas pierwszych, 
� opieka psychologiczna – na ¿yczenie rodziców,

a tak¿e w przypadku wyst¹pienia takiej potrzeby, dostêp-
na jest pomoc psychologa, pedagoga i reedukatora
w rozwi¹zywaniu problemów edukacyjnych i pomocy
dziecku; opieka specjalistyczna obejmuje tak¿e diagnozê
logopedyczn¹ dziecka, a w razie potrzeby bezp³atne za-
jêcia logopedyczne organizowane w szkole, 
� opieka medyczna – ka¿de dziecko w szkole, a zatem

tak¿e i szeœciolatek, ma zapewnion¹ opiekê pielêgniarki
szkolnej, 
� rewalidacja – w przypadku dziecka z orzeczeniem

o potrzebie kszta³cenia specjalnego zapewnione s¹ zajê-
cia rewalidacyjne organizowane w szkole zgodnie z zale-
ceniami zawartymi w orzeczeniu, 
� plac zabaw – jest zorganizowany na terenie szko³y

lub w jej pobli¿u, wyposa¿ony w urz¹dzenia dostosowane
dla dziecka szeœcioletniego, gwarantuj¹ce bezpieczne za-
jêcia rekreacyjne, 
� wy¿ywienie – ka¿da szko³a zapewnia ca³odzienne

wy¿ywienie lub na ¿yczenie rodziców tylko obiady. 

W roku szkolnym 2009/2010 zaplanowaliœmy zwiêksze-
nie o 1 oddzia³ – liczby oddzia³ów dla dzieci szeœcioletnich
– w tych szko³ach podstawowych, które maj¹ ku temu
warunki i doœwiadczenie w tym zakresie. Kilka szkó³ zor-
ganizuje tak¹ sam¹ liczbê oddzia³ów jak dotychczas, by
zachowaæ odpowiednie warunki do nauki i zabawy. Po-
nadto, planujemy zorganizowanie, zgodnie z obowi¹zuj¹-
cym standardem, kilku oddzia³ów w szko³ach, które
w ostatnich latach nie prowadzi³y oddzia³ów przedszkol-
nych, a dysponuj¹ odpowiedni¹ baz¹. 

Bêdziemy korzystaæ z dobrych rozwi¹zañ, które spraw-
dzi³y siê w bie¿¹cym roku. Mamy na ten cel zabezpieczo-
ne odpowiednie œrodki finansowe.

Maj¹c na wzglêdzie potrzeby spo³eczne, mo¿liwoœci
Dzielnicy oraz bilans miejsc w przedszkolach zaplanowa-
liœmy zorganizowanie w roku szkolnym 2009/2010 –  50%
miejsc dla szeœciolatków w szko³ach podstawowych
i 50% w przedszkolach. Takie rozwi¹zanie pozwoli nam
na objêcie edukacj¹ przedszkoln¹ wszystkich chêtnych
najm³odszych mieszkañców  Pragi Po³udnie – tj. ok. 100%
piêciolatków, 90% czterolatków oraz 83% trzylatków.

W³adze Dzielnicy Praga Po³udnie dok³adaj¹ wszelkich
starañ, by stworzyæ najm³odszym mieszkañcom Dzielnicy,
zarówno w szko³ach podstawowych jak i w przedszko-
lach  bezpieczne warunki do prawid³owego rozwoju.

Zachêcamy rodziców do wizyty w szkole rejonowej, roz-
mów z dyrektorem oraz uczestnictwa w planowanych spo-
tkaniach (tabela dalej w tekœcie).

Za edukacj¹ dziecka szeœcioletniego w szkole podsta-
wowej przemawiaj¹ nastêpuj¹ce argumenty:

1) brak op³aty sta³ej, 
2) bezp³atne zajêcia dodatkowe oferowane przez szko³y,
3) ³agodniejsze przejœcie z przedszkola do szko³y, o ile

rodzice wybior¹ oddzia³ dla dzieci szeœcioletnich w szkole
rejonowej,

4) dostêp do psychologa, pedagoga, reedukatora,
5) zapewniona opieka pielêgniarki szkolnej w czasie po-

bytu dziecka w szkole.
Organ prowadz¹cy ustalaj¹c sieæ oddzia³ów dla dzieci

szeœcioletnich na dany rok szkolny dzia³a w oparciu o na-
stêpuj¹ce przepisy:

1) art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o sy-
stemie oœwiaty z (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z póŸniejszymi zmianami) stanowi¹cy, ¿e dziecko w wie-
ku 6 lat jest obowi¹zane odbyæ roczne przygotowanie
przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkol-
nym zorganizowanym w szkole. 

2) art. 14 ust. 4 i art. 14a ust.1 ustawy z dnia 7 wrzeœnia
1991 r. o systemie oœwiaty z (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z póŸniejszymi zmianami) w myœl których ustalenie
sieci przedszkoli i oddzia³ów przedszkolnych jest zada-
niem organów samorz¹du  gminnego. Rodzice maj¹ pra-
wo wyboru  rodzaju placówki, do której bêdzie uczêszczaæ
ich dziecko - wybieraj¹c szko³ê lub przedszkole - z sieci
ustalonej przez organ prowadz¹cy. 

Mamy nadziejê, ¿e propozycja zorganizowania oddzia-
³ów dla dzieci szeœcioletnich zarówno w szko³ach podsta-
wowych jak i w przedszkolach pozwoli rodzicom na wybór
jak najlepszej oferty spe³niaj¹cej oczekiwania Dziecka. 

Szczegó³owe dane dotycz¹ce organizacji oddzia³ów
przedszkolnych dla dzieci szeœcioletnich w roku szkolnym
2009/2010 znajduj¹ siê na stronie internetowej Urzêdu
Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy  pod adresem:
http://www.pragapld.waw.pl, zaœ  dodatkowe informacje
mo¿na uzyskaæ w Wydziale Oœwiaty i Wychowania dla
Dzielnicy Praga Po³udnie  telefonicznie (022) 33 80 705
lub mailem: wow@pragapld.waw.pl   

Z powa¿aniem
Jaros³aw Karcz

Zastêpca Burmistrza 
Dzielnicy Praga Po³udnie 

m. st. Warszawy

Praga Po³udnie

RODZICE DZIECI SZEŒCIOLETNICH 
(urodzonych w 2003 roku)

To  sala dzieci szeœcioletnich w Szkole Podstawowej
nr 312

Tak  wygl¹daj¹ ³azienki w Szkole Podstawowej nr
255

Terminy spotkañ z rodzicami dzieci szeœcioletnich
w szko³ach podstawowych

W Szkole Podstawowej nr 255 szeœciolatki korzystaj¹
z posi³ków przygotowywanych w szkolnej sto³ówce

Tak wygl¹da plac zabaw dla dzieci szeœcioletnich
w Szkole Podstawowej nr 246

W Szkole Podstawowej nr 255 dzieci szeœcioletnie
maj¹ do dyspozycji dodatkow¹ salê zabaw

AS 2009
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PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET
MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!

	 Żaluzje
	 Roletki

materiałowe
	 Moskitiery
	 Verticale
	 Maty

bambusowe

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

MMaaggiicczznnyy  
cczzeekk!!
	 50 zł
	 100 zł
	 150 zł
	 200 zł

Poka¿ czek przed
zamówieniem, 

a dostaniesz RABAT!
Szczegó³y w sklepie.✂

www.instal−diament.com.pl
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Ide¹ konkursu jest wyró¿-
nienie i uhonorowanie wybit-
nych mieszkañców Wawra,
którzy poprzez swoj¹ pracê,
zaanga¿owanie oraz dzia³al-

noœæ spo³eczn¹ przyczyniaj¹
siê do rozwoju dzielnicy, jej
promocji oraz podniesienia
standardów ¿ycia mieszkañ-
ców.

Tytu³y „Wawerczyka Roku
2008” otrzymali: za wybitne
osi¹gniêcia w dziedzinie
ortopedii dzieciêcej oraz ser-
ce, którym zawsze obda-
rowuje ma³ych pacjentów, 
dr Andrzej Sionek. – Jestem

zaskoczony t¹ nagrod¹. Nig-
dy nie pracowa³em w katego-
riach zabiegania o nagrody,
tym bardziej jest to dla mnie
cenne. Codziennoœæ wygl¹da

tak, ¿e praca, w szpitalu czy
ta naukowa, wype³nia ca³y
mój dzieñ, kosztem oczywi-
œcie rodziny. Dlatego bardzo
siê cieszê, ¿e moja ¿ona
i córka mog¹ mnie zobaczyæ
w tej sytuacji i cieszyæ siê ra-
zem ze mn¹.

Za wyj¹tkow¹ pracê z wa-
wersk¹ m³odzie¿¹, pomoc
w osi¹ganiu sukcesów nauko-
wych i sportowych na pozio-

mie lokalnym jak i krajowym,
statuetkê otrzyma³a Monika
Prochot, dyrektor Zespo³u
Szkó³ nr 70. – Szko³a promuje
dzielnicê na forum stolicy

i ca³ego kraju. Mamy wybit-
nych stypendystów i sportow-
ców, którzy odnosz¹ spore
sukcesy. To daje mi du¿¹ ra-
doœæ i poczucie dumy.

Nagrodê przyznano rów-
nie¿ Marcinowi Wolskiemu,
za osi¹gniêcia artystyczne,
kolejne pozycje bestsellero-
we oraz konsekwentne umie-
szczanie zak¹tków Wawra
w historiach opisywanych

przez siebie bohaterów. – Je-
stem bardzo zwi¹zany z tym
miejscem, z t¹ moj¹ ma³¹ oj-
czyzn¹. To moja pierwsza na-
groda, któr¹ otrzyma³em od
tej spo³ecznoœci. Ale podob-
no zawsze najtrudniej jest
znaleŸæ uznanie na swoim
w³asnym terenie, tym cen-
niejsze jest dla mnie to wy-
ró¿nienie.

„Wawerczyka Roku 2008”,
za dobre zarz¹dzanie dzielni-
c¹ oraz wk³ad w jej dynamicz-
ny rozwój w ostatnich latach,
otrzyma³ burmistrz Wawra Ja-
cek Duchnowski. - To nagro-
da dla wszystkich zwi¹zanych
z tutejszym samorz¹dem. Jak
widaæ jeœli panuje ogólna
zgoda i wspólne cele, mo¿na
zrobiæ wszystko. A teraz tym
bardziej nie wypada nie po-
wtórzyæ tego sukcesu, jaki by³
dotychczas.

Mi³ym akcentem by³o wrê-
czenie z³otego medalu Akade-
mii Polskiego Sukcesu, radne-
mu dzielnicy, a tak¿e prezeso-
wi Stowarzyszenia Inicjatywa
dla Wawra, Januszowi Bar-

ciñskiemu. By³o to podziêko-
wanie za jego wk³ad w pro-
mocjê dzielnicy. – To, co robi-
my, robimy po to, ¿eby Wawer
pokazaæ takim jakim jest
w rzeczywistoœci, czyli wspa-
nia³e miejsce do pracy i mie-
szkania. ¯eby by³ na ustach
ludzi, nie tylko st¹d. Do nie-
dawna Wawer w ró¿nego ro-
dzaju rankingach sto³ecznych
dzielnic zajmowa³ ostatnie
miejsca. Obecnie, dziêki ciê¿-
kiej pracy burmistrzów, samo-
rz¹du lokalnego oraz w³aœci-
wej promocji, wychodzimy na
prost¹. Wawer staje siê atrak-
cyjny. Dobry klimat, du¿o zie-
leni i inwestycje w ka¿dym
osiedlu, stawiaj¹ nas w czo-

³ówce. Wawer jest wspania³¹
dziewczyn¹... przepraszam
dzielnic¹... a w³aœciwie mo¿e-
my go porównaæ do dziewczy-
ny, bo jak w dziewczynie,
mo¿na siê w nim zakochaæ.

Po czêœci oficjalnej rozpo-
czê³a siê huczna zabawa.
Atrakcj¹ wieczoru by³ zespó³
taneczny Project Salsa, który
moderowa³ równie¿ wspólne
zabawy, a tak¿e wystêp chary-
zmatycznego Marco Bocchi-
no, który porywa³ do tañca
rytmem w³oskich przebojów.
Tradycyjnie ju¿, impreza
trwa³a do bia³ego rana.
AS 2009 Florenty
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W ubieg³¹ sobotê, 21 lutego, odby³a siê V gala fina³owa konkursu
„Wawerczyk Roku 2008”, organizowanego przez Stowarzyszenie
Inicjatywa dla Wawra. W obecnoœci w³adz dzielnicy i prawie 
trzystu zaproszonych goœci rozdano cztery statuetki.

To nieprawda, ¿e tylko m³odzi znaj¹ jêzyki
obce i mog¹ siê czuæ w wielu miejscach na œwie-
cie, jak u siebie. Doroœli te¿ maj¹ takie prawo
a kto w¹tpi, czy potrafi siê porozumieæ w jêzy-
ku obcym, niech siê zaraz bierze do roboty!

Tym razem nie chodzi o tradycyjny kurs jêzy-
kowy dla doros³ych. To o wiele wiêcej! English
In Action – zajêcia z angielskiego dla doros³ych,
którzy ju¿ choæby przez rok uczyli siê tego jêzy-
ka a teraz nie s¹ zainteresowani zwyk³ym kursem,
lecz szukaj¹ rozwi¹zañ na konkretne sytuacje ¿y-
ciowe, w których potrzebny jest jêzyk angielski.

- Nie chodzi o dog³êbne studiowanie podrêczni-
ków – mówi autorka unikalnego programu, Karo-
lina Maliszewska - metodyk z Oxford Universi-
ty Press. - W pro-
gramie zajêæ zaj-
miemy siê angiel-
skim na pok³adzie
samolotu, na lotni-
sku, w hotelu, w re-
stauracji, przy po-
szukiwaniu pracy,
wype³nianiu kwe-
stionariusza oso-
bowego, w czasie
rozmów towarzy-
skich i bizneso-
wych. Porozma-
wiamy o pogodzie
(Anglicy to uwiel-
biaj¹!), polskich
specja³ach czy
Warszawie. Tema-
tów przydatnych
jest mnóstwo!

Zajêcia nie two-
rz¹ ci¹g³ego programu, przeciwnie: ka¿dy mo¿e
wybraæ ten temat, którym jest zainteresowany, mo-
¿e te¿ sugerowaæ nowe pomys³y. Chodzi o to, ¿e-
by bez zawracania sobie g³owy zdaniami typu
„Nauczyciel stoi przy tablicy i trzyma pióro” wejœæ
od razu w warstwê komunikacyjn¹ jêzyka, pozwa-
laj¹c¹ na prowadzenie rozmowy ze zrozumieniem
i przyjemnoœci¹. Czy dotyczy to spraw zawodo-
wych, czy podró¿y lub ¿ycia prywatnego, „Fabry-
ka Uœmiechów” przy ul. Ch³opickiego 17/19,

w której realizowany jest
ten znakomity, autorski
program, przyjmuje
ka¿de wyzwanie!
Czêstotliwoœæ i go-
dziny zajêæ – do usta-
lenia. 

Jest te¿ propozycja
dla osób, które posia-
daj¹ ju¿ pewien zasób
wiedzy jêzykowej – to zajê-
cia z Native Speakerem, indywidualne lub w ka-
meralnej grupce. Takie zajêcia mo¿na zamówiæ
te¿ ca³¹, kilkupokoleniow¹ rodzin¹ a rodowity
Anglik umiejêtnie przygotuje materia³y i konwer-

sacjê, dbaj¹c
o swobodn¹, prawi-
d³ow¹ wymowê
przekazuj¹c wiele
ciekawych treœci,
przydatnych i ro-
dzicom, i dzieciom,
a mo¿e tak¿e –
dziadkom!

Dla osób z poko-
lenia zwanego
umownie „50+”,
które dotychczas
nigdy nie uczy³y
siê angielskiego,
„Fabryka Uœmie-
chów” prowadzi
ciesz¹ce siê wiel-
kim zainteresowa-
niem kursy od pod-
staw (s¹ i dla zaa-
w a n s o w a n y c h ) ,

w oparciu o niezwykle praktyczne, ³atwe
podrêczniki. Przy doskona³ej kawie, w mi³ej at-
mosferze, pañstwo w wieku dojrza³ym, „bezbole-
œnie” przyswajaj¹ sobie tajniki angielskiego. 

Wiek nie jest ju¿ ¿adn¹ wymówk¹, by nie
znaæ choæby podstaw jêzyka czy wstydziæ siê
kulawej angielszczyzny. W „Fabryce Uœmie-
chów” z sukcesem sprawdzi³o to ju¿ tak wiele
osób „50+”. SprawdŸ i Ty!
AS 2009 Kaja

Centrum Edukacji Fabryka Uœmiechów
Ch³opickiego 17/19; 04-321 Warszawa 

Tel. (022) 405-41-99, 
e-mail: szkola@fabrykausmiechow.pl

Doœæ wymówek! Angielski? Czemu nie!



�� Hufiec ZHP Praga Po³udnie dla uczczenia bohaterów Po-
wstania Listopadowego – ¿o³nierzy walcz¹cych w bitwie pod
Olszynk¹ Grochowsk¹ – organizuje 50. Jubileuszowy Rajd
„Olszynka Grochowska”. 
�� 27.02 o godz. 20.00 w CPK ul. Podskarbiñska 2 - spektakl
teatralny „Rok 1830”,wstêp wolny; 28.02. godz. 09.30 Koœció³
pl. Szembeka - harcerska msza œwiêta; Sobotni spacer œladami
Powstania Listopadowego godz. 10.00 start z Pl. Szembeka. Tra-
sa rajdu dla rodzin z dzieæmi, szkó³ i organizacji. Spacer potrwa
oko³o 3 godzin i prowadzi po miejscach zwi¹zanych z losami Po-
wstania Listopadowego. Harcerski rajd koñczy siê w sobotê
o godz. 16.30 widowiskiem historycznym i apelem pod pomni-
kiem Bitwy pod Olszynk¹ Grochowsk¹ w rejonie skrzy¿owania
ulic Traczy i Szerokiej.
�� Klub Kultury „Goc³aw” ul. Abrahama 10 – 26.02 godz.
19.00 - Kabaret Filip z Konopii pt. „Wszystkiego najlepszego
dla artysty Damiêckiego”. Goœæ specjalny Maciej Damiêcki.
W programie równie¿ wystêp kabaretu „Klakier”, wstêp wolny;
28.02. godz. 16.00 – Diolof Man – Warsztaty bêbniarskie, wstêp
wolny; godz. 19.00 - koncert zespo³u Diolof Man (Senegal),
wstêp wolny;
�� Klub Kultury „Marysin” ul. Potockich 111 - 02.03. godz.
16.00 ,,Witamy wiosnê” - rodzinne warsztaty plastyczne - ,,Ma-
rzanna”; 3.03. godz. 11.00 Tajemnice ziemi polskiej – prelekcja
in¿. Juliana Majewskiego – dla kl.V SP nr 218; 04.03. godz.
16.00 ,,W bajkowej krainie” – Królewna Œnie¿ka – warsztaty pla-
styczne; 05.03. godz. 11.00 ,,Poznajemy instrumenty” zajêcia dla
kl. I – III poprowadzi inst.muzyki Maciej Draus; 06.03. godz.
18.00 Wernisa¿ prac Jakuba Œwi¹tkowskiego z Domu Kultury
,,PRAGA”; 09.03. godz. 17.00 Koncert pt. ,,Przemijanie” w wy-
konaniu Marianny £aby – sopran. W programie: arie operowe,
muzyka filmowa, piosenki lwowskie; 11.03. godz. 13.30 Turniej
Gier Logicznych – Ko³o Turystyczne ze SP 195; 12.03. godz.
11.00 Zajêcia ceramiczne dla dzieci z Zespo³u Szkó³ Specjalnych
nr 102 ul. Przedwioœnie;
��Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 - 03.03. godz.
16.00„Ba³wanki ju¿ odchodz¹” koncert w wykonaniu zespo³u
„Melodyjki”(goœcinnie w Klubie Kultury Anin); 04.03 godz.
18.00; „Malownicze podró¿e Pana Cogito – wyprawa mitolo-
giczna” scenariusz na podstawie utworów Z. Herberta i re¿yseria
Szczepan Szczytno, wykonanie Grupa Teatralna K. K. „Faleni-
ca”(goœcinnie w Bielañskim Oœrodku Kultury); 09.03. godz.
12.00 „Tryptyk romantyczny - C. K. Norwid „Bia³e i czarne
kwiaty” re¿yseria Szczepana Szczytno; 11.03 godz. 17.30 Kobie-
ta na forum. Spotkanie I: „Postaci Twojej zazdroszcz¹ Anieli…”.
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ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

Przygoda z chemią
Co nas tak intryguje w chemii? Dlaczego pamiêtamy o swo-

ich pierwszych doœwiadczeniach chemicznych d³ugo po ukoñ-
czeniu szko³y? Na pewno niema³y wp³yw ma na to fakt, ¿e che-
mia stawia nam nieskoñczenie wiele zagadek i nieskoñczenie
wiele rozwi¹zañ.

Mogli siê o tym niedawno przekonaæ uczniowie gimnazjów
z Warszawy i województwa mazowieckiego. Stu piêædziesiêciu
m³odych chemików wziê³o udzia³ w specjalnych warsztatach, które
mia³y na celu przygotowaæ ich do III  Konkursu Chemii Doœwiad-
czalnej.

Od razu staje nam przed oczami obraz uzdolnionego chemika
maj¹cego w³asne laboratorium. Ile razy chcieliœmy siê znaleŸæ na
jego miejscu i sami przeprowadziæ doœwiadczenie? Tak¹ mo¿li-

woœæ otrzymali w³aœnie uczestnicy konkursu. Mogli poczuæ ten
dreszczyk emocji, towarzysz¹cy otrzymywaniu czy identyfikacji
nowych substancji chemicznych. To dlatego w czasie warsztatów
uczestnicy chêtnie korzystali z pomocy, nie tylko nauczycieli, ale
tak¿e starszych kolegów z Technikum Chemicznego Nr 3 w War-
szawie.

Sam konkurs odby³ siê 10 lutego br. w „Chemiku” przy ul Saskiej
78. Jego uczestnicy musieli siê bardzo staraæ, by wykonaæ i opisaæ
wszystkie zadania konkursowe. W ci¹gu 90 minut nale¿a³o przygo-
towaæ i zanalizowaæ roztwory, dokonaæ identyfikacji kilku zwi¹z-
ków oraz oznaczyæ zawartoœæ substancji w próbce. To wcale nie³a-
twe zadanie, tym bardziej, ¿e jury konkursowe ocenia³o nie tylko
otrzymane wyniki, ale tak¿e poprawnoœæ pracy i techniki laborato-
ryjnej wszystkich zespo³ów.

Oficjalne wyniki pojawi³y siê 24 lutego na stronie internetowej
www.technikumchemiczne.edu.pl. Uroczyste zakoñczenie konkur-
su, wrêczenie nagród i dyplomów odbêdzie siê 10 marca. (dg)

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 4, 18.03 i 1.04
tel. 613−63−53, 

672−80−50, 813−65−05, 
Uczymy z sukcesem!Uczymy z sukcesem!

KAT. „A” „B” „C” „E”
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ul. Siennicka 22
Zapraszamy codziennie 

w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00

tel. 022 813−64−36
(zak³ad przeniesiony z ul. Mêciñskiej 18

„Ma³y Bazarek”)

Nie do koñca wiadomo, czy ten felieton jest w tym tygodniu potrzebny. Mniej
wiêcej bowiem w tym samym czasie, co numer „Mieszkañca”, do Czytelników dotr¹
œliczne ulotki podsumowuj¹ce dwa lata urzêdowania Pani Prezydent. Wprawdzie ju-
bileusz by³ ³adnych parê miesiêcy temu, ale wynajêta przez Ratusz do kolportowa-
nia sukcesów Pani Profesor firma da³a cia³a i nak³ad przele¿a³ w magazynie. Obu-
rzonym wydawaniem pieniêdzy na ulotki uprzejmie przypominamy, i¿ zwyczaj ten
zapocz¹tkowa³ Brat Prezesa od klimatyzacji w czasie, gdy rz¹dzi³ (?) Warszaw¹. Ty-
le, ¿e on wydawa³ ksi¹¿eczki, a nie ulotki. I nie w trakcie kadencji, ale przed wybo-
rami. Taka drobna ró¿nica. 

Przele¿enie siê ulotek w magazynie spowodowa³o, i¿ niektóre ich elementy lekko siê
zdezaktualizowa³y. Z lektury mo¿emy siê na przyk³ad dowiedzieæ, i¿ Pani Prezydent
zamierza uzdrowiæ sto³eczn¹ s³u¿bê zdrowia powo³uj¹c stosown¹ spó³kê. W czwartek
(a wiêc w dniu, w którym „Mieszkaniec” dociera do Pañstwa) kolejna sesja Rady War-
szawy, na której program komercjalizacji szpitali i przychodni mia³ byæ przedstawiany.
I co? To samo! Na szczêœcie dla Mieszkañców projektu komercyjnej zasady funkcjono-
wania wszystkich sto³ecznych szpitali nie chce poprzeæ nawet znaczna czêœæ radnych
Platformy Obywatelskiej. 

Choæ trzeba przyznaæ, i¿ lansuj¹cy projekt komercjalizacji szpitali wiceprezydent
(nazwiska – przypominamy – do chwili og³oszenia dymisji nie podajemy, bo, po co
utrwalaæ informacje zbêdne) dwoi siê i troi. Poprzednio informowaliœmy o kontro-
lach u najbardziej opornych dyrektorów. Teraz pan prezydent zastosowa³ now¹ me-
todê: wezwa³ na „powa¿n¹ rozmowê” dyrektora szpitala po³o¿niczego przy ul. Ma-
daliñskiego i w krótkich ¿o³nierskich s³owach roztoczy³ przed poczciwym profesorem
wizjê szczêœliwoœci wszelakiej, jaka sp³ynie na niego, jeœli jednak poprze komercja-
lizacjê. Ma³o, stanie siê jej liderem. Podtekst by³ czytelny jednoznaczny, wiêc Pan
Profesor zacz¹³ kolêdowaæ po kolegach z pozosta³ych dwóch szpitali po³o¿niczych.
Bez skutku jednak. Przypomnijmy: komercjalizacja mia³a byæ programem „ratowa-
nia upadaj¹cych szpitali”. A teraz pytanie: ile zaprz¹taj¹ce tyle uwagi obrotnego wi-
ceprezydenta szpitale po³o¿nicze generuj¹ tysiêcy z³otych? I dlaczego zysku, a nie
d³ugu? I dlaczego maj¹ iœæ na pierwszy ogieñ? I dlaczego nam to brzydko pachnie? 

Zanim jeszcze Pan Profesor dosta³ od wiceprezydenta misjê, przeprowadzi³
w swoim szpitalu referendum wœród za³ogi. Lud u nas widaæ ciemny i wysi³ków oraz
geniuszu obrotnego wiceprezydenta nie docenia, bowiem… 98 procent zatrudnio-
nych (od salowej po ordynatorów) opowiedzia³o siê przeciwko ruchom zmieniaj¹-
cym to, co dobrze dzia³a. Wychodzi nam wiêc, ¿e nie tylko Profesora, który z misj¹
sobie nie poradzi³ trzeba bêdzie wymieniæ, ale równie¿ ca³¹ za³ogê. Przy braku na
rynku pielêgniarek, po³o¿nych czy anestezjologów – ¿yczymy powodzenia i cieszy-
my siê, ¿e porody ju¿ za nami. 

Poniewa¿ zdaniem Pani Prezydent kryzys do Warszawy dotrze w lipcu, w koñcu lu-
tego powo³uje siê ostatnie (?) nowe instytucje. Choæ – trzeba przyznaæ – nie wszyst-
kie, które chciano by powo³aæ. Oto bowiem nasz ulubiony wiceprezydent (nazwiska
itd…) nie mog¹c znaleŸæ od miesiêcy kandydata na szefa biura obs³ugi inwestorów,
zaproponowa³ Pani Prezydent… zlikwidowanie tej jednostki. Na jej miejsce mia³aby
byæ powo³ana specjalna agencja. Pomys³ siê – delikatnie mówi¹c – Pani Prezydent nie
spodoba³. (Takiej awantury ratusz dawno nie s³ysza³). Biuro istnieje (choæ wci¹¿ brak
chêtnego do kierowania nim w pe³nym wymiarze), a agencja nie powstanie. Powsta-
nie natomiast Lokalna Organizacja Turystyczna, która ma zdynamizowaæ sto³eczny
ruch turystyczny. Pomys³ genialny w swej prostocie. Zw³aszcza, gdy weŸmie siê pod
uwagê, i¿ na szefow¹ LOT typowana jest pani, która z tym samym zadaniem nie po-
radzi³a sobie jako szefowa Sto³ecznego Biura Informacji Turystycznej, a nadzorowaæ
j¹ bêdzie urzêdniczka odpowiedzialna za pomys³y typu „fortepian przez okno”, Cho-
pin z gumowym nosem czy przejœcie dla pieszych w kszta³cie klawiatury albo klawia-
tura w kszta³cie przejœcia, nie pamiêtamy ju¿ dok³adnie. Pomys³ do pomys³u, a kasa
leci. Przez palce… PODPATRYWACZ

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA
22 lutego w po³udnie w Ale-

jach Ujazdowskich odby³o siê
widowisko historyczne „Za-
mach na Kutscherê”. Imprezê
zorganizowa³ warszawski od-
dzia³ Instytutu Pamiêci Narodo-
wej, w ramach cyklu „Bohatero-
wie Warszawy”, w zwi¹zku
z przypadaj¹c¹ w bie¿¹cym roku
65. rocznic¹ zamachu na genera-
³a Franza Kutscherê, zwanego
„katem Warszawy”. W widowi-
sku wziê³o udzia³ Stowarzysze-
nie Tradycji Armii Krajowej. 

Przygotowania do akcji trwa-
³y 40 dni, a sama akcja 1 minutê
i 40 sekund. Dlatego rekonstruk-
cja objê³a nie tylko sam¹ akcjê,
ale pokaza³a ¿ycie ówczesnej
Warszawy. Byli przechadzaj¹cy
siê mieszkañcy, je¿d¿¹ce doro¿-
ki, rowery i ryksze oraz nie-
mieccy oficerowie fotografuj¹cy
siê z polskimi dzieæmi.


 
 

Dziewiêæ firm rozpoczê³o

walkê o budowê kolejnego par-
kingu w systemie Parkuj i JedŸ
– przy przystanku kolejowym
w Aninie.17 lutego otworzono
ich oferty. Parking, który po-
wstanie przy przystanku kolejo-
wym w Aninie, u zbiegu ulic IX
Poprzecznej i Szpotañskiego,
bêdzie naziemny i jednopozio-
mowy. Kierowcy bêd¹ mieli do
swojej dyspozycji osiemdziesi¹t
miejsc (trzy dla osób niepe³no-

sprawnych). Znajdzie siê tam
tak¿e miejsce dla siedemdzie-
siêciu rowerów. Postój powsta-
nie w ci¹gu siedmiu miesiêcy
od dnia podpisania umowy
z wybranym wykonawc¹. Sta-
nie siê to jeszcze w tym roku. 


 
 

Dzieci z Przedszkola Nr 259

przy pl. Wojska Polskiego 18
w Weso³ej otrzyma³y mini-mia-
steczko ruchu drogowego. Pod-
czas wrêczania przedszkolaki
pokazywa³y jak powinny poru-
szaæ siê na przejœciu dla pie-
szych, potem zaimprowizowa³y
scenkê w ruchu drogowym. Tak
jak w poprzednich placówkach
dzieci otrzyma³y rowery z do-
datkowymi kó³kami, kamizelki
i opaski odblaskowe oraz kaski.

Podobna uroczystoœæ w tej
dzielnicy odby³a siê w Przed-
szkolu nr 376 przy ul. Admiral-
skiej 17. Przekazanie miaste-

czek odby³o siê z inicjatywy
Biura Bezpieczeñstwa i Zarz¹-
dzania Kryzysowego Urzêdu
m.st. Warszawy, które realizuje
zadanie polegaj¹ce na wyposa-
¿eniu w nie warszawskich
przedszkoli. Celem tego zadania
jest edukacja dzieci z zakresu
ruchu drogowego, bezpieczeñ-
stwa na ulicach i przejœciach dla
pieszych. (MKP) (NJH)

NIEPOTRZEBNY FELIETON?
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dzonki. – „Pomarañczowe,
czy ¿ó³te?” „¯ó³te, to na bal-
kon, ¿eby rozweseliæ…”,
a nasz „znawca” w mig jej
zapakowa³ 15 sadzonek. 

Faktycznie, rozweseli³o
mnie to bardzo, ale ciekawe,
komu do œmiechu nie bêdzie:
czy pani, która na warzywni-
ku zamiast pomidorów znaj-
dzie równe rz¹dki aksamitek
(jeœli to by³y aksamitki) czy
tej, której na balkonie wyro-
sn¹ pomidory (bo mo¿e to
jednak pomidory?).

S¹siadka remontowa³a
mieszkanie. Zaczê³a kilkana-
œcie miesiêcy temu, znalaz³a
elokwentn¹ ekipê „profesjo-
nalistów od wszystkiego”.
Klepka? Prosta robota. Ka-
felki? Bez problemu! Wymia-
na elektryki? Nie ma prze-
szkód! Szybko zaczê³o siê wy-
burzanie œcian, wymiana
okien z balkonowym w³¹cz-
nie, s³owem – remont pe³n¹
par¹. Ale gdy œwie¿o zamon-
towane przez „specjalistów
od wszystkiego” ciê¿kie, sta-

lowe drzwi do mieszkania ru-
nê³y z hukiem na posadzkê,
z nie mniejszym hukiem wyle-
cia³a z roboty ekipa i przyszli
poprawiacze. A poprawiaæ
trzeba by³o prawie wszystko!
Pieni¹dze wydane dwa razy,
remont trwaj¹cy ponad pó³
roku, a mia³o byæ tak szybko
i tak tanio!

Remont czy ogródek, to je-
szcze jest do naprawienia.
Gorzej, gdy bierzemy siê,
zw³aszcza z pomoc¹ „profe-
sjonalistek od wszystkiego”,
za samoleczenie. Apteki pe³-
ne medykamentów, ulice pe³-
ne znawców cudzego zdro-
wia, w reklamach zapewnia-
j¹, ¿e to œrodek „ca³kowicie
bezpieczny”… 

Kto ma odwagê, niech siê
tak kuruje. Kto zachowa³ re-
sztki instynktu samozacho-
wawczego, niech lepiej kon-
sultuje kolejny zakup z pani¹
w aptece. By zamiast rumia-
nych pomidorków, nie zakwi-
t³y mu… aksamitki!

żu

Profesjonalista 
od wszystkiego

Kobiecym okiem

…Puchowy œniegu tren
W kr¹g roztacza swe czary… 

- Co pan, panie Kaziu! Od tego œniegu tylko oczy bol¹, buty
przemakaj¹ i z nosa siê leje. Jaki tren, jakie czary?

Mówi¹cy te s³owa Eustachy Mordziak by³ jakiœ mniejszy ni¿
by³ naprawdê. Mo¿e przez to, ¿e ca³y skuli³ siê do wewn¹trz
swojej kurtki moro, któr¹ kupi³ na bazarze za niedu¿e pieni¹-
dze. G³owê wepchn¹³ w ko³nierz i dodatkowo przykry³ po oczy
czarn¹ kominiark¹. Nawet Kazimierz G³ówka, pozna³ Eusta-
chego z niejakim trudem.

- Szanowny panie Eustachy, otó¿ ja zawsze poszukujê do-
brych stron ¿ycia nawet, jeœli zewsz¹d otaczaj¹ mnie zaspy.
Œnieg proszê pana, to nie tylko uci¹¿liwoœci, to równie¿ przy-
jemnoœci. Jak tak pada, robiê siê romantyczny. Przychodzi mi
na myœl sanna z janczarami, bajkowy las przykryty bia³¹ cza-
p¹. Zima, to czary, panie Eustachy.

- £adnie powiedziane, tylko, ¿e dla normalnych ludzi to
wy³¹cznie k³opot, a bywa, ¿e i nieszczêœcie. Ile razy ten bied-
ny dozorca musi siê ³opat¹ namachaæ? I ile by siê nie nama-
cha³, to i tak nic nie widaæ. Wszêdzie chlapa, ka³u¿e czarnej
wody, bo oczywiœcie kanalizacja, jak to u nas, nie jest w sta-
nie wszystkiego przyj¹æ od razu. Na dodatek, poniewa¿ od
wielu lat zimy by³y ciep³e, ludzie zd¹¿yli siê ju¿ wyzbyæ ko¿u-
chów, przesta³y im byæ potrzebne zimowe buty na futrze
i grubej podeszwie. Skoro nie by³o na takie buty chêtnych, to
i szewcy przestali je robiæ. Spójrz pan na tych m³odziaków –

¿aden nie ma na sobie porz¹dnej jesionki i butów. Ka¿den je-
den bez czapki, w jakiejœ kurteczce, adidasach… i glut do pa-
sa. W przychodniach palca nie ma gdzie wetkn¹æ, bo tylu lu-
dzi pomocy potrzebuje. A pan podœpiewujesz: puchowy œnie-
gu tren… 

- Jednak z drugiej strony, panie Eustachy… Kazimierz
G³ówka nie zamierza³ oddawaæ koledze pola… popatrz pan ilu
ludzi nagle robotê ma i zarobek. Dooko³a kryzys, a miot³y fur-
kocz¹, piaskary i p³ugi je¿d¿¹. Przecie¿ nikt nie pracuje za
darmo. Dziêki zimie ch³opaki i na zupê bêd¹ mieli i na flaszkê.
A biedy dooko³a pe³no. Wystarczy pójœæ na Skaryszewsk¹ i zo-
baczyæ, jakie t³umy od rana czekaj¹ na ciep³y posi³ek. Dla nich
jedyny w ci¹gu dnia. I na to, ¿eby by³o lepiej siê nie zanosi.
Dro¿yzna siê sro¿y. 

- A wiesz pan, ¿e mnie to czasami tak z³oœæ dusi, ¿e rady so-
bie daæ nie mogê. Przyszed³ rachunek za pr¹d: p³aci³em 19
groszy, teraz ka¿¹ mi p³aciæ 24 grosze za kilowatogodzinê.
Gaz: 16 groszy za metr szeœcienny. Ludzie wymyœlaj¹ cuda, ¿e-
by tylko oszczêdziæ. Goœæ, który przychodzi liczniki spisywaæ,
powiedzia³ mi, ¿e zna faceta, który za dwa miesi¹ce p³aci
osiem z³otych. – To czym siê on ogrzewa, pytam siê? Okazuje
siê, ¿e k³adzie na jednym palniku ceg³ê, rozgrzewa j¹ i potem
ta ceg³a oddaje ciep³o na kuchniê. Bo on w zimie, tylko
w kuchni ¿ycie pêdzi. 

- Powiem panu, panie Eustachy, ¿e mi ten „oszczêdny” przy-
pomina ministra od policji, co to kaza³ gliniarzom benzynê
oszczêdzaæ i chodziæ na patrole na piechtê. 

- To nie minister, tylko jedna kobita. Picera, czy jakoœ tak.
Specjalistka od obrony rzeczy nie do obrony. To ona t³umaczy,
¿e policja spieszona jest lepsza od zmotoryzowanej. Pewnie
ma coœ pod sufitem. - Niemo¿liwe. W rz¹dzie pana Tuska?

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Na bia³o...
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

W niedzielê, 8 lutego 2009 roku, telewizyjny kana³ „Discovery World” nada³ pro-
gram z serii „Nieznane oblicza wielkich polityków – Kennedy”. By³ to program re-
welacyjny nawet dla znawców ¿ycia erotycznego prezydenta. Ale jedna sprawa, klu-
czowa dla jego œmierci w Dallas 22 listopada 1963 roku, choæ poruszona, nie zosta-
³a poruszona do koñca. 

By³em w tym czasie korespondentem „Trybuny Ludu” w Waszyngtonie akredyto-
wanym przy Bia³ym Domu. Zna³em dobrze Hugh Sideya, korespondenta tygodnika
„Time”, te¿ tam akredytowanego. By³ on autentycznym przyjacielem prezydenta.
We wspomnianym programie wystêpuje on kilkakrotnie. Ale nie mówi o tym,
o czym wczeœniej napisa³, choæ okazja by³a znakomita. 

W programie pokazano scenê zamachu na Kennedy’ego. Komentarz narratora –
nie Sideya – brzmia³:  - Kennedy zosta³ trafiony pierwsz¹ kul¹ w tchawicê, ale po-
niewa¿ mia³ na sobie gorset, nie móg³ siê schyliæ, a druga kula, która trafi³a go
w g³owê, by³a œmiertelna. 

Ale jaki gorset mia³ w chwili zamachu na sobie Kennedy? W ksi¹¿ce Seymoura M.
Hersha, jednego z najlepszych dziennikarzy œledczych w USA pt. „Ciemna strona
Waszyngtonu” (Wydawnictwo Magnum, Warszawa, 1998) ukaza³ siê przedruk ar-
tyku³u Sideya w „Timie” z 18 maja 1987 roku, w którym Sidey pisze: „Jedna z do-
brze poinformowanych osób utrzymuje, ¿e Kennedy’emu odnowi³a siê kontuzja
krêgos³upa w czasie potyczki ³ó¿kowej podczas ‘party’ w domu Binga Crosby’ego
(œpiewaka i aktora) w Palm Springs w Kalifornii, z którego prezydent korzysta³ we
wrzeœniu 1963 roku, co sprawi³o, ¿e znów musia³ nosiæ gorset. W³aœnie ten gorset
spowodowa³, ¿e w dwa miesi¹ce póŸniej, trafiony pierwsz¹ kul¹ Kennedy, sta³ wy-
prostowany w otwartej limuzynie jad¹cej ulicami Dallas. Drugi, œmiertelny pocisk
trafi³ go w takiej pozycji... Rewelacje Sideya przesz³y bez wiêkszego rozg³osu”

Powstaj¹ tu dwa pytania. Pierwsze, dlaczego Sidey, zajmuj¹cy w programie tele-
wizyjnym tak wa¿ne miejsce, nie powtórzy³, w 45 lat po zamachu, swojej relacji
z 1987 roku? Drugie pytanie brzmi, dlaczego rewelacja ta „przesz³a bez wiêksze-
go rozg³osu” w maju 1987 roku, kiedy zosta³a og³oszona? Przecie¿ do dnia dzisiej-
szego, KA¯DY szczegó³, dotycz¹cy zamachu na Kennedy’ego jest omawiany szcze-
gó³owo przez amerykañskie media. Wydaje mi siê, ¿e ma racjê amerykanista, pro-
fesor Longin Pastusiak, który zna dobrze Edwarda Kennedy’ego, brata Johna,
i który mi kiedyœ powiedzia³: „Gdy zapyta³em Teda (tak Edwarda nazywaj¹ znajo-
mi), dlaczego nie nalega na ujawnienie wszystkich dokumentów, dotycz¹cych zama-
chu, on odpar³: ‘Rodzina nie jest tym zainteresowana’”. 

Wspomniany program TV przyczynia siê do wyjaœnienia tej tajemnicy.
Jest i inna, która dotyczy bezpoœrednio pewnego prominentnego Polaka, te¿ opo-

wiedziana przez Hersha. Przed i w czasie prezydentury Kennedy’ego, siostra Jacqu-
eline Kennedy, Lee, mia³a za mê¿a ksiêcia Stanis³awa Radziwi³³a (póŸniej siê roz-
wiedli). Kennedy go bardzo lubi³, poniewa¿ by³ sympatyczny, a tak¿e dlatego, ¿e
pomóg³ mu wœród Polonii w czasie jego kampanii prezydenckiej w 1960 roku. Za to
wymyœli³ mu tak¹ oto posadê. Po drugiej wojnie œwiatowej, USA zajê³y amerykañ-
sk¹ firmê General Aniline & Film Corporation (GA&FC), która w rzeczywistoœci na-
le¿a³a do koncernu niemieckiego I. G. Farbenindustrie. Po wojnie jakimœ cudem
uda³o siê Niemcom przenieœæ prawo w³asnoœci GA&FC na szwajcarski holding Inte-
rhandel, który wyst¹pi³ do rz¹du USA o zwrot firmy. I oto Kennedy, poprzez odpo-
wiednie zwi¹zki polityki z biznesem, doprowadzi³ do tego, ze Radziwi³³ zosta³ mia-
nowany cz³onkiem zarz¹du holdingu Interhandel. Praktycznie tylko po to, by s³o-
wem polskiego ksiêcia zapewniæ, i¿ w czasie wojny, GA&FC nie mia³a z I.G. Farbe-
nindustrie ¿adnych zwi¹zków. Sprawa zosta³a ujawniona du¿o póŸniej dziêki boga-
tej amerykañskiej ¯ydówce, która prze¿y³a Holocaust, i która pochodzi³a z Pragi.
Ale nie wiem czy z Pragi czeskiej czy z naszej.           Zygmunt Broniarek

Czy mo¿na byæ „profesjo-
nalist¹ od WSZYSTKIE-
GO”?! Logika krzyczy, ¿e
nie, ale ¿ycie pokazuje coœ
innego.

Zesz³ej wiosny na „Szem-
beku” panowa³o szaleñstwo
zakupów ogrodniczych. Traf
chcia³, ¿e z pobliskiego stoi-
ska odszed³ na chwilê w³aœci-
ciel. Zastêpowa³ go s¹siad –
nic trudnego, bo w skrzy-
neczkach zosta³ tylko jeden
rodzaj sadzonek. Podesz³a
klientka: „Ma pan pomidory,
ale takie du¿e?” spyta³a.
„Mam!” pan z dum¹ wskaza³
na sadzonki. Pani, zadowolo-
na, wziê³a 30 sztuk. Ledwie
odesz³a, zjawi³a siê nastêpna
klientka: „Aksamitki dosta-
nê?” „Proszê bardzo”! –
pan wskaza³ na te same sa-
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REKLAMA REKLAMA

Miejskie Przedsiêbiorstwo
Us³ug Komunalnych Sp. z o.o.
� ul. Grochowska 156

tel. 022 610-48-74; 022 610-49-11
� ul. Floriañska 12

tel. 022 619-19-56; 022 619-36-19
� ca³odobowo – tel. 9588;

022 836-69-16; 0608-054-093
Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWE Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
Warszawa ul. Korkowa 167 

tel.: 613-24-42
Ca³odobowo 0-602-398-417

Warszawa al. Komandosów 34
tel.: 612-86-32

Ca³odobowo 0-604-216-738

ZAKŁAD POGRZEBOWY
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 022 610−02−17

Pl. Szembeka 6
tel./fax 022 612−02−18
kom. 0602−26−26−75

C A Ł O D O B O W O

� 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

PANELE – DRZWI
- TEMAR -

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

MICHALIN-JÓZEFÓW
ul. Ziarnista 13

(od ul. Granicznej), 
tel. 789 59 62, 789 61 07

kom. 600 297 508, 600 813 785

KO£BIEL
ul. 1-go Maja 29, 

tel. (025) 757 34 73

CZYNNE: PN.-PT 9.00-19.00,
SOB. 9.00-14.00

Zak³ad istnieje  od 1977 roku.

�� SINGER
�� PFAFF
�� £UCZNIK i inne

NAPRAWA 
SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

MASZYN DO SZYCIA
Zak³ad czynny od poniedz. do pi¹tku
10.00-18.00; (przerwa 13.00-14.00),

w soboty 9.00-14.00
KUPNO-SPRZEDA¯ MASZYN

Aktualnie w sprzeda¿y
� Stêbnówki przemys³owe 
� Overlocki
� Maszyny u¿ytku domowego 
� Akcesoria

NAPRAWA
MASZYN DO SZYCIA

Zbigniew Lenicki
Warszawa-Grochów ul. Czapelska 32

Tel. 022 870-71-72

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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!

OOOOSSSSZZZZCCCCZZZZĘĘĘĘDDDDZZZZAAAAJJJJ    
PPPPIIIIEEEENNNNIIIIĄĄĄĄDDDDZZZZEEEE    IIII     CCCCZZZZAAAASSSS!!!!

KKKKUUUUPPPPUUUUJJJJ     WWWW    DDDDOOOOMMMMUUUU    HHHHAAAANNNNDDDDLLLLOOOOWWWWYYYYMMMM    „„„„FFFFAAAALLLLAAAA””””
wwww    FFFFaaaalllleeeennnniiiiccccyyyy    pppprrrrzzzzyyyy    uuuullll ....     BBBByyyyssssttttrrrrzzzzyyyycccckkkkiiiieeeejjjj     55555555

tttteeeellll .... ::::     888877772222−−−−00002222−−−−88889999;;;;     888877772222−−−−00005555−−−−11112222

63 LA63 LATTA TRADYCJIA TRADYCJI

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

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

Zak³ad Pogrzebowy
„CERBER”

CA£ODOBOWY DY¯UR
Biuro: tel. (022) 435-67-64

0509-433-111; 
0509-993-750

Warszawa, ul. Podolska 5
(przy Grochowskiej)

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05
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Niczym FENIKS z popio³ów tak

JARMARK EUROPA
Powsta³, Jest, Têtni ¯yciem

Zarz¹d spó³ki Kupiec Warszawski
i Kupcy serdecznie zapraszaj¹

hurtowników i detalistów
na B³onia Stadionu X-lecia.

TANIE ZAKUPY
W SAMYM SERCU STOLICY!

7 DNI W TYGODNIU
od 3.00 do 15.00

Kupiec Warszawski Sp. z o.o

8888    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

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.

Dojrzewają młodzi
dziennikarze

Na wystawie œwiatowej prasy w „Kisielu” eg-
zemplarz „Mieszkañca” dumnie reprezento-
wa³ Polskê. S¹siedztwo najbardziej poczyt-
nych w œwiecie gazet i pism wcale nas nie
onieœmiela³o...

„Kisiel”, czyli Zespó³ Szkó³ Nr 5 im. Stefana Kisielewskiego
przy ul. Szczawnickiej od kilku lat stara siê jednoczyæ dzielnicow¹
uczniowsk¹ braæ. W tym celu organizuje m.in. gie³dê szkó³ ponad-
gimnazjalnych, a ostatnio wpad³ na pomys³ konkursu gazetek
szkolnych. W ramach programu przygotowano wystawê prasy
œwiatowej, na której „Mieszkaniec” zajmowa³ poczesne miejsce,

a tak¿e warsztaty dziennikarskie i fotograficzne dla m³odzie¿y.
Uczniowie poznawali tajniki dobrego kadru, a w terenie uczyli siê
rozmawiaæ z mieszkañcami o ich problemach (na zdjêciu) tak, aby
póŸniej wykorzystaæ zebrane materia³y przy tworzeniu publikacji.

Wiele szkó³ wydaje w³asne gazetki. Z regu³y s¹ one redagowane przez
uczniów. O ocenê jakoœci szkolnej prasy organizatorzy konkursu popro-
sili „Mieszkañca”. A nam, jak wiadomo, najbli¿sze s¹ sprawy... bliskie
zwyk³emu mieszkañcowi. Sprawy lokalne. Wœród gazetek szkó³ gimna-
zjalnych pierwsze miejsce przyznaliœmy „Indexowi” z Gimnazjum im.
Jana Kochanowskiego przy ul. Fundamentowej. Za ró¿norodnoœæ treœci.
W tym periodyku ka¿dy czytelnik mo¿e znaleŸæ coœ dla siebie. W kate-
gorii gazetek szkó³ ponadgimnazjalnych mieliœmy du¿y dylemat.
O zwyciêstwo walczy³ „Olimpus” z ZS Nr 12 im. Olimpijczyków Pol-
skich przy ul. Siennickiej z „Chaemikiem” z ZS Nr 21 przy ul. Saskiej. 

W pierwszej gazetce najbardziej doceniliœmy to, ¿e praktycznie
w ca³oœci by³a poœwiêcona „¿yciu szko³y”, a w drugiej urzek³o nas
cytowanie niefortunnych wypowiedzi nauczycieli. Ostatecznie
„bliskoœæ czytelnika” wygra³a z „wolnoœci¹ s³owa” i laur zwyciê-
stwa przypad³ „Olimpusowi”. borek

Ciekawoœæ dziennikarska
jest bardzo silna. Nic wiêc dziw-
nego, ¿e „Mieszkaniec” spraw-
dzi³, kto w czasie gdy trzaskaj¹
mrozy „urzêduje” pod namiotem
na podwórku komunalnej ka-
mienicy. Okaza³o siê, ¿e namiotu
nie zajmuj¹ alpiniœci trenuj¹cy
przed zimowym zdobywaniem
szczytów. Nie byli to te¿ bezdo-
mni. W œrodku zastaliœmy trzy
³adne dziewczyny i mnóstwo...
ksi¹¿ek dla dzieci. Dziewczyny
to wolontariuszki z organizacji
ATD Czwarty Œwiat, która od
maja ubieg³ego roku prowadzi
w Polsce akcjê „Biblioteki
podwórkowe”. – Co tydzieñ, tu-
taj, na Targowej 14, spotykamy
siê z dzieæmi i czytamy im ksi¹¿-
ki. Czasami dzieci same czytaj¹.
Drugi taki punkt mamy przy ul.
Dudziarskiej – wyjaœnia Agnie-

szka. Praca bibliotek podwórko-
wych polega na zapoznawaniu
dzieci i doros³ych z niezamo¿-

nych œrodowisk z ksi¹¿k¹ i inny-
mi sposobami dostêpu do wie-
dzy. Zajêcia odbywaj¹ siê w sa-

mym sercu ubogich dzielnic: na
chodniku, na klatkach schodo-
wych lub w mieszkaniach. Wo-
lontariuszka Kamila mówi, ¿e
dzieci najbardziej lubi¹ ksi¹¿ki
ilustrowane i interaktywne. – Lu-
bi¹ te¿ same wymyœlaæ ró¿ne hi-
storie – dodaje. 

W czasie wizyty „Mieszkañ-
ca” do namiotu przychodzi 9-let-
nia Angelika. Mówi, ¿e uwielbia

wszystkie ksi¹¿ki, a najbardziej
„Miko³ajka”. Po chwili do na-
miotu wpada kolejna dwójka
dzieci z Targowej 14. – W cie-
plejsze dni przychodzi do nas na-
wet oœmioro dzieci – mówi¹ wo-
lontariuszki. ATD Czwarty Œwiat
jest miêdzynarodow¹ organizacj¹
wywodz¹c¹ siê z Francji. Wspó³-
dzia³a tam m.in. z Caritas i Am-
nesty International. Warszawska
siedziba organizacji mieœci siê na
Pradze Po³udnie przy al. Wa-
szyngtona 4. – „Biblioteki
podwórkowe” s¹ prowadzone na
ca³ym œwiecie, na wszystkich
kontynentach – Francuzka Fabie-
ne mówi po angielsku, ale nau-
czy³a siê u nas wielu polskich
s³ów. – Praca z polskimi dzieæmi
sprawia mi wiele przyjemnoœci.
Szukamy chêtnych do czytania.
Mo¿e chcia³by pan zostaæ wolon-
tariuszem? A mo¿e ktoœ z Czy-
telników „Mieszkañca” chcia³by
poczytaæ dzieciom interesuj¹ce
ich ksi¹¿ki?  Jak wa¿na i potrzeb-
na jest taka praca œwiadczy cho-
cia¿by fakt, ¿e dzieci przychodz¹
do namiotu mimo minusowych
temperatur. rosa

Choć mróz trzaska
Widok namiotu rozstawionego w œrodku zimy
na jednym z praskich podwórek musia³ przy-
kuæ uwagê naszego reportera. Tym bardziej,
¿e z namiotu dochodzi³y „oznaki ¿ycia”...

Czynne pon.-pt. 8.00-19.00; sobota 8.00-14.00 rybyumarty@interia.pl   tel.022-353-69-55

ZAPRASZAJ¥ NA:
� Przetwory rybne 

� Owoce morza œwie¿e i mro¿one 
� Dalekomorskie ryby œwie¿e 

� Kuchnie Œwiata – delikatesowe art. spo¿ywcze
� Ciastka rêcznie robione z Radzymina 
� Domowe wyroby garma¿eryjne
� Pieczywo œwie¿e z SPC

Ryby u Marty
– Brazylijska 1

Cech Rzemios³ Spo¿yw-
czych, Zwi¹zek Rzemios³a
Polskiego oraz Miasto st.
Warszawy og³aszaj¹ konkurs
na recepturê ciastka, które
stanie siê s³odkim symbo-
lem Warszawy. Warszawiacy
zostan¹ zaproszeni do zaba-
wy, ju¿ 18 marca przez Inter-
net. Ka¿dy z nas bêdzie
móg³ zaproponowaæ swoj¹
nazwê dla nowego ciastka!

Uczestnikami konkursu s¹ warszawscy
cukiernicy zrzeszeni w Cechu Rzemios³
Spo¿ywczych, którzy spe³niaj¹ nastêpuj¹ce
kryteria: ka¿dy uczestnik mo¿e zg³osiæ tyl-

ko jedn¹ propozycjê, ciastko nie mo¿e prze-
kraczaæ 150 g, wszystkie wypieki musz¹
powstaæ z ogólnie dostêpnych surowców,
nie mog¹ zawieraæ konserwantów, ani syn-
tetycznych barwników i najwa¿niejszy
punkt regulaminu - uczestnicy musz¹ siê
zgodziæ na przeniesienie praw autorskich
do zwyciêskiej receptury na organizatorów
konkursu. Zainteresowani maj¹ czas na do-
starczenie prac konkursowych do 21 kwiet-
nia. - „Warszawa mo¿e poszczyciæ siê tra-
dycjami cukierniczymi siêgaj¹cymi XVIII
wieku, jednak brakuje jednoznacznego
symbolu stolicy. Ani wuzetka, ani napoleon-
ka tej roli nie spe³niaj¹, s¹ bowiem po-
wszechnie dostêpne w ca³ej Polsce, w wielu
lokalnych wariantach” – wyjaœnia Jan
Olczak, prezes Cechu Rzemios³ Spo¿yw-
czych w Warszawie. 

Jury w sk³adzie: Hanna Gronkiewicz-
Waltz (przewodnicz¹ca), Ewa Bem, Andrzej
Blikle, Emilian Kamiñski, Jan Olczak, Rafa³
Olbrychski, Beata Tyszkiewicz, Aga Zaryan
oraz Micha³ ¯ebrowski, jako kryteria oceny
przyjê³o: 50% - smak, 25% - wygl¹d, 25% -
nowatorstwo. Og³oszenie wyników nast¹pi
23 kwietnia, zwyciêzca bêdzie reprezento-
waæ swoj¹ firmê w kampanii prowadzonej
przez organizatorów konkursu. 

Celem konkursu jest zaproponowanie nie
tylko warszawiakom, ale i turystom  nowe-
go produktu, który byæ mo¿e stanie siê
symbolem stolicy. Symbolem, który za
przystêpn¹ cenê bêdzie mo¿na nabyæ w ka-
wiarniach czy cukierniach warszawskich
i zjeœæ ze smakiem. 

- Konkurs ma nie tylko stworzyæ nowe
ciastko, ale równie¿ zachêciæ do czerpania
przyk³adu z najlepszych sto³ecznych trady-
cji - przekonuje Hanna Gronkiewicz-Waltz,
prezydent Warszawy. NJH

Ciastko – słodki symbol Warszawy

* 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

TAPICER

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 022 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

�� nauka dla dzieci i doros³ych ��
�� challange �� turnieje

www.tenis-olszynka.pl

Przyjmujemy zapisy na sezon
zimowy pod balonem!

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

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

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

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

PP

NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

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

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

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

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH
d. „Redom” ul. Walecznych 76,

tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
�� renowacjê wszystkich 
mebli tapicerowanych, 

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

tapczany, fotele, naro¿niki itd. 
wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta

�� szycie kurtyn, kotar, 
zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy
�� zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
�� posiadamy wybór tkanin 

i transport

ZZ AA PP RR AA SS ZZ AA MM YY ::   
ww  ggooddzz..  770000−−11880000,,    ssoobb..  990000−−11440000

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
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Janusz Sêkowski
– dyrektor ZGN
Pragi Po³udnie
przy telefonie
„MIESZKAÑCA”

W poniedzia³ek 2 marca br. 
w godz. 16.00–17.00 

na temat
zmian wysokoœci czynszów
w zasobach komunalnych
przy redakcyjnym telefonie

Czytelnikom odpowiadaæ bêdzie
dyrektor Zak³adu Gospodarowania

Nieruchomoœciami 
w dzielnicy Praga Po³udnie

– Janusz Sêkowski

tel. 022 810-64-12

Muzeum bêdzie znajdowa-
³o siê w bardzo nietypowym
miejscu – wokó³ kopu³y œwi¹ty-
ni. Na wysokoœci 26 metrów.
Bêdzie najwy¿ej po³o¿onym
w Warszawie obiektem tego ty-
pu. W³aœciwie, to ju¿ siê tam
znajduje, gdy¿ stan surowy
otwarty budowniczowie osi¹-
gnêli w grudniu 2008 r. – Dzi-
siaj zajmiemy siê tematem
szczególnym – mówi³ na zorga-
nizowanej 19 lutego konferencji
prasowej ks. abp Kazimierz
Nycz Metropolita Warszawski.
– G³ówn¹ ekspozycj¹ wysta-
wiennicz¹. Tego dnia zosta³o
og³oszone postêpowanie na wy-
bór autora projektu wystawien-
niczego ekspozycji g³ównej.

Dyrektor projektu Muzeum, dr
Pawe³ Skibiñski przyznaje, ¿e
pewn¹ inspiracj¹ do tego jak po-
winna wygl¹daæ ekspozycja jest
Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. To bardzo dobry wzór,

który odbiega od skostnia³ego
stereotypu placówek muzeal-
nych. Przyci¹ga wielu zwiedza-
j¹cych w ró¿nym wieku i z ró¿-
nych krajów. Znakomicie spe³-
nia swoj¹ edukacyjn¹ misjê. Daj
Bo¿e ¿eby muzeum w Centrum
Opatrznoœci Bo¿ej wygl¹da³o
i dzia³a³o podobnie. Projekty,
które zostan¹ zg³oszone do
przetargu bêd¹ oceniane przez
bardzo szerok¹ komisjê specja-

listów. Wœród nich jest m.in.
Jan O³dakowski – dyrektor Mu-
zeum Powstania Warszawskie-
go, Tomasz Merta – wicemini-
ster kultury, prof. Rocco Butti-
glione – wiceszef Rady Senatu
Republiki W³oskiej, Joanna Bo-
jarska – dyrektor Muzeum Hi-
storycznego m.st. Warszawy.
Ekspozycja ma byæ interaktyw-
na i multimedialna, jednak trze-
ba bêdzie wywa¿yæ iloœæ œrod-
ków oddzia³ywania na zwiedza-
j¹cych tak, aby nowoczesne
techniki nie przes³oni³y wielko-
œci postaci, którym Muzeum bê-
dzie poœwiêcone. – Przyjête roz-
wi¹zania wystawiennicze chce-
my konsultowaæ z m³odzie¿¹
szkoln¹ oraz dydaktykami, aby
sprawdziæ czytelnoœæ przekazu
– powiedzia³ abp Kazimierz
Nycz. Czekamy na zg³oszenia
firm do przetargu i na jego efekt
koñcowy, który zapowiada siê
bardzo interesuj¹co. ar

Najm³odsi uczniowie po³u-
dniowopraskich podsta-
wówek rywalizowali w kon-
kursie piosenki. Warto by³o
pos³uchaæ jak oni œpiewali...
Œpiewaæ, co prawda, ka¿dy mo¿e, ale

zdecydowanie lepiej to wychodzi, gdy œpie-
waj¹cy ma talent. Talentem wykazali siê
uczniowie klas I – III, którzy 17 lutego
wziêli udzia³ w Pierwszym Dzielnicowym
Konkursie Piosenki Dzieciêcej „Têczowe
Piosenki”. Konkurs odby³ siê w Szkole
Podstawowej Nr 143 przy al. Stanów Zjed-
noczonych. Prócz samej zabawy organizo-
wanie tego typu imprez niesie g³êbsze war-
toœci. – To jest popularyzacja œpiewania,
rozwijanie u dzieci, poprzez œpiew, wra¿li-
woœci estetycznej i stworzenie mo¿liwoœci

zaprezentowania przez uczniów swoich mu-
zycznych zdolnoœci – wyjaœniaj¹ organiza-
torki konkursu, nauczycielki z SP Nr 143.
Dzieci œpiewaj¹co walczy³y o statuetki klu-
cza wiolinowego i mikrofonu. Nagrody
godne profesjonalnej imprezy dla doro-

s³ych. Pierwsze miejsce („Menuet dla
dziadka”) wyœpiewa³a Agnieszka Domi-
niak, drugoklasistka z SP Nr 163. Wykona-
niem „Wiosny w ogródku” wywalczy³a
drugie miejsce Julia Bartczak z SP Nr 60,
zaœ trzeci¹ lokatê jury przyzna³o przedsta-
wicielce gospodarzy Oliwi Pop³awskiej
(„Co powie tata?”). Przyznano tak¿e piêæ
wyró¿nieñ. 

Konkurs sprawi³ wiele radoœci zarówno
jego uczestnikom, jak i licznie zgromadzo-
nej w szkolnej sali gimnastycznej publice,
która sk³ada³a siê g³ównie z nauczycielek
i rodziców m³odych artystów. Dodatkow¹
atrakcj¹ by³ wystêp Jacka Kawalca, który
znanym standardem „Lucyna” pokaza³
dzieciom, jak mo¿na dobrze œpiewaæ i ru-
szaæ siê jednoczeœnie. Dziêki w³asnemu ta-
lentowi i ciê¿kiej pracy byæ mo¿e kilkoro
z ma³ych wykonawców dojdzie kiedyœ kon-
kursowym, têczowym mostem na szczyty
estradowej kariery... Magda K.

Najwyższe Muzeum Największych
W budowanym na Polach Wilanowskich Cen-
trum Opatrznoœci Bo¿ej powstanie Muzeum
Jana Paw³a II i Stefana Kardyna³a Wyszyñ-
skiego, najwiêkszych synów polskiej ziemi.
Muzeum bêdzie interaktywne.

MUZYCZNY, TÊCZOWY MOST

ZMIANY W CZYNSZACH

W niedzielê 15
lutego w Centrum
Promocji Kultury
w Dzielnicy Pra-
ga Po³udnie, przy
ul. Podskarbiñ-
skiej 2, odby³ siê
pierwszy praski
bal charytatywny
„dzieci – dzie-
ciom”, zorganizo-
wany przez Sto-
warzyszenie Pro-
mocji Grochowa i praski oddzia³ Caritas. Podczas balu odby³a siê
licytacja prac plastycznych dzieci z przedszkola nr 250 „Akwarel-
ka”, któr¹ z du¿ym powodzeniem poprowadzili: Alicja D¹browska
– Pose³ na Sejm RP i Tomasz Kucharski – Burmistrz Dzielnicy
Praga Po³udnie. Zebrane pieni¹dze przekazane zostan¹ Funda-
cji Rodzin Adopcyjnych. 

DZIECI – DZIECIOM
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MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

ZZaappaacchhyy  ww kkuucchhnnii,,  ttoo  nniiee  ttyyllkkoo
mmiiłłee  aarroommaattyy..  JJaakk  rraaddzziićć  ssoobbiiee
zz ttyymmii  nniieezzbbyytt  pprrzzyyjjeemmnnyymmii??
NNaajjwwaażżnniieejjsszzee  ––  nniieesskkaazziitteellnnaa
cczzyyssttoośśćć..  

Zastarzałe zapachy, utrzy−
mujące się mimo dokładnego wy−
szorowania, „wyciągnie” z szafek
wstawiony tam płaski talerzyk
ze świeżo uprażoną, zmieloną
kawą. Niekiedy kawę trzeba wy−
mienić kilkakrotnie na nową, by
efekt „odwaniania” był trwały.

Termos nie nabierze nieprzy−
jemnego zapaszku, jeśli po każ−
dym użyciu umyjemy go staran−
nie, wysuszymy i do suchego
włożymy 1−2 kostki cukru, które
wyrzucamy przed kolejnym uży−
ciem termosu. Zapach stęchli−
zny nie powinien się pojawić.

Kalafior, kapusta i brokuły nie
wydzielają tak intensywnie nie−
miłego zapachu podczas goto−
wania, jeśli do garnka włożymy
kromkę lub kilka skórek ciemne−
go chleba. Kalafior i brukselka
znakomicie reagują na dodanie
do wody, w której się gotują,
szklanki świeżego mleka, które
przy okazji świetnie wpływa na
smak tych warzyw.

Powietrze w kuchni i mieszka−
niu pachnie lepiej, jeśli co jakiś
czas na czystej, suchej patelni
palimy domowym sposobem
ziarna kawowe. Podobnie korzy−
stnie działa gotowanie w małej
ilości wody kilkunastu goździków
lub łyżki – dwóch mięty.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
KKrryyzzyyss..  NNaa  cczzyymm  oosszzcczzęęddzziićć??  JJaakk  rraattoowwaaćć  ddoommoowwyy  bbuuddżżeett??
Sprawdź, czy Twoje oszczędności są należycie oprocentowane.

Zmiana banku na dający lepsze warunki to, mimo kłopotów z za−
wiadamianiem o nowym numerze konta, dobry pomysł, jednak nie

decyduj pochopnie. Skalkuluj nie tylko wyższe oprocentowanie i płynące z niego korzy−
ści, ale też dowiedz się dokładnie o wszelkie opłaty dodatkowe, m.in. za prowadzenie
rachunku, za przelewy, wpłaty gotówkowe, koszty korzystania z karty do bankomatu itp.

Nie zwlekaj dłużej z wymianą żarówek na energooszczędne. Ich jakość i różne odcie−
nie pozwalają na spory komfort a zużycie prądu jest znacząco niższe. Dłuższa jest też
żywotność samych żarówek. 

Nie ufaj do końca udogodnieniom takim, jak urządzenia w stanie czuwania, np. tele−
wizor. Jeśli w ciągu dnia oglądasz telewizję przez 6 godz. to telewizor pozostaje w sta−
nie czuwania przez pozostałych 18 godzin doby. Przez rok uzbiera się tego prawie 7.000
godzin, czyli niemal 300 dni „pustego przebiegu” telewizora w stanie czuwania. A prąd
kosztuje! Wygodnie jest nie ruszając się z kanapy, „wyłączać” urządzenie pilotem, ale
trochę zdrowego dla kieszeni ruchu nikomu jeszcze nie zaszkodziło! CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Udka pyszne, choæ nieznane, czyli…
✓✓ Udka w cebuli
Pó³ kilo cebuli kroimy w œrednie piórka (tzn. wzd³u¿, a nie w po-
przek), uk³adamy na dnie garnka, na ³y¿ce – dwóch oliwy. Na
wierzchu uk³adamy œciœle op³ukane, osuszone i obsma¿one na
rumiano udka – garnek powinien byæ takiej wielkoœci, by udka
zas³oni³y ca³¹ powierzchniê cebuli (obiad mo¿na przygotowaæ
na 2 lub 3 dni). Wlewamy 1-2 szklanki bia³ego wytrawnego lub pó³wytrawnego wina
(nie powinno dotykaæ do udek). Sól, pieprz, tymianek suszony a na wierzch kolejne
1/2 kg cebuli w piórkach. Garnek przykrywamy szczelnie i na mikroskopijnym ogniu
dusimy nie krócej, ni¿ 3 godziny sprawdzaj¹c, by by³o w nim sporo wytworzonego p³y-
nu. Wyjmujemy udka, sos miksujemy na g³adko, doprawiamy do smaku, podajemy
z ry¿em.

✓✓ Udka w ziemniakach
Udka skropiæ octem jab³kowym, natrzeæ sol¹ z przyprawami: rozmarynem i tymian-
kiem. Ziemniaki wyszorowaæ, pokroiæ w ósemki lub w æwiartki, w³o¿yæ do szczelnej to-
rebki foliowej wraz z 1/2 szklanki oleju, sol¹ i przyprawami – gotow¹ przypraw¹ do
ziemniaków albo mieszank¹ w³asn¹, np. rozmaryn, czosnek, papryka mielona. Za-
mkn¹æ dok³adnie worek i potrz¹saæ tak d³ugo, a¿ wszystko dobrze wymiesza siê z zie-
mniakami. Zawartoœæ torebki wylaæ na blaszkê, miêdzy ziemniakami u³o¿yæ udka
z marynaty, posypaæ czosnkiem. Zapiekaæ w temperaturze 150-180°C, co jakiœ czas
potrz¹saj¹c blaszk¹, by nie przywar³o. Aromatyczne i pyszne!

✓✓ Udka z grzybami
Przygotowaæ dwa garnki i patelniê. Udka natrzeæ sol¹ i œwie¿o zmielonym pieprzem,
od³o¿yæ na pó³ godziny. Dwie cebule, ma³¹ marchewkê i ca³ego, niedu¿ego selera po-
kroiæ w cienkie s³upki (nie zalecam selera mro¿onego). Œwie¿e lub mro¿one grzyby
leœne op³ukaæ, osuszyæ, pokroiæ w paski. Ostatecznie grzyby leœne mo¿na zast¹piæ
m³odymi pieczarkami, lecz to zmienia smak. Rozetrzeæ z sol¹ z¹bek œwie¿ego czosn-
ku. Jednoczeœnie zrumieniæ na patelni udka, w jednym garnku podsma¿yæ selera
z marchewk¹ i cebulk¹ a w drugim, na nieco wiêkszej iloœci t³uszczu – grzyby z czo-
snkiem (nie soliæ!). Gdy gotowe, prze³o¿yæ wszystko do jednego garnka, podlaæ 1/2
szklanki wody lub bulionu i dusiæ pod przykryciem do miêkkoœci. Sos mo¿na zagêœciæ
m¹k¹ i œmietan¹. Obowi¹zkowo przed podaniem posypaæ bardzo du¿¹ iloœci¹ natki.

PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Do sklepu muzycznego przychodzi dwóch

mężczyzn, jeden mówi do sprzedawcy:

− Poproszę tę czerwoną trąbkę.

A drugi:

− Ja poproszę ten biały akordeon.

Na to sprzedawca:

− Gaśnice mogę sprzedać, ale kaloryfera nie. 

☺ ☺ ☺
Złote wesele dziadków. Zaciekawiony wnuk pyta: − Jak mi−

nęło wam tych 50 lat małżeństwa?!

− Jak 5 minut! – promienieje babcia.

− 5 minut? − mruczy dziadek. − Chyba pod wodą i bez po−

wietrza…

☺ ☺ ☺
− Synu, ciekaw jestem, jak ci poszła sesja?!

− Tato, napisałem wszystkie egzaminy. Wyobraź sobie, że

profesorowie zaskoczeni, proszą bym je powtórzył jesienią!

WWeessoołłyy  RRoommeekk

Krzyżówka Mieszkańca Nr 4
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H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

Postaraj siê kontynuowaæ to, czym zajmowa³eœ
siê ostatnio i raczej nie wyrywaj siê z niczym
nowym. Powoli z³apiesz wiatr w ¿agle, poprawi
siê Twoje samopoczucie, zapanuje mi³e o¿y-
wienie w ¿yciu towarzyskim. Zadbaj tylko
o swoje zdrowie i kondycjê, bo zadyszka której
dostajesz po wejœciu na drugie piêtro, sygnali-
zuje spadek Twojej formy fizycznej.    

 BYK 22.04-21.05
Czekaj¹ Ciê dobre dni, bêdziesz mieæ wiele okazji,
aby zaprezentowaæ siê z jak najlepszej strony.
Twoje skuteczne dzia³anie i odkrywcze pomys³y
pozwol¹ Ci uzyskaæ maksymalne efekty. W trud-
nych chwilach wyka¿esz siê opanowaniem,
a w sprawach prywatnych mo¿esz siê spodziewaæ
kilku atrakcyjnych niespodzianek i mi³ej zabawy.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Nie wydawaj dzisiaj pieniêdzy, które masz za-
robiæ jutro. Brak rozwagi mo¿e Ciê drogo ko-
sztowaæ. Spójrz na sprawy z wiêkszym dystan-
sem i nie rób interesów, na których siê nie
znasz. Nie odk³adaj spraw prywatnych, bo ci¹-
g³e odwlekanie decyzji nie rozwi¹¿e narastaj¹-
cych problemów.  

�� RAK 22.06-22.07
Jeœli nie wiesz, gdzie siê podzia³a Twoja gotówka,
zacznij robiæ zakupy z o³ówkiem w rêku. „Przyga-
szony i wyzuty z ochoty na ca³y œwiat” jak w Ka-
barecie Starszych Panów, tak mo¿esz siê poczuæ
przez parê najbli¿szych dni. W niektórych spra-
wach zawodowych nie b¹dŸ zbyt nadgorliwy, od-
daj d³ugi i nie zapo¿yczaj siê niepotrzebnie. Dla
równowagi w sprawach rodzinnych bêdzie mi³o
i spokojnie, co da Ci poczucie bezpieczeñstwa.

�� LEW 23.07-23.08
Nadmiar energii warto wy³adowaæ w pracy. Po-
staraj siê tylko nie robiæ kilku rzeczy naraz.
Przed Tob¹ ciekawe propozycje dodatkowego
zarobku i ró¿nych finansowych okazji. Uwa¿aj
jednak byœ zaaferowany du¿¹ iloœci¹ spraw
i ¿yciem towarzyskim, nie „zgubi³” gdzieœ po
drodze swojego partnera. Szkoda by by³o…  

�� PANNA 24.08-23.09
Kropla dr¹¿y ska³ê nie si³¹, ale konsekwencj¹.
Ty te¿ bêdziesz postêpowa³ podobnie, zmie-
rzasz do celu powoli, nie trac¹c go z oczu.
W domowym zaciszu postaraj siê sprawy za-
wodowe pozostawiæ za progiem. Przez najbli¿-
szy miesi¹c nie warto planowaæ wiêkszych in-
westycji. Skup siê na tym, co masz, warto prze-
czekaæ ten trudny moment… Wiêkszym opty-
mizmem powieje na wiosnê.

�� WAGA 24.09-23.10
Na pierwszy plan wysun¹ siê w najbli¿szym
czasie sprawy zawodowe. Mo¿e wpadniesz na
ciekawy pomys³? Mo¿liwa okazja zarobienia
dodatkowych pieniêdzy lub nawi¹zania po¿y-
tecznych kontaktów. Staraj siê tylko unikaæ sy-
tuacji gro¿¹cych wybuchem konfliktu. Najwiê-
cej wsparcia otrzymasz od Wodnika i BliŸni¹t.

�� SKORPION 24.10-23.11
W najbli¿szym czasie mo¿esz wykazaæ siê
spor¹ pomys³owoœci¹ i inwencj¹. To mo¿e byæ
dobry czas na szukanie wyjœcia z trudnych sy-
tuacji oraz na burzê mózgów. W sprawach za-
wodowych postaraj siê byæ bardziej elastycz-
nym, ale nie rób niczego na si³ê! Niewykluczo-
ne, ¿e ogarnie Ciê szaleñstwo zakupów i do-
datkowych zachcianek, zanim weŸmiesz po-
¿yczkê lub kredyt, pomyœl o konsekwencjach!

�� STRZELEC 24.11-22.12
W sprawach finansowych Twoje lêki i obawy
oka¿¹ siê nieuzasadnione. Nie jest te¿ tak, ¿e
wszyscy spiskuj¹ przeciwko Tobie. Zamiast
wietrzyæ podstêp, zadbaj o dobre relacje ze
wspó³pracownikami, postaraj siê zostawiæ swo-
je humory przed drzwiami firmy. Zobaczysz ja-
kiej poprawie ulegn¹ wasze wspólne relacje.
Uœmiech tak niewiele kosztuje… a potrafi
zdzia³aæ cuda.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Przed Tob¹ dobry czas, aby zastanowiæ siê na
swoimi obecnymi planami i zamiarami. Nie wy-
biegaj za bardzo w przysz³oœæ, tylko skup siê
na teraŸniejszoœci. Mo¿e warto coœ zmieniæ,
z czegoœ zrezygnowaæ? Trzymaj siê z daleka
od rozplotkowanego towarzystwa, bo ktoœ mo-
¿e ciê celowo wprowadzaæ w b³¹d. 

�� WODNIK 21.01-19.02
Niewykluczone, ¿e marzysz o dalekiej podró¿y
do egzotycznego kraju. Pamiêtaj, by dok³adnie
zapoznaæ siê z ofertami biur podró¿y. Zanim
zechcesz wp³aciæ pieni¹dze sprawdŸ, czy jest
to wiarygodna firma. Poniewa¿ ostatnio Twoje
szare komórki dzia³aj¹ na najwy¿szych obro-
tach, egzaminy zdasz œpiewaj¹co!  

�� RYBY 20.02-20.03
Przed Tob¹ wielkie szanse na to, aby nied³ugo
poprawiæ swoj¹ sytuacjê zawodow¹ i finanso-
w¹. Planety zachêcaj¹ Ciê do m¹drego inwe-
stowania i sensownego lokowania oszczêdno-
œci. Teraz na pewno zrobisz to z intuicj¹. W naj-
bli¿szych dniach dla swojego partnera bê-
dziesz idealnym towarzyszem – czu³ym i opie-
kuñczym. Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 14 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 2/2009 „Ani dymu, ani popio³u”. Nagrodê
ksi¹¿kow¹ wylosowa³a p. Aneta Kamiñska z ul. Górczewskiej. Wa¿ne do 06.03.br.
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WARSZAWA

REKLAMA REKLAMA

Szacuje siê, ¿e problem
ubytku s³uchu dotyczy oko³o
10% populacji. Oznacza to, ¿e
200 tys. warszawiaków niedo-
s³yszy, choæ z pewnoœci¹
o wiele mniej zdaje sobie z te-
go sprawê.

Zakup aparatu s³uchowego
powinien byæ traktowany jako
inwestycja we w³asne zdrowie,
dlatego nale¿y staraæ siê wy-
braæ aparat s³uchowy, który
najlepiej odpowiada potrze-
bom pacjenta, i to w³aœnie,
a nie cena, powinno wp³yn¹æ
na jego ostateczny wybór.

W Przychodni Specjalistycz-
nej przy ulicy Ostro³êckiej 4

mieœci siê gabinet firmy FO-
NIKON, w którym mo¿na
zbadaæ s³uch, przymierzyæ
oraz zaopatrzyæ siê w aparat
s³uchowy. Przy zakupie apara-
tu istnieje mo¿liwoœæ skorzy-
stania z refundacji Narodowe-
go Funduszu Zdrowia oraz do-
finansowania przez Powiatowe
Centra Pomocy Rodzinie.

W gabinecie oferowane s¹
aparaty s³uchowe renomowa-
nych firm, u¿ywane przez mi-
liony osób na ca³ym œwiecie,
od lat znane i sprawdzone tak-
¿e na polskim rynku. Dostêp-
ne w pe³nej gamie produkty –
od analogowych do cyfro-

wych z systemami sztucznej
inteligencji, od zausznych do
wewn¹trzusznych – s¹ do na-
bycia za gotówkê lub w atrak-
cyjnym systemie ratalnym
(bez odsetek). W ofercie znaj-
duje siê tak¿e prawdziwy hit
wœród aparatów s³uchowych –
aparat Oticon Vigo, który pa-
rametrami dorównuje najdro¿-
szym rozwi¹zaniom na rynku,
a jego cena jest umiarkowana.
Dodatkowo, na miejscu mo¿-
na nabyæ wszelkie niezbêdne
akcesoria i dodatki do apara-
tów s³uchowych, czyli: bate-
rie, wk³adki, œrodki czyszcz¹-
ce, itp.

- Niezbêdnym Ÿród³em suk-
cesu przy doborze aparatu s³u-
chowego jest zrozumienie po-
trzeb pacjenta i uwzglêdnienie
jego indywidualnego trybu ¿y-
cia. Staranna analiza oczeki-
wañ pacjenta umo¿liwia za-
proponowanie konkretnego
rozwi¹zania w postaci nowo-
czesnego aparatu s³uchowego

– mówi pani Ryta Turczyñska,
dyplomowany audioprotetyk
z firmy FONIKON.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ pro-
mocj¹ zimow¹ pracownicy
gabinetów audioprotetycz-
nych firmy Fonikon zapra-
szaj¹ wszystkich zaintereso-
wanych na bezp³atne bada-
nie s³uchu oraz konsultacjê

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA£ÓW:
Warszawa – Praga Południe, ul. Ostrołęcka 4, tel. 022 498−74−80

Warszawa – Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 022 353−42−50
Warszawa – Praga Pó³noc, ul. Brzeska 12, tel. 022 499-69-40
Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 022 353-06-20

Warszawa – Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 022 498-75-40
Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 0 889 179 769 (po godz. 15-tej)

Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 022 862-99-90
Warszawa – Bemowo, ul. Cio³ka 11, tel. 022 877-07-63

Warszawa – Bielany, ul. ¯eromskiego 33, tel. 022 499-66-30

Z tym artyku³em badanie s³uchu GRATIS
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!!!

Gdzie po aparat słuchowy?
Wiele osób zastanawia siê, czy to ju¿ pora na badanie s³uchu czy mo¿e krew-
ni i znajomi przesadzaj¹ mówi¹c, ¿e coraz trudniej jest siê z nimi porozumieæ.
A przecie¿ pomiar s³uchu oraz dobór aparatu jest bezbolesny i bezp³atny.

APARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 022 498−74−80

ul. Br. Czecha 39
tel. 022 353−42−50

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

W 1992 r. papie¿ Jan Pa-
we³ II ustanowi³ Œwiatowy
Dzieñ Chorego. Œwiêto to
obchodzone jest 11 lute-
go. Szczególne miejsce
wœród chorych zajmuj¹
dzieci i to na ich ból
i cierpienie jesteœmy naj-
bardziej wra¿liwi.

W dwóch dzieciêcych pla-
cówkach, z okazji Œwiatowego
Dnia Chorego, z najm³odszymi
pacjentami spotkali siê biskupi
Diecezji Warszawsko-Praskiej  –
ks. abp Henryk Hoser i ks. bp
Stanis³aw Kêdziora. Pierwszy
odwiedzi³ miêdzyleskie Centrum
Zdrowia Dziecka, drugi zaœ
dzieciêcy szpital przy ul. Nie-
k³añskiej. W CZD ksi¹dz arcybi-
skup odprawi³ mszê œwiêt¹
w czasie której przyzna³ siê, ¿e
jako wieloletni lekarz pediatra
wie, ¿e choruj¹ce dzieci s¹ bar-
dzo m¹dre. Opowiada³ te¿

o swoich doœwiadczeniach misyjnych,
czêsto bardzo trudnych ze wzglêdu na
panuj¹cy w krajach misyjnych g³ód oraz
brak dostêpu do lekarstw. Za ciep³e s³o-
wa i bliski kontakt mali pacjenci
odwdziêczyli siê arcybiskupowi prezen-
tacj¹ swoich wierszy. Prezentem dla
chorych by³ wystêp zespo³u fletowego
z aniñskiej podstawówki nr 218 oraz za-
bawne przedstawienie „Kubuœ Puchatek

i Przyjaciele” w wykonaniu dzieci ze
Szkolnego Ko³a Caritas dzia³aj¹cego
przy Gimnazjum Nr 3 w Miêdzylesiu.
Du¿¹ atrakcj¹ by³ pokaz czarodziejskich
sztuczek zaprezentowany przez prawie
prawdziwego maga.

Tak, jak ks. abp Henryk Hoser doda-
wa³ otuchy dzieciom w CZD, tak samo
ks. bp Stanis³aw Kêdziora (zwany przez
lekarzy i pacjentów „Uœmiechniêtym
Biskupem”) wspiera³ ma³ych pacjentów
w szpitalu przy ul. Niek³añskiej. Tutaj
otuchy dzieciom dodawa³y równie¿ „Li-

sty do chorych” pisane przez
dzieci w odpowiedzi na akcjê
zorganizowan¹ przez Fundacjê
Raoula Follereau. Listy te dzie-
ciom czytali harcerze. Spotkanie
uatrakcyjni³ koncert muzyki et-
nicznej folkowego zespo³u
„Klezmersi”. 

Mali pacjenci z obydwu pla-
cówek zostali obdarowani spe-
cjalnymi paczkami zawieraj¹cy-
mi upominki i s³odycze. Jak in-
formuje nas Caritas Diecezji
Warszawsko-Praskiej w czasie
Œwiatowego Dnia Chorego roz-
dano hospitalizowanym dzie-
ciom prawie 900 paczek.        ar

Kolejka do zdrowia
Zmiana siedziby Centrum Promocji Kultury
Pragi Po³udnie dobrze zrobi³a... zdrowiu mie-
szkañców. Zdrowiu i œwiadomoœci zdrowotnej.

Od lat spotkania, wyk³ady i badania organizowane w ramach
cyklu „Praska Szko³a Zdrowia” odbywa³y siê w starej siedzibie
CPK przy urzêdzie dzielnicy. I trzeba szczerze przyznaæ, ¿e ostat-
nio widaæ by³o po frekwencji, ¿e spada zainteresowanie mieszkañ-
ców tym cyklem. W po³owie lutego w nowej siedzibie CPK przy
ul. Podskarbiñskiej ruszy³ nowy cykl spotkañ. – Obawialiœmy siê
o frekwencjê, ale mi³o nas zaskoczy³a – przyzna³ „Mieszkañcowi”
kieruj¹cy dzielnicow¹ komisj¹ zdrowia radny Ryszard Kalkhoff.
Fakt, przeznaczona do wyk³adu sala szybko zape³ni³a siê mieszkañ-
cami, a do darmowych badañ ustawi³a siê d³uga kolejka. Mo¿na by-
³o m.in. zmierzyæ ciœnienie, poziom cholesterolu i glukozy, czy
tlenku wêgla w p³ucach. 

Pierwsze spotkanie w tegorocznym cyklu up³ynê³o pod znakiem
walki z chorobami nowotworowymi. Wyk³ad na ten temat wyg³osi³
prof. dr hab. Zbigniew Wronkowski z Centrum Onkologii – Instytutu
im. M.Sk³odowskiej-Curie. – Pan zobaczy, panie profesorze, jak wa¿-
ne dla w³adz dzielnicy jest zdrowie mieszkañców. Na inauguracyjny
wyk³ad przyszed³ prawie ca³y zarz¹d dzielnicy... – nieco ¿artobliwie
radny Kalkhoff przedstawia³ wyk³adowcy burmistrza Tomasza Ku-
charskiego i jego zastêpców Marka Karpowicza i Konstantego Barto-
nia, który do sali przyby³ z najnowszym „Mieszkañcem” w rêku. 

Poniewa¿ obecnie w CPK trwaj¹ gwarancyjne remonty kolejne
spotkanie w ramach „Praskiej Szko³y Zdrowia” odbêdzie siê pod
koniec marca. Ada M.

BISKUPI Z CHORYMI
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KOMIS MEBLOWY SKUP – SPRZEDA¯

WIELKA PROMOCJA
na fotele obrotowe 
i krzes³a biurowe.

Sprawne, dzia³aj¹ce.
Ceny od 25 z³, 

bardzo du¿y wybór!

Polecamy szeroki wybór mebli i sprzêtów:
�� domowych – pokoje, kuchnie, ³azienki, balkony, piwnice, gara¿e, ogrody itp.
�� sklepowych – rega³y, lady, recepcje, stojaki, wieszaki, zabudowy itp.
�� biurowych – biurka, rega³y, gabinety, sto³y, fotele, krzes³a itp.
I wiele innych mebli, sprzêtów i urz¹dzeñ w rewelacyjnych cenach!

CO TYDZIEÑ NOWA OFERTA!

178lat temu na po-
lach pod Gro-
chowem roze-

gra³a siê jedna z najwiêkszych
bitew Powstania Listopadowe-
go (1830-1831), która by³a za-
razem najwiêksz¹ bitw¹ w Eu-
ropie od czasów wojen napole-
oñskich.

Teren bitwy pod Grochowem,
w której star³y siê powstañcze
wojska polskie z armi¹ zaborcze-
go Imperium Rosyjskiego stano-
wi³a bagnist¹ równinê szerokoœci
7 km, rozci¹gaj¹c¹ siê miêdzy
Prag¹, Kaczym Do³em (obecnie
Miêdzylesie), Wawrem, Kawê-
czynem i Z¹bkami.

Armia rosyjska feldmarsza³ka
Iwana Dybicza nadci¹gaj¹ca pod
Warszawê od wschodu mog³a
podejœæ do Pragi wy³¹cznie sta-
rym traktem warszawskim i szos¹
brzesk¹, które ³¹czy³y siê ze sob¹
pod karczm¹ Ma³ego Grochowa. 

Od pó³nocnego wschodu wio-
d³a do Pragi szosa kowieñska,
biegn¹ca przez Serock, Nieporêt
i Bia³o³êkê.

Na tym kierunku jedynym
miejscem dogodnym do obrony
by³a cieœnina Bia³o³êki.

Gen. Józef Ch³opicki faktycz-
ny naczelny wódz armii polskiej
mia³ do swej dyspozycji 47 bata-
lionów piechoty, 69 szwadronów
jazdy i 16 baterii artylerii – ³¹cz-
nie 50 tys. ludzi i 136 dzia³.
Klucz obronnych pozycji pol-
skich stanowi³a Olszynka Gro-
chowska. By³ to doœæ rozleg³y las
olchowy o szerokoœci kilometra
i g³êbokoœci ponad kilometr, oto-
czony z trzech stron (poza zacho-
dni¹) moczarami. Po bokach tej
pozycji usytuowane by³y dwie
silne baterie po 20 dzia³ ka¿da,
broni¹ce Olszynki przed oskrzy-
dleniem. Flankowa³y one tak¿e
ruchy przeciwnika na starym

trakcie czy szosie. Olszynkê ob-
sadza³a dywizja gen. Franciszka
¯ymierskiego.

Za Olszynk¹ zajmowa³a pozy-
cje, uszykowana w trzech rzutach
dywizja gen. Jana Skrzyneckie-
go. Na prawo od szosy Grochów
Wielki – Grochów Ma³y znajdo-
wa³a siê dywizja piechoty gen.
Piotra Szembeka. Jazda sta³a przy
dywizji Skrzyneckiego oraz pod
Z¹bkami (grupa gen. Jana Nepo-
mucena Umiñskiego). Odwód ar-
mijny stanowi³ korpus gen. To-
masza £ubieñskiego (33 szwa-
drony i 16 dzia³), rozmieszczony
na wysokoœci s³upa ¿elaznego.
Na stra¿y traktu kowieñskiego
pod Bia³o³êk¹, postawi³ Ch³opic-
ki zrazu II brygadê piechoty gen.
Kazimierza Ma³achowskiego z 6
dzia³ami i dywizj¹ jazdy p³k. An-
toniego Gie³guda i brygad¹ Jazdy
gen. Ludwika Bukowskiego –

³¹cznie 14 batalionów, 10 szwa-
dronów i 24 dzia³a.

Wojska rosyjskie liczy³y
48.500 piechoty, 10.000 jazdy
i 228 dzia³. Na prawym skrzydle
Dybicz rozmieœci³ VI korpus gen.
Grigorija Rosena (24 bataliony,
16 szwadronów i 70 dzia³) zajmu-
j¹cy pozycje na krawêdzi lasów
rozci¹gaj¹cych siê od Kawêczyna
do Wygody. W centrum, w odle-
g³oœci 650 m od Olszynki, miêdzy
D¹brow¹, Wygod¹, sta³o 18 bata-
lionów piechoty i 2 baterie pozy-
cyjne. Za Wygod¹ na trakcie war-
szawskim rozmieszczono bryga-
dê grenadierów litewskich i 6
szwadronów jazdy. Na po³udnio-
wy zachód od Wygody a¿ po Ze-
rzeñ i Zbytki rozci¹ga³y siê stano-
wiska I korpusu gen. Pahlena (25
batalionów, 32 szwadrony i 60
dzia³). Odwody rosyjskie znajdo-
wa³y siê w Janówku (gwardia

Wielkiego Ksiêcia Konstantego)
i w Dêbem Wielkim (³¹cznie 16
batalionów, 7 szwadronów oraz
oko³o 60 dzia³). Do tego doliczyæ
jeszcze nale¿y nadci¹gaj¹cy trak-
tem od Serocka przez Nieporêt do
Bia³o³êki korpus grenadierów
gen. Iwana Szachowskiego (13
batalionów, 16 szwadronów, 600
kozaków i 34 dzia³a).

Bój rozpocz¹³ Dybicz ju¿ 20
lutego, próbuj¹c zdobyæ Olszyn-
kê Grochowsk¹. Piêciokrotne
ataki wojsk rosyjskich zosta³y
krwawo odparte przez powstañ-
cz¹ piechotê i artyleriê. Du¿a si-
³a odporna wykazana przez Po-
laków sprawi³a, ¿e Dybicz za-
niecha³ dalszych ataków i posta-
nowi³ zaczekaæ na nadejœcie
korpusu gen. Szachowskiego.
Plan naczelnego wodza rosyj-
skiego polega³ na zsychronizo-
waniu dzia³añ Szachowskiego
z czo³owym uderzeniem si³
g³ównych. Dybicz chcia³ rozpo-
cz¹æ bitwê 26 lutego przesuwa-
j¹c swe wojska w prawo, w kie-
runku Kawêczyna i przeprowa-
dzaj¹c silny atak na polskie lewe

skrzyd³o. W tym czasie zada-
niem korpusu Szachowskiego
mia³o byæ przemaszerowanie
z Bia³o³êki na Bródno i uderze-
nie na ty³y armii polskiej.

Genera³ Ch³opicki z kolei za-
mierza³ szukaæ rozstrzygniêcia
pod Olszynk¹. W myœl zasady
napoleoñskiej sztuki wojennej
pragn¹³ stosunkowo ma³ymi si³a-
mi powstrzymaæ ataki nieprzyja-
ciela, wyczerpaæ i wykrwawiæ
go, zachowuj¹c w tyle jak naj-
wiêcej nietkniêtego wojska. 
W odpowiednim momencie
chcia³ dokonaæ zwrotu zaczepne-
go wszystkimi niemal si³ami
i osi¹gn¹æ rozstrzygniêcie.

Tymczasem szybko po sobie
nastêpuj¹ce wypadki przekreœli³y
plan Dybicza. Gen. Szachowski,
niewtajemniczony w zamierzenia
wodza rosyjskiego, posuwaj¹c
siê z korpusem grenadierów dro-
g¹ przez Nieporêt w kierunku
Pragi, 24 lutego natkn¹³ siê
w Bia³o³êce na II brygadê piecho-
ty gen. Ma³achowskiego i po
ciê¿kim z ni¹ boju, nazajutrz (25
lutego) w obliczu ca³oœci si³ 1 dy-

wizji piechoty polskiej gen. Jana
Krukowieckiego, nie zaryzyko-
wa³ walki i nakaza³ odwrót przez
Grodzisk i Marki ku si³om g³ów-
nym Dybicza.

Feldmarsza³ek, obawiaj¹c siê,
¿e Polacy rozbij¹ korpus Sza-
chowskiego, zrezygnowa³ z rea-
lizacji swego misternego planu
i nie zwlekaj¹c 25 lutego ude-
rzy³ na Olszynkê, stosuj¹c atak
czo³owy, rzadko przynosz¹cy
rozstrzygniêcie. Mimo ogrom-
nej przewagi liczebnej Rosjanie
d³ugo nie mogli prze³amaæ obro-
ny polskiej. Kolejne ataki coraz
liczniejszych batalionów rosyj-
skich by³y krwawo odpierane
przez obroñców. Dopiero w wy-
niku pi¹tego ataku, do którego
Dybicz pchn¹³ odwody, Rosja-
nom uda³o siê opanowaæ
Olszynkê. Ch³opicki uzna³, ¿e
nadszed³ czas wykonania gene-
ralnego uderzenia na Olszynkê.
Pragn¹³ je przeprowadziæ wszy-
stkimi si³ami, w tym równie¿
dywizj¹ Krukowieckiego, któr¹
wezwa³ spod Bia³o³êki oraz kor-
pusem jazdy jazdy gen. Toma-
sza £ubieñskiego. Niestety, we-
zwane jednostki nie nadesz³y,
a na domiar z³ego w decyduj¹-
cym momencie bitwy Ch³opicki
zosta³ ciê¿ko ranny. Szala zwy-
ciêstwa poczê³a przechylaæ siê
na stronê rosyjsk¹. Tylko dziêki
bohaterskiej postawie dywizji
gen. Skrzyneckiego, która po-
wstrzyma³a szar¿uj¹c¹ jazdê ro-
syjsk¹, armia polska zdo³a³a wy-
cofaæ siê na Pragê.

Bitwa grochowska przynios³a
obu stronom wielkie straty. Po-
lacy utracili ponad 7 tys. ludzi
(w tym 1.050 jeñców i zaginio-
nych), Rosjanie zaœ ok. 9.400
ludzi. Bitwa taktycznie wygrana
przez Rosjan, pod wzglêdem
strategicznym stanowi³a sukces
strony polskiej. Doprowadzi³a
ona do za³amania ducha zaczep-
nego armii Dybicza i za³amania
jej zimowej ofensywy.

prof. Janusz Wojtasik

ZAU£KI HISTORII – W 178. rocznicê bitwy

Olszynka Grochowska

W niedzielê, 22 lutego, w Alei Chwa³y, która ³¹czy Rembertów
z Prag¹ Po³udnie, odby³y siê obchody rocznicy Bitwy pod Olszyn-
k¹ Grochowsk¹. Od lat uroczystoœci te s¹ organizowane przez
w³adze i urzêdy obydwu dzielnic oraz œrodowiska patriotyczne. Po
mszy œwiêtej w koœciele przy pl. Szembeka uczestnicy obchodów
udali siê przed mogi³ê powstañcz¹ w Olszynce Grochowskiej,
gdzie odby³ siê Apel Poleg³ych, a delegacje sk³ada³y wieñce przed
ustawionymi w Alei Chwa³y g³azami-pomnikami.
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