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Katuj mnie
rodaku
Nikt tak nie potrafi samobiczować się jak Polak. Jak drogę „buduje” PO, to wiadomo, że ci z PiS będą twierdzili, że będzie to najdroższa
i najgorzej wykonana droga na świecie. I odwrotnie, jak coś powstawało
za czasów rządzenia przez PiS - nie
miało prawa być mądre i roztropne
w ocenie wyborców PO.
To wyróżnik jęczenia związany
z polityką. Są jeszcze inne, poniekąd
genetyczne. Wiadomo bowiem z góry, że u nas jest gorzej niż gdziekolwiek indziej. Gorzej odśnieżamy, gorzej produkujemy, gorzej śpiewamy
i gorzej biegamy.
Pojeździłem trochę po Europie
w tę zimę. Lotnisko w Wiedniu - sparaliżowane kompletnie (w Salzburgu
się śmieją - mają w Wiedniu trzy dni
zimy w roku, to byle śnieżek ich zaskoczył). Londyn stoi po dwucentymetrowym opadzie śniegu. Tam nikt
nie używa opon zimowych. Na Słowacji do akcji wezwano czołgi. Normalne - bo zima.
A u nas? Zaraz się wylewa potok
samobiczowania. Służby drogowe idioci. Budowlańcy - kretyni. Zarządcy - ograniczeni. Gdybym ja rządził
(budował, sprzątał, zamiatał) zupełnie inaczej by to wyglądało. No, ale
sprzątają (budują, rządzą) ONI. To się
nie może udać.
W Wiedniu na lotnisku kolejka do
zagubionego bagażu liczyła… 200
metrów. Trzy panie, każda pracuje
w tempie jedna osoba na piętnaście
minut. Trudno, taki czas. Tego samego dnia w równie zasypanej śniegiem
Warszawie, na lotnisku do zagubionego bagażu stoją… trzy osoby i są dwie
panie z obsługi. Każda pracuje w tempie pięć minut na klienta. Piorunem.
I co robi ten trzeci pasażer, wykrzykuje, by mu natychmiast sprowadzić kierownika, bo to idzie zbyt wolno. Przyleciał z Frankfurtu, opóźniony lot o pięć
godzin, bo Frankfurt nie dawał rady ze
śniegiem. Przyleciał do Warszawy i…
tu się wyżył. To był Polak oczywiście.
Tomasz Szymański

21.02.2013 r.
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WyŁĄcznie lite drewno

ŁóŻeczka  ŁóŻka
i wszystkie inne meble

oraz naprawa i renowacja
mebli drewnianych

ul. Krypska 19

(na tyłach Universamu) tel.

502 221 045, 514 074 404

www.meble−wierzbowski.pl e−mail: meble@meble−wierzbowski.pl

l Obiady domowe już
od 12 zł
l Dieta 1200 kcal
l KINDERBALE
z atrakcjami
l Imprezy okolicznościowe,
catering (imieniny, chrzciny,
stypy, wesela)
l Ceny do uzgodnienia,
menu dostosowane do
indywidualnych potrzeb
Klienta
l Sala do 50 osób
ul. Abrahama 18
(wejście od Fieldorfa)
Tel. 691-967-070;
www.bistrogoclaw.pl
e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

G a b i n e t
Stomatologiczny
Szwedzka 37
Tel. 818-07-91
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na metalu i cyrkonie
czynne 9-20,  sobota 9-14
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ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18
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Biuro Handlowe:
UNIPLAST P.H.U.
ul. Ostrobramska 73

tel. (22) 613 50 33,
(22) 870 27 17
e-mail: uniplast@oknoplast.com.pl

www.maxipizza.pl

po l e c a :
● 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

38%*

22 671 71 71
CH Tesco Gocław
ul. Fieldorfa 41

➡ szczegóły na str. 2
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Warszawiacy doświadczają
wszelkich zimowych uciążliwości. Spadają one na mieszkańców niczym biblijne plagi
na Egipcjan. Z tą różnicą, że
tamte plagi zsyłał Bóg, a te są
wynikiem zaniedbań i tandety. Tamte plagi były karą za
przetrzymywanie Izraelitów,
a obecne są za… za podatki

utrzymanie dróg, my kierowcy,
płacimy podwójnie – podatki jak
wszyscy i, dodatkowo, w akcyzie
na paliwo… O tym też napiszcie!
„Mieszkaniec” nie ma tak dużej
objętości, jak Biblia i wszystkich plag opisać nie damy rady,
ale spełniamy prośbę zmotoryzowanego Czytelnika.
Faktycznie, na stołecznych
ulicach dziura za dziurą. Gołym
okiem widać, że w przetargach

cza straty. Przykładem asfaltowej
tandety jest dziura przy wylocie
z ul. Cyraneczki w Grenadierów.
Ten odcinek podlega stołecznemu Zarządowi Dróg Miejskich.
Olbrzymia dziura powstała pod
koniec stycznia. Przez tydzień
kierowcy czekali na jej zabezpieczenie. I łamali przepisy, gdyż
żeby ją ominąć trzeba było jechać
pod prąd. 5 lutego dziura została
zalana asfaltem. Nie minęły dwa
tygodnie, a asfaltowa plomba już
się kruszy…
Ciekawą zależność można
zaobserwować w Wawrze. Im

Kronika policyjna
Wpadł po 10 latach

Kryminalni z Pragi Południe zatrzymali mężczyznę poszukiwanego trzema listami gończymi.
40-latek ukrywał się od dziesięciu lat. Poszukiwanego idącego ulicą zauważył zastępca naczelnika wydziału kryminalnego. Poprosił o wsparcie
i wspólnie z innymi policjantami zatrzymał mężczyznę, który nie krył zdziwienia na widok zatrzymujących go funkcjonariuszy. Powiedział policjantom, że wiedział o tym, że jest poszukiwany
przez policję i świadomie się ukrywał. Został osadzony w areszcie śledczym.

Wpadł z marihuaną

Policjanci z Rembertowa, realizując czynności operacyjne, dokonali zatrzymania młodego
mężczyzny, który był podejrzewany o posiadanie i dystrybucję środków odurzających. Podczas przeszukania, w mieszkaniu 23-latka funkcjonariusze zabezpieczyli między innymi pojem-

Uszkodzili pięć samochodów

Wywiadowcy patrolujący nocą południowopraskie ulice otrzymali zgłoszenie o dwóch
mężczyznach niszczących zaparkowane samochody. Udali się więc w miejsce, w którym
miało dojść do zdarzenia i potwierdzili, że kilka z zaparkowanych samochodów ma uszkodzone lusterka. Po krótkim przeszukaniu terenu
funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn.
19-letni Karol T. miał w organizmie ponad pół
promila alkoholu, a 20-letni Rafał S. ponad
promil. Mężczyźni wytrzeźwieli w policyjnej
celi. Ogólna suma strat oszacowana przez pokrzywdzonych wyniosła prawie 4 tys. złotych.
Karol T. i Rafał S. usłyszeli zarzut uszkodzenia
mienia, do którego się przyznali. Zniszczenie
lub uszkodzenia mienia jest zagrożone karą do
5 lat pozbawienia wolności.
mieszkańców! A dokładnie za
niefrasobliwe wykorzystanie
pieniędzy, jakie warszawiacy
wpłacają do budżetu.
Zimowymi plagami są przede
wszystkim zalegający śnieg,
ślizgawice,
ubytki
asfaltu
w jezdniach i zalewające roztopy. – Wczoraj, na przejściu dla
pieszych na Jana Pawła w Wesołej, starsza pani wywróciła się
tuż przed moim samochodem.
Ledwie wyhamowałem – mówi
„Mieszkańcowi” pan Ryszard,
konwojent dostarczający do
sklepów artykuły spożywcze
i dodaje. – Ale naszą zmorą są
dziury w jezdniach. Przecież na

na budowę ulic i remonty nawierzchni wygrywają najtańsze
oferty. Wylewany asfalt musi
być tandetny i kruszy się nawet
przy niezbyt mroźnej zimie. Ale
wykonawcy dróg nie są na tym
stratni, ba, dzięki temu mają
wizję kolejnych wygranych
przetargów. Przetargów na… remonty. Interes się kręci, a tracą
na tym mieszkańcy, gdyż pieniądze na remonty można by było
spożytkować w lepszy sposób.
Niebagatelne są też dodatkowe koszty jeżdżenia dziurawymi
ulicami. – Spękane opony, zużyte
amortyzatory, zagubione kołpaki… - konwojent Ryszard wyli-

bliżej dzielnicowego Ratusza
tym lepszy jest stan nawierzchni. Wystarczy z ul. Żegańskiej
skręcić w ul. Patriotów i pojechać w kierunku Falenicy. Ilość
dziur zwiększa się wraz z odległością od siedziby samorządowych władz. Choć i w pobliżu
urzędu można doświadczyć
jezdnego wstrząsu (np. na ul.
Pożaryskiego – na zdjęciu).
Przez ilość nienaprawianych
dziur w naszych ulicach możemy także odczuć, jak bardzo
podziurawione są (przez „spowolnienie gospodarcze”) samorządowe budżety.
Adam Rosiński

Działali „na wyrwę”

Kilka dni temu do komendy przy ul. Grenadierów zgłosiła się pokrzywdzona, która poinformowała policjantów o kradzieży telefonu komórkowego. Do kradzieży metodą na tzw. „wyrwę”
miało dojść w tramwaju. Wartość telefonu została oszacowana przez pokrzywdzoną na sumę ponad 2 tysiące złotych. Po przyjęciu zawiadomienia,
sprawą kradzieży zajęli się policjanci z wydziału
zajmującego się zwalczaniem przestępczości skierowanej przeciwko mieniu. Dzień później, funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w kradzieży. W wyniku dalszych
czynności, kryminalni ustalili, że 31 i 29-latek nie
tylko to przestępstwo mają na swoim sumieniu.
Kilka dni wcześniej miał miejsce rozbój, w wyniku którego pokrzywdzona utraciła złoty łańcuszek.
Nad sprawą również intensywnie pracowali południowoprascy policjanci. Mężczyźni trafili do policyjnej celi. Jak się okazało, obaj byli już wcześniej notowani przez policję. 31-letniemu Grzegorzowi R. przedstawiono zarzut kradzieży i rozboju,
a Arturowi W., udziału w kradzieży.
toms
reklama

Zapraszamy: ul. Marsa 130, tel. 22 611 90 41,
Al. Stanów Zjednoczonych 40, tel. 22 870 07 00
ul. Jana Nowaka Jeziorañskiego 9 tel. 22 379 72 91
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Wejdź na naszą stronę internetową…


➡ …zapisz się do newslettera… ➡ Co DWA TYGODNIE

otrzymasz MIESZKAŃCA ON-LINE
z NAJŚWIEŻSZYMI informacjami
na swoją SKRZYNKĘ MAILOWĄ!!!

												

CHCESZ MIEĆ ŁATWY DOSTĘP DO INFORMACJI ZE SWOJEJ DZIELNICY?
Jest na to proste rozwiązanie!

reklama

Ukradł kolczyk i wpadł

Młody mężczyzna podbiegł do kobiety i wykorzystując chwilę jej zaskoczenia wyjął jej z ucha
złoty kolczyk. Gdy pokrzywdzona zorientowała się, że mężczyzna ukradł jej kolczyk, natychmiast powiadomiła o tym zdarzeniu południowopraskich policjantów. Kilka ulic dalej, patrolowcy zauważyli podejrzanie zachowującego się
mężczyznę, którego wygląd odpowiadał rysopisowi sprawcy kradzieży. Mężczyzna na widok
policjantów odrzucił jakiś przedmiot. Sprawdzono - to był kolczyk… Piotr K. został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Dochodzeniowcy
przedstawili 32-latkowi zarzut kradzieży. Piotr K.
przyznał się do zarzutu i poddał dobrowolnie karze zaproponowanej mu przez prokuratora. Mężczyzna działał w tzw. recydywie.

nik z marihuaną, wagę elektroniczną oraz pieniądze w kwocie ponad 2 tys. zł. Mateusz J. został
zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Zatrzymany
został również 26-letni Damian P., podejrzewany
o posiadanie narkotyków.

wawerczycy roku 2012
Podczas gali w hotelu Boss w Miedzeszynie
odbyła się uroczystość przyznania tytułów
Wawerczyka Roku 2012. Stowarzyszenie Inicjatywa dla Wawra wyróżniło czterech mieszkańców zasłużonych dla dzielnicy.

- Konkurs zorganizowano po raz dziewiąty. Kandydaci do tytułu Wawerczyka Roku
są zgłaszani przez mieszkańców, a wyboru spośród nich
dokonuje kapituła, złożona
z laureatów poprzednich edycji – wyjaśnia Janusz Barciński, prezes stowarzyszenia.
Jak podkreśla, Wawer od lat
pnie się w górę w rankingach
mierzących atrakcyjność dla
inwestorów oraz jakość życia
mieszkańców. Jest to zasługą
liderów, realizujących ambitne cele w wielu dziedzinach,
a przyznawany przez Stowarzyszenie Inicjatywa dla
Wawra tytuł i związana z nim
statuetka są formą podziękowania za ich wkład w rozwój
dzielnicy.
W tym roku kapituła konkursu uhonorowała cztery
osoby - Krzysztofa Wolffa,
Jarosława Meryka, Tomasza Filipiaka i Wiolettę Gejer.

Krzysztof Wolff, jest właścicielem firmy Wolff Trading prowadzącej działalność na rynku dystrybucji, materiałów i urządzeń
dla drukarni offsetowych
oraz uszlachetniania druku. Istniejąca od 20 lat firma
Wolff Trading wspiera wiele lokalnych inicjatyw (m.in.
Wawer Music Festival, czy
organizowanie przez Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP obozów wypoczynkowych dla dzieci).
„Przewspaniałe wyroby cukiernicze!” – tak wawerskie
łasuchy kwitują działalność
kolejnego laureata – Jarosława Meryka. Cukiernia „Meryk” położona jest przy stacji
kolejowej Miedzeszyn.
Któż nie słyszał o garnkach Philipiak? Wawerczykiem Roku 2012 został także
Tomasz Filipiak. Misją grupy Philipiak jest również promowanie zdrowego stylu ży-

reklama

www.mikrol.waw.pl

e-mail: mikrol@mikrol.waw.pl
tel. 22 879-79-13; fax. 22 610-31-35

niosła temperaturę w sali do
iście afrykańskiej. Spotkanie upłynęło w miłej i sym-

patycznej atmosferze, godnej ostatniej soboty karnawału.
(as)

												

F.U.H. „MIKROL”, ul. Jarociñska 17 M
Szafy wnêkowe, garderoby
Okna i drzwi PCV oraz drewniane
Parapety, ¿aluzje i rolety
RATY
Witryny, fasady z aluminium
!
Us³ugi remontowo-wykoñczeniowe

Występ szamana z Togo.

Goście bawili się wspaniale.

Tancerki z Angoli.







Galę prowadziła Dominika
Matuszak.

cia. Przejawia się to zarówno
w jakości ich produktów, jak
i prozdrowotnej działalności
edukacyjnej.
Wioletta Gejer jest jedyną kobietą w gronie tegorocznej edycji Wawerczyka Roku.
Pani Wioletta prowadzi firmę
eventową.
Po zakończeniu oficjalnej
części uroczystości goście, organizatorzy i laureaci bawili się w sali balowej przy muzyce na żywo wykonywanej
przez dwa zespoły muzyczne
z udziałem charyzmatycznego DJ`a.
Atrakcją wieczoru był
występ grupy tanecznej
z Angoli, która swoim programem artystycznym pod-
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WILGA VII zad. 6
GOCŁAW – ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 7
ZAMIESZKAJ JUŻ DZIŚ
OSTATNIE MIESZKANIE
– 101 m²
SPRAWDŹ
NASZĄ PROMOCJĘ!

Biuro Sprzedaży:
ul. Bora Komorowskiego 35 lok. 218
03-982 Warszawa
tel.: 22 671-95-28, 22 671-69-38
www.edinvest.pl
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W 182. rocznicę bitwy

OLSZYNKA GROCHOWSKA
Olszynka była dwukrotnie terenem zaciekłych walk w Powstaniu Listopadowym –
20 i 25 lutego 1831 roku.

20 lutego 1831 roku bronił Olszynki początkowo 4 pułk piechoty,
po jego zaś wycofaniu wskutek zmęczenia kilkugodzinnym bojem, 1 i 5
pułk liniowy. Walka trwała od godzin
rannych do popołudniowych i kosztowała Rosjan (w zabitych i rannych

wała armia feldmarszałka Iwana Dybicza dopiero podczas piątego szturmu. Straty obu stron ogromne: Rosjanie stracili około 9400 ludzi, Polacy – około 7300.
Choć bitwa skończyła się odwrotem wojsk polskich, jednak wróg za-

„Olszynka Grochowska” mal. Wojciech Kossak.

oraz zaginionych) około 1600 oficerów i żołnierzy. Straty polskie nie
przekraczały 500 ludzi.
25 lutego broniły Olszynki dywizje gen. Franciszka Żymirskiego i gen. Jana Skrzyneckiego, ogólne zaś kierownictwo sprawował gen.
Józef Chłopicki. W walce z przeważającymi siłami wojsk carskich
poległ gen. F. Żymirski, zaś gen. J.
Chłopicki został ciężko ranny. Walka
trwała cały dzień. Olszynkę opanoreklama

trzymany został na przedpolach Pragi i udaremniono mu szturm na Warszawę.
Olszynka Grochowska, obszar
kluczowej pozycji wojska polskiego
broniącego Warszawy w lutym 1831
roku obejmowała wydmę piaszczystą wśród olchowego lasu na bagnach. Człowiek zmienił to środowisko. Najpierw wycięto las, mocno
zniszczony w trakcie bitwy, wskutek czego teren przekształcił się

w podmokłe łąki. Łąki te przetrwały do lat międzywojennych. Ocalała
tylko jedna olcha, którą mieszkańcy Grochowa otaczali wielkim sentymentem. Wisiała na niej tabliczka
z napisem:
Jestem jedyną już wnuczką bohaterów z 1831 r. Mam w sobie krew
praojców, którzy tu padli. Ludzie, nie
rańcie mnie! Dajcie żyć jeszcze radością, że Polska wolna!
Przetrwała również wydma, na
której w 1916 r. Towarzystwo Przyjaciół Grochowa postawiło krzyż dla
uczczenia bohaterów Powstania Listopadowego.
W związku z szybkim rozwojem
urbanistycznym Grochowa (przyłączonego do Warszawy w roku 1916)
oraz rozbudową sieci kolejowej, Towarzystwo Przyjaciół Grochowa
w okresie obchodów setnej rocznicy
Powstania Listopadowego wystąpiło
z planami zabezpieczenia obszaru historycznej Olszynki, aby w przyszłości mógł tu powstać pomnik w postaci Parku Narodowego.
W wyniku starań Towarzystwa,
władze miejskie uznały teren za zabytkowy, stanowiący wartość historyczną i kulturalną i wykupiły go
z rąk prywatnych.
W roku 1936, po przeprowadzeniu
koniecznej dla malarycznego Grochowa melioracji terenu, łąki wyschły; wraz z nimi uschła ostatnia,
pamiątkowa olcha. Przy kopaniu kanałów odwadniających znaleziono
resztki broni, guziki od mundurów,
dużo kul armatnich i karabinowych
oraz kości poległych w walce żołnierzy. Odkopane szczątki ludzkie złożono w specjalnie na ten cel zbudowanej krypcie, na której umieszczono tablicę z napisem:

TURNUSY
REHABILITACYJNE

w atmosferze gościnności
Sanatorium Uzdrowiskowe ZGODA
usytuowane w malowniczym uzdrowisku Krynica-Zdrój,
zaprasza na dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne

Tylko teraz, wręczamy 10% rabatu!!!

PROMOCJA dostępna w terminach:
24.02–10.03.2013 r. n 11.03–25.03.2013 r. n 26.03–09.04.2013 r.
A w ofercie:
l 14 noclegów l Pełne wyżywienie l Konsultacja lekarska l Zabiegi lecznicze
l Gimnastyka grupowa l Opieka medyczna l Góralskie ognisko z kapelą regionalną
l Wycieczka autokarowa z przewodnikiem l Spacer z przewodnikiem po uzdrowisku
l Warsztaty z kosmetologii
Sanatorium Uzdrowiskowe ZGODA Spółka z o. o.
ul. Piłsudskiego 42, 33-380 Krynica Zdrój; tel. 18 471 20 76, 18 471 63 73
recepcja-zgoda@wp.pl; marketingzgoda@wp.pl; www.zgoda-krynica.pl

Biuro sprzedaży:
ul. Serocka 27 lok. 1;
04-333 Warszawa
Kontakt: 22 509 65 03;
22 509 65 65
Biuro sprzedaży czynne:
pon.-pt. 8–17; sob. 9–13

www.tr ybonppi.pl
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Krzyż Virtuti Militari.

Przechodniu powiedz współbraciom,
Że walczyliśmy mężnie i umierali
bez trwogi
Ale z troską w sercu o losy Polski
Losy przyszłych pokoleń – o wasze
losy.

nów i z wielkim pietyzmem zasadzono na tym terenie piękny park leśny,
który miał się stać zaczątkiem Parku
Pamięci Narodowej „Olszynka Grochowska”.
Park ten jest zamknięty ulicami:
Marsa, Szeroką i Chłopickiego, zaś
od strony południowo-zachodniej linią
kolei z Warszawy do Otwocka. Park
bogaty jest pod względem dendrologicznym. Cechuje go wielka różnorodność drzew o ciekawej kompozycji. Dominują drzewa liściaste, z przewagą bzów i dębów, nie brak jednak
olch, stanowiących charakterystyczny
akcent nawiązujący do historii.
W planie zagospodarowania przestrzennego stolicy, Olszynka przeznaczona jest do zachowania jako leśny
park o funkcji rekreacyjno-klimatycznej, co nie koliduje z historycznym
znaczeniem miejsca. Jednak urbanizacja terenu, a zwłaszcza rozbudowa

„Bitwa pod Grochowem” mal. Bogdan Pawłowicz Willewalde.

W roku 1936 zasadzono też pierwsze drzewa na terenie dawnej Olszynki. II wojna światowa przerwała zalesianie terenu i prace zmierzające do budowy mauzoleum.
Po zakończeniu wojny powrócono do realizacji przedwojennych pla-

i modernizacja PKP, powoduje stałe uszczuplanie obszaru lasku i grozi
całkowitą jego likwidacją.
Materiał z drugiego wydania
pracy Henryka Wierzchowskiego
pt. „Śladami Powstania Listopadowego
Grochów-Wawer”
reklama

Na poniedziałkowej (18 luty)
sesji sejmiku Mazowsza radni
dowiedzieli się, że na lotnisku
Modlin pękają nie tylko
końcówki pasa startowego, ale także droga kołowania samolotów, co grozi katastrofą. Lotnisko zacznie
działać w czerwcu - deklarował prezes portu w Modlinie.
Inną datę podawał wykonawca
firma Erbud, który podał termin
ukończenia prac na koniec te-

go roku. Na ten termin nie godzą się władze lotniska i grożą
wykonawcy karami. Na sesję
do sejmiku przyszli działacze
Warszawskiego Forum Lewicy, którzy zażądali wyciągnięcia konsekwencji wobec winnych. Działacze wręczyli również marszałkowi Adamowi
Struzikowi dywan wraz z trzepaczką…

z

z

z

Warszawa może mieć problem ze śmieciami, których
produkuje 800 tysięcy ton rocznie. Wojewoda mazowiecki
prowadzi postępowanie nadzorcze w sprawie zgodności
z prawem przyjętego w styczniu br. przez stołecznych radnych regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta. Jeśli choćby w najmniejszym stopniu radni nie
dopełnili postanowień prawa
(a mogą być takie przesłanki), wojewoda unieważni regulamin. Konsekwencje mogą być takie, jak jakiś czas temu w Neapolu: Warszawa utonie w śmieciach, bo nie będzie
można ruszyć z przetargiem na
wyłonienie firm mających od
1 lipca 2013 r. odbierać śmieci z domów i bloków. W stolicy
wciąż brakuje uchwał w sprawie wyboru metody i wysokości opłaty za odbiór śmieci.

z

z

z

Na 12 państwowych szkół
gimnazjalnych cztery najlepsze są na Saskiej Kępie. Według rankingu najlepsze państwowe gimnazja na Pradze
Południe to: 1. Gimnazjum nr
25 im. Czesława Niemena; ul.
Zwycięzców 44, 2.Gimnazjum
nr 19 im. Bolesława Prusa, ul.
Zwycięzców 7/9, 3.Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej, ul. Afrykańska 11, 4.Gimnazjum nr 18
im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Angorska 2. Kolejne 5. miejsce zajmuje Gimnazjum nr 29 przy ul. Bartosika
5. Ranking powstał w oparciu
o raport z 25 czerwca ub. roku.
Uwzględniono w nim informacje na temat wyników egzaminu gimnazjalnego w Warszawie
w 2012 roku.

z mi
z

z

asta

z

W środę 20 lutego gośćmi
Wszechnicy Bezpieczeństwa
AON w Rembertowie byli ambasadorowie trzech mocarstw
– Stanów Zjednoczonych, Federacji Rosyjskiej i Chińskiej
Republiki Ludowej - Stephen
Mull, Aleksander Aleksiejew
i Xu Jian, którzy wygłosili wykłady w ramach wspólnego tematu „Aktualne wyzwania dla
bezpieczeństwa z perspektywy
Stanów Zjednoczonych, Rosji
i Chin”. Wykładom towarzyszyła wystawa polskiego przemysłu obronnego.

z

z

siałyśmy jeździć aż na Namysłowską – mówi Żaneta Betlińska, nauczycielka opiekująca się dziewczętami. – Takich
sztucznych, krytych lodowisk
powinno być więcej i zdecydowanie powinny być czynne cały
rok! Niestety, lodowisko jest

z

Uruchomiono stronę internetową www.ogrodkrasinskich.
pl , na której zamieszczane są
dane i dokumenty dotyczące rewitalizacji Ogrodu Krasińskich. Ponadto mieszkańcy okolic Ogrodu Krasińskich

sezonowe, a o tym, jak długo
będzie funkcjonowało w tym
roku decydują dwa czynniki –
finanse i pogoda. Finanse się
znalazły, choć, jak zwykle, nie
było o nie łatwo. Aura zaś, tej
zimy jest dość zmienna. (…).
Dlatego warto wykorzystać
ten czas i ślizgać się do utraty tchu…

z

otrzymają ulotki i plakaty zawierające podstawowe informacje o rewaloryzacji i aktualnych pracach. Czynny jest
również w godzinach 13.0016.00 telefon 22 556-83-48,
pod którym można uzyskać
więcej informacji na temat toczących się prac. Stronę internetową uruchomił zarząd
dzielnicy Śródmieście.

z

z

z

W sobotę 16 marca br.
Urzędy Skarbowe Warszawa Praga i Wawer organizują „Dzień Otwarty” dla podatników. W związku z tym siedziby urzędów przy ul. Jagiellońskiej 15 i ul. Mycielskiego
21 będą otwarte w godzinach
9.00-13.00. Ponadto w dniach
29 i 30 kwietnia br. czas pracy
urzędów skarbowych będzie
wydłużony, od godziny 8.00–
18.00.

z

z

z

Już tylko kilka tygodni czynne będą sztuczne lodowiska
w Wawrze i na Pradze Południe. Warto nacieszyć się ślizganiem. - Łyżwy są super! –
krzyczy nastoletni Mateusz,
wykonując kolejną rundę przy
bandzie lodowiska przy ZS im.
Agnieszki Osieckiej (al. Stanów Zjednoczonych 24). Jazdą
na łyżwach jest zachwycony.
(…) – Dobrze, że lodowisko na
Pradze Południe jest czynne
w tym roku, bo wcześniej mu-

reklama
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z
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Samorządy, organizacje pozarządowe oraz publiczne
i prywatne instytucje pomocy
społecznej mogą uzyskać rządową dotację na opiekę nad
osobami z zaburzeniami psychicznymi. Oferty konkursowe można składać do 15 marca
br. w Mazowieckim Urzędzie
Wojewódzkim. Celem programu jest umożliwienie osobom
przewlekle psychicznie chorym i upośledzonym umysłowo przezwyciężanie trudnych
sytuacji życiowych pojawiających się zwłaszcza w związku z wykluczeniem społecznym. Oferty konkursowe można złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa). Aplikacje
należy oznaczyć dopiskiem
na kopercie „Program Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi”.
Szczegółowe informacje na
stronie: www.mazowieckie.pl
w zakładce Polityka Społeczna
(dział Pomoc Społeczna).

z

z

z

Tegoroczne Święto Saskiej
Kępy opuści ulicę Francuską
i przeniesie się na plac między Klubem Kultury przy
Rondzie Wolframa a skrzyżowaniem Placu Przymierza
z ulicą Zwycięzców. Impreza
odbędzie się 8 czerwca pod
hasłem „Czym Kępa bogata”.
Główne wydarzenia planowane są w godzinach od 14.00
do19.00.

z

z

z

21 lutego br. obchodzony jest
po raz dwudziesty Międzynarodowy Dzień Przewodnika
Turystycznego.
Z tej okazji w sobotę 23 lutego br. przewodnicy Warszawskiego Koła Przewodników
Miejskich PTTK oraz Warszawskiego Koła Przewodników Terenowych PTTK organizują bezpłatne wycieczki dla
mieszkańców Warszawy i okolic. Więcej informacji na stronie: www.wop-pttk.pl, www.
wkpm.pl

z

z

z

z

z
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Uruchomiono nową linię autobusową 345, łączącą Ząbki
z Bródnem. Autobusy rozpoczynają kursy w Ząbkach, przy
ulicy Maczka, a kończą na pętli
Bródno-Podgrodzie. Linia autobusowa 345 będzie linią okresową, kursującą w dni powszednie, w godzinach porannego
(od około godziny 6.00 do około godziny 8.30) i popołudniowego (od około godziny 14.30
do około godziny 19.00) szczytu komunikacyjnego.
Pawilon Kliniki Dermatologii mieszczący się przy ul.
Koszykowej 82a został wpisany do rejestru zabytków.
Budynek powstał w latach
1925–1930 według projektu Tadeusza Zielińskiego (ojca). Przetrwał bez uszkodzeń
II wojnę światową, a jego bryła i układ pomieszczeń pozostały niezmienione. Klasycyzujący wystrój elewacji charakteryzuje się oszczędnymi

formami, dającymi wrażenie
harmonii i elegancji. Gabinet
kierownika kliniki i biblioteka zachowały swój pełen wystrój wnętrza.

z

z

z

z

z
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W związku z planowanym
XXXIII Półmaratonem Wiązowskim w niedzielę 24 lutego
nastąpią zmiany w kursowaniu
linii autobusowej 720 na terenie
gminy Wiązowna. Część kursów w godzinach 9.00-16.00
zostanie skierowana na trasy objazdowe, część skrócona,
a kolejna część – zawieszona.
Do 8 marca br. przyjmowane są zgłoszenia do udziału
w XVIII Dzielnicowym Konkursie Recytatorskim „Magia
Słowa” na Pradze Południe.
Eliminacje dzielnicowe odbędą się w Ośrodku Edukacji
Kulturalnej przy Al. Stanów
Zjednoczonych 40 w dniach
14-15 marca br. Więcej informacji pod numerem telefonu
22 673-60-63; 606-839-305.
(ab) (ar) (onet)

Zaproszenia dla mieszkańców

n Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Podskarbińska 2 – 21.02. godz. 19.00 – Kabaret Filip z Konopi Filipa Borowskiego i Jego Goście, wstęp 10 zł; 23–24.02. – „Festiwal Dobrych Praktyk Europe as Moving”. Wstęp wolny; 23.02.
godz. 17.30 - „Zmiana Przemiana” – spektakl w wykonaniu Teatru Klamra. „Tak bardzo chciałbym mieć przyjaciela” – spektakl
w wykonaniu grupy teatralnej „Manufaktura myśli” z Gimnazjum nr 31 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie. Prezentacje muzyczne i taneczne partnerów z Estonii, Słowacji, Turcji, Norwegii; 24.02. godz. 17.30 - „Marika”, spektakl w wykonaniu grupy „Teatr Naumiony”; 27.02. godz. 17.00 – Wykład pt.
„Świat mitów. Wokół zagadnień recepcji antyku”, wstęp wolny;
01.03. godz. 19.00 – Baba Marta czyli bułgarskie Święto Wiosny w CPK. W programie: koncert zespołu Balkan Sevdah Akustik oraz nauka wykonywania „marteniczek” – tradycyjnych bałkańskich ozdób z włóczki symbolizujących odrodzenie i witalność, wstęp 5 zł; 03.03. godz. 17.00 – Koncert muzyki klasycznej
w wykonaniu absolwentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, wstęp 5 zł; 06.03. godz. 17.00 – W cyklu „Spotkania
ze sztuką” wykład pt. „Ars moriendi, dzieje obrazowania śmierci
w sztuce”, wstęp wolny; 08.03. godz. 18.00 – Wieczór Francuski
– recital piosenki francuskiej w wykonaniu Wojciecha Bardowskiego – śpiew i Mariusza Bardowskiego – fortepian, wstęp: Panie – wstęp wolny, Panowie – 10 złotych;
n Klub Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23 - 21.02. godz.
19.30 – Młode Kino, Pokazy Filmów ze Studia Munka, „Zagraj
ze mną”, reż. Rafał Skalski i „Gdyby ryby miały głos” reż. Tomasz Jurkiewicz, bilety 5 zł; 22.02. godz. 14.30 – Piękno mowy
polskiej Od Kochanowskiego do Herberta, spektakl dla młodzieży, wstęp wolny; godz. 19.30 – BiBa czyli Blues i Ballada na Saskiej Kępie, bilety 15 zł; 24.02. godz. 13.00 – „Przygody Małpki
Malwinki” spektakl dla dzieci, bilety 5 zł; godz. 19.00 – „Fryderyk
Chopin- Homo Artifex”, koncert - spektakl, będący częścią obchodów rocznicy bitwy o Olszynkę Grochowską, wstęp wolny; 25.02.
godz.19.00 - „Metamorfozy, czyli co się w co przemienia”. Spotkanie z Barbarą i Jackiem Bursztynowiczami, wstęp wolny; 28.02.
godz. 19.30 – „Czwartek z dokumentem” – „Na północ od Kalabrii”, reż. Marcin Sauter, bilety 5 zł; 01.03. godz. 19.00- Koncert
jazowy Marcin Olak Trio, bilety 15 zł; 03.03. godz. 18.00 – Koncert z cyklu „Niedziela z muzyką klasyczną”, wstęp wolny; 04.03.
godz. 19.00 – Spotkanie literackie „Pani pachnie tuberozą”. Spotkanie z Barbarą i Jackiem Bursztynowiczami, wstęp wolny; 07.03.
godz. 19.00 – Klasyka kina „Pół żartem, pół serio”. Bilety 5 zł;
n Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 22.02. godz.
10.00 – 12.00 - Piątek z Grami Planszowymi i Kartami. Wstęp wolny; godz. 15.00 - Kwiaty ozdobne. Nawożenie roślin ozdobnych.
Kalendarium prac. Byliny. Wstęp wolny; do 28.02. - Wystawa fotografii „Ulica Krokodyli. waw.pl” inspirowanej prozą Brunona
Schulza autorstwa Krzysztofa Miszułowicza. Wstęp wolny;
n Ośrodek Edukacji Kulturalnej SBM „Grenadierów”, Al.
St. Zjednoczonych 40 – 27.02. godz. 14.30 - Koncert „Miłość
niejedno ma imię” w wykonaniu grupy Agat. Wstęp wolny;
n Klub Kultury „Marysin” ul. Korkowa 96 – 24.02. godz.
14.00 - Gala rozdania nagród w konkursie plastycznym „W krainie bieli” i pokonkursowa wystawa prac;
n Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ul. Starzyńskiego 21
– 24.02. godz.17.00 - Londyn – nieznanym szlakiem. Pokaz slajdów Andrzeja Pasławskiego.
n Ośrodek Działań Twórczych „Pogodna” filia Ośrodka Kultury w Wesołej ul. Jana Pawła II 25 – 22.02. godz.10.50 - Muzyka na klawisze i smyczki. Koncert z cyklu „Filharmonia Narodowa dla dzieci”; 23.02. godz. 17.00 - Wintertour. Film dok. poświęcony historii rozwoju buddyzmu Diamentowej Drogi na Zachodzie oraz spotkanie z reżyserem Leszkiem Dobruckim.
n Muzeum Łazienki Królewskie – 23.02. godz. 18.00 – Zimowy
Wieczór Światła. Uczestnicy proszeni są o zabranie latarek. Udział
jest bezpłatny. Początek trasy: brama przy dawnej oberży, dzisiaj
wartownia, zbieg ulic: Myśliwieckiej, Agrykoli i Szwoleżerów.
n Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 – 22.02. godz. 18.00 Kto spotyka Warszawę? – Jacek Fedorowicz. Dwa filmy przypominające przedwojenną Warszawę i świat jej żydowskich mieszkańców; 27.02. godz. 18.00 - Spacerkiem po polskim Petersburgu. Miasto niemal na każdym kroku kryje polskie ślady.
og£oszenie 

og£oszenie

APEL do rodziców i babci dziewczynki,
która dnia 05.02.2013 r. na ul. Potockich
wzięła od starszego małżeństwa Yorka.
Bardzo prosimy o zwrot naszego pieska za
którym bardzo tęsknią dzieci i cała rodzina. Piesek jest w trakcie leczenia. Za zwrot
oferujemy nowego Yorka lub NAGRODĘ
PIENIĘŻNĄ. Błagamy o zwrot pieska!

Tel. 503-575-890

reklama

Kobiecym okiem

To siê
op³aca!
Czym jest „dobre na zakupy
miejsce”? Jeśli uda mi się zaparkować samochód, wybieram
zawsze bazar Szembeka. Ma
swój świetny klimat i sporo ciekawych propozycji. Albo - zamiast taszczyć ciężkie torby do
zaparkowanego daleko samochodu, jadę do hipermarketu:
w pobliżu jest kilka: Alma, Real, Lidl, Biedronka, Tesco.
Ostatnio wybieram Tesco:
niektóre rzeczy mogę dostać
tylko tam, na przykład bułeczki tzw. włoskie i pszenno - żytnie. Ceny?! Szczerze mówiąc
średnio sobie tym zawracałam
głowę - do czasu, aż ktoś ot, tak
spytał, ile kosztują te pyszne bułeczki z Tesco. Nie wiedziałam!
Sprawdziłam następnym razem. Od tamtego dnia nie bez
powodu sprawdzałam już przy
każdych zakupach i - na wszelki
wypadek - wskazywałam kasjer-

ce, jakie bułki mam: zawsze cztery włoskie i dwie pszenno-żytnie.
Niektóre sztyletowały mnie wzrokiem, bo „przecież widzę, co pani
tu ma”, inne przyjmowały to miło, jako sympatyczną (choć zwykle zbędną) pomoc w ich pracy.
Ale jest tam sporo rodzajów bułek i często okazywało się, że kasjerski niby wprawny „rzut oka”
skutkował opłatą za całkiem inne
pieczywo niż to na taśmie. A ja
lubię płacić tylko za to, co kupuję. Te sytuacje zawsze rozwiązy-

Co tam panie na Pradze...

Palikot na golasa

- „Coraz drożej i drożej! Jak oni rządzą, do cholery?”
- „Ktoś ich wybrał. Pani, na przykład”.
- „Coś pan! Prędzej ręka by mi uschła.”
- „Teraz to każdy tak mówi”…
- „Ja tam w ogóle nie głosuję” - w dialog między sprzedającym pietruszkę a jego klientką wtrąciła się pani w wieku solidnie balzakowskim. Sprzedawca warzyw nie dawał za wygraną:
- „I tak samo pani po kieszeni dostaje. Trzeba wybierać, a nie
tylko narzekać”…
- Widzi pan, panie Kaziu, co się z narodem dzieje? Eustachy Mordziak z niejaką zadumą na twarzy podał rękę swojemu
znajomemu, Kazimierzowi Główce, na powitanie.
- Zawsze tak jest panie Eustachy, jak bida ludzi ściska. Kiedyś ludzie wychodzili na ulicę i draka była na sto dwa, ale teraz mamy demokrację, wolny rynek, inne czasy.
- Znakiem tego od polityków nic nie zależy?
- Zależy bardzo dużo. Jedni, jak ci z Balcerowicza rodem
– Tusk z Rostowskim, dajmy na to - mają hopla na punkcie,
wolnego rynku - ktoś nie daje sobie rady, to niech bankrutuje i idzie na bezrobocie. Z kolei lewica uważa, że państwo nie
może być ślepe i głuche na los swoich obywateli. Mówią, że
można prowadzić taką politykę, żeby wolnego rynku nie nadkruszyć i żeby ludzi na pastwę losu nie zostawiać.
- Tylko ludzie się na nich nie poznali…
- Jak to w polityce - raz się jest na wozie, raz pod wozem. –
Na tego Palikota wielu liczyło.
reklama

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

tadex
opony

Warszawa,
ul. Ostrobramska 38b
tel. 610 60 05
 Monta¿ i wywa¿anie
RUN ON FLAT 
 Sezonowe przechowywanie
i sprzeda¿ opon 
 Prostowanie felg 

wałam na miejscu i po szybkiej
korekcie oraz zdawkowym, lecz
wystarczającym „przepraszam”
wszystko było ok.
Pewnego dnia, dokładnie
o 15.37 stałam sobie do kasy,
a gdy przyszła moja kolej, jak
zawsze wskazałam, jakie bułki mam. Pani burknęła, że widzi. Co za ulga! Ale ja też widzę, więc (wzorowy klient) zanim odeszłam od kasy sprawdziłam rachunek: nie zgadzał
się! Natychmiast pokazałam ra-

chunek kasjerce, bo tu chyba…
Niezbyt grzecznie wzięła go
(ten wzrok!), niby przeczytała
i burknęła, że wszystko się zgadza. Jak w tym dowcipie o mężu
przyłapanym na zdradzie, który
mówi do żony „komu wierzysz,
swoim oczom czy moim słowom”, wierząc własnym oczom
sprawdziłam ponownie: jak byk
zamiast za dwie pszenno-żytnie
policzono dwukrotnie (!) za…
6 bułek pszennych, których nie
kupuję nigdy! Odeszłam.
Reklamacja w punkcie obsługi
klienta, rozmowa z kilkoma miłymi paniami (dziękuję!) szybko rozwikłała problem, w mig
zwrócono nadpłatę, a potem
jeszcze przysłano maila: miałam
rację, zamiast 1,38 zł kasjerka
policzyła mi prawie 4,50 i zapewniała, że to jest ok! Za te pieniądze miałabym prawie siedem
moich bułek, a nie dwie!
Wstyd, nadęta pani kasjerko. Mylić się może każdy, ale to
z pewnością nie była pomyłka.
Cóż, nie każda klientka, wyglądająca na rozklekotaną ciotkę,
jest nią w istocie… Uważajcie
w Tesco, kupując bułeczki. To
się opłaca!
żu

- Owszem i to często ci, którzy już nie raz się sparzyli. Popierali Tymińskiego, Braci, Leppera, Moczulskiego… Cała galeria typów i typków przewinęła się przed naszymi oczami. A mimo to, co się jakiś nowy dziwak pojawi, to się w nim, wariaci,
zakochują, jak w tym Palikocie.
- Bo to jest tak, jak z tatusiem na porodówce, który zapamiętale pstryka swojego synka - to z jednej strony, to z drugiej.
Położna pyta: - To pana pierwsze dziecko? - Nie, trzecie, ale
pierwszy aparat…
- Coś w tym jest, czasem mi się zdaje, że z politykami i z wyborcami jest jak z małżeństwem – jedne są udane, drugie trwają mimo wszystko, inne się rozpadają.
- Moim zdaniem, jak się nie klei, to po co się męczyć? Patrz
pan z tym Tuskiem – żaden rząd nie upadł w sondażach tak nisko. Prezes ma rację – zróbmy coś, zmianę na przykład.
- Tylko, że politycy pierwsi muszą przestrzegać prawa, żeby
potem tego samego wymagać od obywateli. Rząd można zmienić, gdy się wygrywa wybory i ma większość w Sejmie. Prezes nie ma, a podskakuje. Dlatego jest nieskuteczny i śmieszny.
- To pan zna? - Adwokat pyta klienta:
- Dlaczego chce się pan rozwieść?
- Bo moja żona cały czas szwenda się po knajpach!
- Pije?
- Nie, łazi za mną…
- Prawda - prezes też szwenda się za Tuskiem krok w krok.
- A Palikot?
- Palikot, panie Eustachy, po ostatnich występach jest jak
ten król z bajki.
- Znaczy?
- Nagi!
Szaser

Z perspektywy Izby Wyższej

Warszawskie kontrasty

O tym, że mieszkańcom prawobrzeżnej
Warszawy żyje się gorzej niż ich sąsiadom
po lewej stronie Wisły z grubsza wszyscy
wiedzą. Wiele rzeczy widać zresztą gołym
okiem. Brakowało jednak szczegółowego
rozeznania różnic i głębszego spojrzenia
na ten problem.
Ten brak w jakimś stopniu wypełnia
raport przygotowany na zlecenie Urzędu Stołecznego zatytułowany „Kierunki
rozwoju m.st. Warszawy wobec perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014–
2020”, który ma być podstawą dyskusji publicznej na ten temat. Jedna z jego części dotyczy charakterystyki społeczno-demograficznej
Warszawy.
Rysuje się z niej dość ponury i nieciekawy obraz Pragi Północ, Pragi
Południe, Targówka, a także Rembertowa i Wesołej na tle innych dzielnic stolicy. W niektórych niechlubnych statystykach dorównują im inne
dzielnice, zwłaszcza Wola, ale na zasadzie wyjątku potwierdzającego
regułę. Problemy kumulują się po prawej stronie.
I tak na Pradze Północ (a także na Woli) jest zarejestrowanych najwięcej bezrobotnych w stosunku do liczby ludności. Powyżej przeciętnej w Warszawie są także Praga-Południe, Wawer, Targówek, Rembertów. W dodatku na Pradze Płd. zarejestrowanych jest najwięcej bezrobotnych (11,9% ogółu) w Warszawie.
Najgorsze wyposażenie mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne występuje w dzielnicach Praga-Północ, Rembertów, Wawer (a także
Włochy), w których odnotowano największy odsetek mieszkań bez łazienki oraz centralnego ogrzewania. Np. na Pradze Płn. aż 30% mieszkań nie ma centralnego ogrzewania, a w Rembertowie ponad 20% (dla
porównania na Ursynowie 1,4%). Blisko 20% mieszkań na Pradze Płn.
nie ma łazienki (na Ursynowie 0,6%).
Równocześnie, pomimo rosnącego wskaźnika oddanych mieszkań
w Warszawie, jedyną dzielnicą, w której zjawisko to nie wystąpiło jest
Praga Płn. Brak ten obejmuje każdą z form budownictwa tj. indywidualne, przeznaczone na sprzedaż i wynajem, spółdzielcze oraz komunalne (pierwszy blok komunalny został oddany już po zakończeniu badań).
Dzielnice prawobrzeżne (Targówek, obie Pragi) przodują w rozwodach. Na Pradze Płn. odnotowano też najwyższy odsetek urodzeń pozamałżeńskich (34%) – ale jak nie ma gdzie mieszkać, albo mieszka się
w podłych warunkach – to nie ma co się dziwić.
W raporcie szczególnie podkreśla się różnice w szkolnych osiągnięciach
uczniów pomiędzy dzielnicami. Na czele jest Ursynów/Śródmieście, gdzie
odnotowano najlepsze wyniki ze sprawdzianu szóstych klas szkoły podstawowej (prawie 32 pkt), na końcu Praga Północ (25 pkt) z wynikiem poniżej średniej dla Warszawy (29 pkt), a druga od końca Wola.
Podobnie w przypadku egzaminu gimnazjalnego najlepsze wyniki zarówno z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej, jak i języka angielskiego osiągnęli uczniowie placówek śródmiejskich natomiast
najniższe na Pradze-Północ. Jak tłumaczą autorzy raportu, wynika to
ze zróżnicowania statusu społeczno-ekonomicznego rodziców, kapitału
kulturowego rodzin oraz kumulacji problemów społecznych na terenach
dzielnic. Niższy status społeczno-ekonomiczny rodzin często wpływa na
mniejsze zainteresowanie lokalnej społeczności edukacją i słabsze angażowanie się w kształcenie dzieci i rozwój szkół. W efekcie najgorzej piszą testy uczniowie ze szkół w dzielnicach o największym odsetku osób
korzystających z pomocy społecznej (obie Pragi, Wola).
Ta analiza pokazuje wyraźny podział Warszawy, który zniwelować
oczywiście nie będzie łatwo. Mam jednak nadzieję, że tego raportu nie
zrobiono sobie a muzom i że dowiemy się niezadługo, jak władze miasta zamierzają przeciwdziałać rozwarstwieniu społecznemu warszawiaków i dyskryminacji dzielnicowej.
Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI
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OFERTA PRACY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zatrudni na cały etat

gospodarza domu

w zadaniowym czasie pracy.
Oferty należy składać do 27 lutego 2013 r.
w biurze spółdzielni przy ul. Ostrzyckiej 2/4 w pok. nr 8
w godzinach 10.00–14.00, telefon 22 813 00 16

www.galeriaram.pl
info@galeriaram.pl
tel. 508 122 254

profesjonalna oprawa obrazów
ul. Saska 16

Kupon rabatowy

10%
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Krystyna GROCHOWSKA

Pogodna, drobna pani; osoba wielu talentów i wielu zainteresowań,
od malarstwa po ogrody; z pasją najważniejszą: śpiewem.
Stuprocentowa Alibabka, występująca w zespole od samego początku. Niezwykłe życie, które uformowało niezwykłą osobowość.
Naszej rozmowie pełnej uśmiechów przysłuchiwał się refleksyjnie
serdeczny pies imieniem Kret.

Alibabki na spacerze.

Fot. archiwum KG.

- Krystyna Grochowska, czyli kto?
- Moje dzieciństwo było niezwykłe.
Rodzice byli głuchoniemi, porozumiewali się językiem migowym, wychowałam
się więc w domu bez krzyków i awantur,
cichym, choć trudno nazwać go spokojnym: trzy pokolenia (wraz z dziadkami)
mieszkały na ponad 200 m² na ul. Sienkiewicza, koło Filharmonii. 7 pokoi pełnych nas wszystkich, wujów, ciotek, więc
wiele się tam działo. Na wakacje dziadek
wynajmował w Radości „świdermajer” stoi do dziś naprzeciwko torów. Pamiętam zapach sosen i gorącego piachu…
Tęskniłam do tamtego miejsca i gdy
w 1974 roku szukałam własnego domu,
zatrzymałam się „wpół drogi”, stąd Anin.
Pasjonuje mnie ogród, jest tu jedno niezwykłe drzewo: połączenie tulipanowca
i magnolii.
- Alibabki…
- Wanda, Sylwia, Ania i ja śpiewałyśmy
w dziecięcym chórze Filharmonii Warszawskiej. Miałyśmy po dwanaście lat,
pierwszy utwór, jaki śpiewałam, skomponował Béla Bartók! Podczas przesłuchań kwalifikujących na festiwal chó-

rów w Niemczech, uznano nas za najlepszy chór w Polsce. Pokonaliśmy nawet
słynny chór Stuligrosza! Mając po około 18 lat przeniosłyśmy się do harcerskiego chóru Władysława Skoraczewskiego.
Wkrótce w Polsce zaczęły się początki muzyki młodzieżowej. Od 1964 roku
występowałyśmy już samodzielnie: pamiętam pierwszy koncert w Przemyślu,
jako Cykady. Ktoś z widowni krzyknął na
nasz widok: „Ale babki!”. Spodobały się
nam te Ale-babki - Alibabki, zwłaszcza,
że wówczas śpiewała z nami Ala. Skład
ulegał pewnym zmianom, ale nazwa towarzyszyła nam zawsze.
- Trzydzieści kilka lat śpiewania,
mnóstwo świetnych nagrań i koncertów, nie tylko w Polsce. Towarzyszyłyście na scenie m.in. Niemenowi, Rodowicz, Grechucie, Budce Suflera czy
Skaldom. Widać was lub słychać w kilkudziesięciu filmach, nawet w legendarnym „Człowieku z marmuru”…
Deszcz nagród na festiwalach, ukoronowany przez ministra kultury w 2009
roku srebrnymi medalami „Zasłużony
Kulturze Gloria Artis”.
- „Gloria Artis” zbiegła się z odsłonięciem naszej gwiazdy w Alei Gwiazd
w Opolu. Tak, koncertowałyśmy w wielu
krajach Europy i nie tylko. To były bardzo intensywne lata zwłaszcza, że miałyśmy mężów, dzieci. Niełatwo to pogodzić z koncertami i pracą nad ich przygotowaniem. Ale życie płynie naprzód,
więc kiedy minął czas Alibabek (przyjaźnimy i spotykamy się do dziś!), w 1991
roku wstąpiłam do chóru Muzillo (śpiewał w języku esperanto), a potem do chóru Polonia. Nawiasem mówiąc, dwa lata
temu podczas warsztatów dla osób niepełnosprawnych, przy ognisku zaśpiewałam piosenkę w języku migowym!
Ostatnio wydałyśmy wspomnieniowy,
dwupłytowy album „Alibabki na bis i na
deser”. Na okładce jest prawdziwy kwiat
jednej nocy - cereus grandiflorus. Stoi
o, tam i kwitnie mi raz do roku, pachnie
pięknie i mocno!
- Co jest ważne dziś?
- Każdy człowiek ma w sobie jakąś tęsknotę, jakąś pieśń swoją, którą chciałby wyśpiewać i czasami jest tak, że ktoś
czyni to za nas, porusza nasze serce. Moja pieśń też jest jeszcze nie wyśpiewana;
wydaje mi się, że każdemu towarzyszy
ona do końca, że nosi się ją w sobie całe
życie. No i miłość, ona jest najważniejsza. Chyba dlatego, szukając miłości bezwarunkowej, prawdziwej, zbliżamy się
do Boga. Bo tylko wtedy jesteśmy kochani nie za to, jacy jesteśmy.
Elżbieta Golińska
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Kłopotliwe monumenty

Trzy pomniki prawobrzeżnej Warszawy
wzbudzają szczególne emocje. To relikty
poprzedniego systemu.

Mowa o „Czterech Śpiących” na Pradze Północ, pomniku
gen. Zygmunta Berlinga na Saskiej Kępie przy Trasie Łazienkowskiej i monumencie Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej na Kamionku w Parku Skaryszewskim.
O „Czterech Śpiących”, czyli Pomniku Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni, sporo było ostatnio w mediach w związku
z jego czasowym demontażem wymuszonym budową stacji metra „Wileńska”. Południowopraskie pomniki Zygmunta Berlinga
i Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej trafiają do publikatorów dość rzadko. W zasadzie tylko przy okazji ich dewastacji.
W drugim tygodniu lutego monument w Parku Skaryszewskim „przyozdobiła” czerwona, nieudolnie namalowana swastyka. Co dla jednych jest aktem wandalizmu, dla drugich wydaje
się być aktem patriotyzmu, co najmniej równorzędnym z kolportowaniem ulotek w stanie wojennym lub rzucaniem butelkami z benzyną w hitlerowskie czołgi…

Nie rozstrzygniemy sporu między zwolennikami pozostawiania nawet niesłusznie wybudowanych pomników, a zwolennikami burzenia takich reliktów PRL. Przyda się natomiast kilka
zdań rzetelnej informacji o pomniku w Parku Skaryszewskim
(na zdjęciu).
Otóż pierwotnie stał on przed parkiem, od strony ronda Waszyngtona. Ustawiono go tam w 1945 roku, przy mogiłach blisko
trzydziestu żołnierzy Armii Radzieckiej, którzy zginęli na Pradze Południe w czasie działań wojennych. Ku chwale poległym,
jak głosi napis. Ten swoisty cmentarzyk zlikwidowano w 1968
roku. Ludzkie szczątki przeniesiono, a sam pomnik został cofnięty w głąb parku. Znajduje się teraz przy skrzyżowaniu dwóch
najważniejszych parkowych alejek. Z czysto estetycznego punktu widzenia zaburza pierwotną koncepcję Franciszka Szaniora,
architekta Parku Skaryszewskiego, która powstała kilka lat po
przyłączeniu Kamionka do Warszawy. Dlatego też w planach
przewiduje się przesunięcie pomnika bliżej osi alei Zielenieckiej.
Niestety, na realizację tego zadania, jak i rewitalizację Parku Skaryszewskiego, władze Warszawy od lat nie znajdują pieniędzy. Za
to każdego roku dzielnica Praga Południe (pomnikami opiekują
się dzielnice) wydaje wiele tysięcy złotych na usuwanie, najczęściej farbiarskiej dewastacji tego pomnika.
ar
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NARZynki

 NARTY
 ROWERY
 SERWIS!!!
W−wa ul. Ateńska 19
tel. 22 616−15−05;
691−616−515

Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu
Fundacji Paramedycznej w Pasay na Filipinach. Pocho
dzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania
przechodzi z pokolenia na pokolenie, i jest uznawany
za jednego z najlepszych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na
wszystkich poziomach energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³
godziny, ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne
manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane
bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci
m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz
tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi: nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych, prostacie, problemach hormonalnych, zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych, chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie, parali¿u,
problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych, bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg.

Przyjmuje ponownie w Warszawie na Zaciszu: 21–23, 26–28 II i 1–3, 5–7 III br.
Zapisy i informacje w godz. 10.00–20.00 pod numerami telefonu:
22 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl
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Metal−Market
hurt detal

narzĘdzia, art. metalowe
ul. Miñska 38
tel. 813 99 55

www.metal-market.pl

NARZĘDZIA

Śruby

w³asny
parking
za m k i

P
linki

Z miłością o palonych liściach
Nietypowa data spotkania władz dzielnicy
z mieszkańcami Marysina Wawerskiego
przyciągnęła mnie do udziału w wydarzeniu. I powiem szczerze, choć nie bez trwogi
– moje odczucia są mieszane.

14 lutego godzina 18.00.
Prawdopodobnie większość
mieszkańców Wawra, w tym
Marysina Wawerskiego zasiadła w tym czasie w papuciach
do spożywania posiłku po męczącym dniu, tudzież celebracji święta miłości – na przykład wracając z pracy w korku ciągnącym się od początku
ulicy Marsa aż do skrzyżowania z ulicą Okularową.
Byli jednak i tacy śmiałkowie, którzy przybyli na spotkanie z zarządem urzędu
dzielnicy, które w ramach cyklu „Wawer – dodaj do ulubionych” odbyło się w Zespole Szkół Nr 115 przy ulicy
Króla Maciusia 5. Do dyspo-

cowników urzędu, uzbrojonych w tablety i laptopy oraz
przedstawiciele policji i straży miejskiej. Na korytarzu
ustawiono punkty konsultacyjne m.in. dotyczące inwestycji drogowych i wodno–kanalizacyjnych, ochrony środowiska czy oferty
kulturalno–oświatowej, by
mieszkańcy mogli indywidualnie porozmawiać z pracownikami urzędu. Frekwencja nie była najgorsza – na
oko pięćdziesiąt, sześćdziesiąt osób zasiadło na krzesełkach w sali gimnastycznej,
by móc zabrać głos albo posłuchać o dotychczasowych
osiągnięciach dzielnicy, wy-

zycji mieszkańców byli burmistrz Jolanta Koczorowska, jej dwaj zastępcy Adam
Godusławski i Przemysław
Zaboklicki oraz zespół pra-

budowanych drogach czy nowo postawionych budynkach
komunalnych (dzielnicę naszą wiceburmistrz Zaboklicki
widzi wielką i prężną).

Pędzelkiem

mieszkańca
Jacek Frankowski

To, co szczególnie zapamiętałam z pierwszej części spotkania, to świetnie dobrany
krawat (czerwony ma się rozumieć) wiceburmistrza Zaboklickiego, oraz gustowna apaszka w kolorze bordowym pani burmistrz. W trakcie trwającej piętnaście minut
przerwy na konsultacje indywidualne i pobranie numerków uprawniających do zabrania głosu w drugiej części spotkania, tu i ówdzie bystrym okiem dostrzegłam pracowników urzędu dzielnicy
z lizakami w kształcie serduszek w dłoniach – przez chwilę zastanawiałam się, czy nietaktem byłoby poprosić o jeden smakowity łakoć, ale atmosfera drugiej części spotkania szybko mnie od tego planu
odwiodła.
Wśród pytań zadawanych
w pośpiechu przez mieszkańców pojawiły się i te o kłopoty z drogami, które miały
być, a których nie ma – jak
sytuacja z drogą przy osiedlu
wybudowanym w Marysinie

przez dewelopera, który powinien ją wybudować, a tego
nie zrobił, i w związku z czym
urząd dzielnicy jest bezradny
(no bo co można, jak nic nie
można), jak i sprawy podprowadzania kanalizacji bezpośrednio do posesji, pasów
wymalowanych wzdłuż a nie
w poprzek jednej z ulic czy
sprawy liści, których ogromna ilość uniemożliwia utylizację przez mieszkańców we
własnym zakresie.
Aktywność mieszkańców
wymaga pochwały, choć przyszło mi do głowy, że może
urząd dzielnicy do spraw konsultacji podszedłby lepiej merytorycznie
przygotowany,
gdyby i mieszkańcy, w tym
młodsza ich część, której niewielka ilość pojawiła się na
spotkaniu, wykazali się większą solidarnością – bo jak wiadomo nie od dziś, w grupie siła, a siła ta mogłaby przełożyć
się na faktyczne efekty konsultacji społecznych, o których
los nieco się obawiam. 

Sandra Borowiecka

reklama

KŁOPOTÓW CIĄG DALSZY

Nie kończą się problemy mieszkańców kamienicy przy ul.
Targowej 70 związanych z budową metra.
Parę dni temu inspektor nadzoru budowlanego nakazał opuszczenie lokatorom dwóch mieszkań w tym budynku. Urząd Dzielnicy
Praga Północ ma nadzieję, że nie dojdzie do ewakuacji wszystkich
mieszkańców i obiecuje, że będzie negocjował ze spółką AGP o jak

najszybsze zajęcie się sprawą. Mediatorem w tej sprawie został burmistrz dzielnicy Piotr Zalewski. A mieszkańcy – pomimo, że interweniowali w tej sprawie już od pewnego czasu mają wrażenie, że
są pozostawieni bez pomocy i czekają na konkretne decyzje. (ab)
reklama

Biuro Zarządzania Nieruchomościami
SM „Osiedle Młodych”
ul. Grenadierów 21,
04-052 Warszawa

OFERUJE

usługi w zakresie
zarządzania lub administrowania
nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.

korty tenisowe

Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”

ul. Osowska 15, tel. 22 610−65−23

zaprasza

codziennie w godz. 700-2200
 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
Przyjmujemy zapisy
na abonamenty
na sezon zimowy!

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

e−mail: sklep@krasphone.pl

Tworzymy profesjonalną i solidną firmę,
rzetelnie podchodzącą do powierzonych nam
obowiązków.
Zainteresowane
Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych
prosimy o kontakt tel. 22 517-89-00,
e-mail:zarzad@osiedle-mlodych.pl
lub wizytę w naszej siedzibie
przy ul. Grenadierów 21.

67 lat tradycji
Oszczędzaj
pieniĄdze i czas!

Kupuj w Domu Handlowym

„FALA”

w Falenicy przy ul. Bystrzyckiej 55
tel.: 872−02−89; 872−05−12
W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
 zdrowa ¿ywnoœæ
 s³odycze, wêdliny, wina i soki
 chemia gospodarcza

Codziennie PROMOCJA towarów





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

CENY ATRAKCYJNE!!!

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

ŚMIESZKANIEC

Wieczór. Mąż wchodzi do sypialni i figlarnie
mówi do zaspanej żony:
- Kochanie! Nie mam slipek...!
- Rozumiem, wypiorę je, ale jutro - mamrocze żona.
  
Romantyczny wieczór. Ona pyta:
- Kochanie, czy mógłbyś mnie zdradzić z jakąś inną kobietą?
- Kotku! Mówisz - masz! - dziarsko odpowiada On.
  
- Babciu, dlaczego masz w lodówce przyklejone wielkie
zdjęcie gołej modelki?!
- Żebym ilekroć spojrzę na nią, pamiętała o odchudzaniu:
na widok jej figury natychmiast zamykam lodówkę, więc nie
jem!
- To naprawdę działa?
- Tak i nie... Ja w miesiąc schudłam o 4 kilogramy, ale za
to dziadek przytył o 7!

Wesoły Romek

Warto wiedzieć

Parapety w wielu mieszkaniach pełne są kwiatów doniczkowych.
Warto wiedzieć, że czasami podróż po parapecie jest podróżą dookoła świata!
Najpierw - Ameryka Południowa. To stąd pochodzi tzw. drzewko
szczęścia czyli grubosz, którego Anglicy nazywają „money tree” drzewo pieniędzy. Chińczycy uważają je za niezwykle dobroczynne. Także z Ameryki Południowej przyjechał skrzydłokwiat, a poinsecja, odkryta dwieście lat temu, wprost z Kolumbii. Z Ameryki Południowej i Środkowej przywędrowała maranta, nazwana tak w XVI
wieku od nazwiska weneckiego botanika Bartolomeo Maranti.
Ameryka Środkowa to także ojczyzna kaktusów bożonarodzeniowych (zygokaktus): rosną tam nie w ziemi, lecz na pniach drzew, podobnie jak sprowadzony z Indonezji i Nowej Gwinei storczyk falenopsis.
Z Afryki mamy… swojską pelargonię, najpopularniejszą ozdobę balkonów! Jej rodaczką
jest sansewieria o długich, smukłych liściach. Nazwę przejęła w XVIII wieku od nazwiska
włoskiego księcia Raimondo di Sangro principe di Sansevero. Kalanchoe jest rodem z MaCiekawska
dagaskaru, a azalia to Chinka!

ho r o
 BA
RANCi 21.03-21.04

Powinno
dopisywać
zdrowie, a dobra passa

w sprawach zawodowych i osobistych - to zapo
wiedź na najbliższe
dni. Postaraj się nie unikać
trudnych
spraw i jednocześnie czerpać z przy

jemności, jakie niesie dobrze wykorzystany czas
na zabawę i towarzyskie spotkania, które jednak lubisz. Zastanów
się tylko czy czasami w relacjach z bliskimi osobami nie przesadzasz za-

nadto z nadmierną krytyką, a przemilczasz swoje
„małe grzeszki”.
 BYK 22.04-21.05
Mogą Tobą targać przeróżne uczucia, co może doprowadzić do większej drażliwości i skłonności do kłótni. W sprawach zawodowych Twoje zniecierpliwienie może doprowadzić do pewnej
nerwowości i dodatkowo przysporzyć ci wrogów.
Na stałość możesz liczyć natomiast w sprawach
uczuciowych, dlatego dbaj o bliską osobę i staraj
się nie zapominać o ważnych dla was rocznicach.
 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Zapowiada się pomyślny tydzień. W pracy możesz realizować się pod każdym względem, towarzysko też nie powinieneś narzekać na nudę.
Łatwość nawiązywania kontaktów i wrodzona
błyskotliwość będą bardzo pomocne przy załatwianiu ważniejszych spraw, zwłaszcza tych urzędowych. Nie staraj się też „urozmaicać” zanadto życia rodzinnego na „siłę”, bo może się to dla
Ciebie źle skończyć.
 RAK 22.06-22.07
Czyż życie nie potrafi być miłe? Uśmiech fortuny,
życzliwość świata, miłość najbliższych - wszystko to możesz mieć na wyciągnięcie ręki. Od Ciebie tylko zależy, jak wykorzystać ten uśmiech losu. Nie daj się jednak zbytnio oczarować, bo nie
zawsze „złoto, co się świeci”. Dlatego przyjmij tę
dobrą passę z pewną ostrożnością i spróbuj mieć
większy wpływ na swoje decyzje, niekoniecznie
słuchając dobrych rad „życzliwych osób”.
 LEW 23.07-23.08
Nadchodzi teraz dla Ciebie trudny i męczący
czas. Dlatego pohamuj swoją wybuchowość, bo
możesz wiele stracić zwłaszcza w sprawach zawodowych. Nie powinien to być jednak zły czas
pod względem finansowym. Jeśli jesteś w stałym
związku, to miłość powinna rozkwitnąć na nowo,
a samotne Lwy mogą liczyć na spotkanie kogoś
interesującego, możliwe, że w sprawach sercowych wiosna będzie pełna miłych niespodzianek.
 PANNA 24.08-23.09
Twoje wrodzone zalety będą teraz przynosić Ci
korzyści. Wiele spraw uda się nadgonić i powinien to być udany miesiąc nie tylko pod względem finansowym, ale również towarzyskim. Przypływ energii i optymistyczne nastawienie do ludzi
zjednają Ci wielu nowych przyjaciół. Jeżeli planujesz jakiś wyjazd na dłużej, spróbuj znaleźć jakiś
inny środek lokomocji niż samochód.
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Jeśli już teraz planujesz
wiosenne odświeżenie mieszkania, zawczasu zastanów
się, jak mają wyglądać Twoje
ściany.
Kolory zanadto wyraziste
w pomieszczeniach ciemnawych będą dość smutne nawet, gdy wybierzesz barwy nowoczesne, jaskrawe.
Im mniejszy pokój tym jaśniejsze barwy: powiększą go
optycznie. Biel, popielaty, jasne żółcienie, beże, błękity.
Zawsze sprawdź wybrany odcień przy świetle dziennym jak
i sztucznym, by uniknąć rozczarowań. Blady błękit ma to
do siebie, że w dużych płaszczyznach daje efekt ich oddalenia od patrzącego, powiększając tym samym przestrzeń. Uwaga na łączenie
barw pastelowych: mogą być
banalne i nudne.
Sufit jaśniejszy niż ściany optycznie podwyższy pomieszczenie, a ciemny - obniży,
podobnie jak tapeta w wyraźne, poprzeczne pasy (ale da
efekt wydłużenia ścian).
Modne maxi wzory tapet
i naklejek wielkopłaszczyznowych na ściany mogą zdominować pomieszczenie; nieumiejętnie stosowane - agresywnie przytłoczą i męczą, zamiast relaksować.

Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili
wytchnienia, uśmiechu, po prostu - luzu!

ZAJRZYJMY DO KUCHNI
Dziś, jak to w poście - coś z ryb.

✓

Przystawka: kawałek upieczonego i wystudzonego łososia skropić świeżym sokiem z cytryny, zmiksować z dodatkiem
małej ilości śmietany lub jogurtu i serem feta. Można potem
dać siekany koperek, kapary, sól i pieprz, albo, w innej wersji, drobniutko siekaną (nie miksowaną) małą cebulkę i jajo na
twardo. Podawać w formie pasty do pieczywa, użyć do faszerowania jaj czy upieczonych, częściowo wydrążonych gorących ziemniaków.

✓

Zupa 1: włoszczyznę włóż do zimnej wody i gotuj przykrytą na maleńkim ogniu,
bez soli, przez około 2 godziny. Potem posól, dodaj ryby słodkowodne (karp, pstrąg,
leszcz, płotka - bez różnicy), łyżkę suszonego lubczyku i nadal wolniutko gotuj przez
20 minut. Odcedź wywar (obrane z ości kawałki ryb włóż potem do gotowej zupy),
dodaj do niego rozmieszaną w małej ilości zimnej wody kaszę manną i ugotuj, przyprawiając pieprzem, a na koniec natką i łyżeczką świeżego masła.

✓

Zupa 2: ugotuj, dopraw i zmiksuj różyczki kalafiora z selerem, porem i ziemniakiem. W innej wersji zamiast kalafiora są białe szparagi na wywarze z włoszczyzny.
Plastry wędzonego łososia pokrój w paski i podsmaż bardzo krótko na świeżym maśle lub oliwie. Dodaj do zupy, posyp koperkiem.

✓

Drugie danie 1: rybę (może być mrożona kostka) ułóż w natłuszczonym naczyniu do zapiekania (jeśli świeży płat - skórą do dołu), skrop cytryną, posól. W pierwszej wersji - posmaruj wierzch jogurtem zmieszanym pół na pół z pesto czerwonym
lub zielonym, odstaw na pół godziny, odsącz i zapiekaj około 20 minut. W drugiej
wersji - zapiekaj z cytryną i solą przez 10 minut, w tym czasie podsmażając na patelni siekane pieczarki z cebulką, solą i pieprzem, a gdy gotowe, wymieszaj je z małą
ilością śmietany, rozłóż na podpieczonej rybie, posyp tartym łagodnym serem i zapiekaj jeszcze 10 minut.

✓

Drugie danie 2: szaszłyki z ryb: na szpadki nadziewaj pokrojone kawałki ryby
(sól, cytryna), na zmianę z cieniutkimi plasterkami cukinii, podpieczonej żółtej papryki, połówkami pomidorków koktajlowych. Smaż z czterech stron lub grilluj!

✓

Deser: rybny? Cóż… Znam młodą damę, która zajadała się śledziami smarowanymi kremem czekoladowym, ale… była w ciąży. Ja się nie odważyłam. Pyszna Józia
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 WAGA 24.09-23.10
Będzie to miesiąc pełen dobrych spraw i szans
na spełnienie. Każda inicjatywa w sprawach zawodowych spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony przełożonych. Może to być przyczynkiem do dalszych pomysłów i satysfakcji
w przyszłości. Nie rozpamiętuj też zanadto i tego
co było i ciesz się chwilą.
 SKORPION 24.10-23.11
Sprzyjające dni dla realizacji Twoich planów. Bojowe nastawienie i inteligentne planowanie możesz w pełni wykorzystać w dokonywaniu podbojów. Nie tylko zawodowych, ale i towarzyskich. W Twoim przypadku, w sprawach damsko-męskich raczej nie ma letnich uczuć, jest albo wszystko albo nic. Może Ci się zdarzyć sytuacja, że tak się zapamiętasz w tym co robisz, że
zaniedbasz inne obowiązki np. rodzinne.
 STRZELEC 24.11-22.12
Teraz jest Ci potrzebny tylko spokój, a wszystko pójdzie jak po maśle. W pracy bardzo dużo zajęć, ale odpowiednio wykorzystany czas
i optymistyczne nastawienie będą dużym ułatwieniem w tych trudnych chwilach. Jeśli serce masz wolne, możesz teraz się zakochać, ale
z podjęciem ważnych decyzji wstrzymaj się na
pewien czas.
 KOZIOROŻEC 23.12-20.01
Teraz mogą nadejść dla Ciebie sprzyjające dni.
Chociaż możesz czuć się zmęczony skokami ciśnienia i zmiennością aury, to pomyśl sobie, że już
możesz cieszyć się przebłyskami przedwiosennego słońca. Wtedy na pewno poczujesz się o wiele
lepiej. W sprawach materialnych możesz nie mieć
chwilowo większych dochodów, ale mimo to Twoje samopoczucie powinno być dobre, ze względu
na stabilność w sprawach osobistych.
 WODNIK 21.01-19.02
Potrafisz czerpać siły z próżnowania. I gdyby
to było możliwe oddałbyś się miłemu leniuchowaniu bez końca. Ale nie przeciągaj struny, bo
cierpliwość Twoich najbliższych ma swoje granice i wtedy możesz gorzko żałować swojego
wcześniejszego zachowania. Na razie postaraj
się o większe zaangażowanie i lepsze kontakty
z otoczeniem. W sprawach zawodowych spróbuj wykazać się większym zaangażowaniem, bo
warto.
 RYBY 20.02-20.03
W najbliższych dniach sytuacja będzie wymagała pewnych korekt zachowania. Twoja intuicja trochę będzie zawodzić i nie zawsze uda
Ci się dostrzec niebezpieczeństwa czyhające
w kontaktach międzyludzkich. Zbytnie zaufanie
i pewność siebie może skończyć się rozczarowaniem. Dlatego na razie wstrzymaj się z podejmowaniem życiowych decyzji, a los nagrodzi
Cię za cierpliwość.
Merlin

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 2/2013: „Karta lubi dym”.
Zestaw upominków wylosowała p. Renata Zych z ul. Dwernickiego. Po odbiór
(z dowodem tożsamości) zapraszamy do redakcji w terminie do 1 marca br.

OgŁoszenia drobne

 OgŁoszenia drobne  OgŁoszenia drobne
l ANTENY, TELEWIZORY – NAPRAWA.

TEL. 22 818-07-17
l Cyklinowanie, lakierowanie
– Jacek Szpakowski.
Tel. 22 872-93-03;
502-920-316
l Cyklinowanie, układanie,
lakierowanie,
przekładanie
parkietów – Jan Grzybowski.

Tel. 22 810-70-88;

609-542-545
l Cyklinowanie, lakierowanie. 
Tel. 510-727-201
l Czyszczenie Karcherem
dywanów, wykładzin, tapicerki. 
Tel. 694-825-760
l Dezynsekcja - skutecznie.

Tel. 22 642-96-16
l Domofony, instalacje elektryczne, pralki.

Tel. 601-936-805
l Druk cyfrowy DTG na odzieży, FRUIT OF THE LOOM,
Wawer. 
www.miromiko.pl

Tel. 607-277-470
l ELEKTRYCZNE. GŁOWACKI.  TEL. 504-618-888
l Elektryk – uprawnienia.
Tel. 502-443-826; 22 813-77-82
l FUTRA – kożuchy, odzież
skórzana – usługi miarowe,
przeróbki, wszelkie naprawy.
Ul. Zamieniecka 63.

Tel. 22 610-23-05

ADMINISTROWANIE

NAUKA

SZUKAM PRACY

l Zarządzanie, administrowanie nieruchomościami. Kompleksowa obsługa.
Tel. 608-053-676; 22 497-67-27;
biuro@bzn.profil.pl

l Angielski, niemiecki.

Tel. 601-20-93-41
l Angielski Gocław - kursy
grupowe/indywidualne.

Tel. 508-66-44-20
l Angielski. Dojazd.

Tel. 514-959-383
l Angielski – korepetycje.

Tel. 668-379-715
l Chemia.  Tel. 503-410-723
l Fizyka, matematyka. Matury, studenci. Dojeżdżam. Dr.

Tel. 607-690-614
l Fizyka, matematyka – dojazd. 
Tel. 603-581-282;

22 615-81-50
l Korepetycje – matematyka,
z dojazdem. Tel. 509-285-867
l Liceum zaoczne i szkoły policealne.  Tel. 22 517-77-40;

602 232 879
l Matematyka, dojazd.

Tel. 501-510-709
l Matematyka.

Tel. 607-163-744
l Matematyka, fizyka. Gimnazjum, szkoły średnie. Matury. Mgr inż. Tel. 514-159-110;

maclan@mail.com
l Matematyka, fizyka, chemia. Dojazd. Tel. 518-810-630
l Niderlandzki/holenderski.

Tel. 508-66-44-20
l Rosyjski. Gimnazjum. Liceum. Konwersacje.

Tel. 515-314-506

l Emerytka posprząta, uprasuje, małe zakupy w godz.
8.00-14.00.  Tel. 697-562-917
l Sprzątam w domach + okna.

Tel. 511-210-315

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

RÓŻNE

l Garaż ul. Garwolińska.

Tel. 22 810-56-08;

512-511-914
l Kawalerka.

Tel. 660-281-236
l Kawalerka 33 m kw. 1200
zł. Gocław.  Tel. 609-394-164

l GEODEZJA.

TEL. 609-240-602

Telewizja Cyfrowa.
Tel. 22 225-24-04
Grochowska 93

Gaz, hydraulika 24 h, naprawa pieca, termy, kuchni, podłączenia, uprawnienia gazowe.
Tel. 22 610-18-53;
662-065-292

FINANSE
l Kredyty gotówkowe.
Tel. 507-876-673
l Zeznania roczne, doradca
podatkowy zeznaniarocznepit@
gmail.com

Tel. 601-208-555

KUPIĘ
l AAA, Antyki wszelkie za
gotówkę oraz znaczki, monety, medale.  Tel. 516-400-434
l Aaa Antyki, obrazy, srebro, złoto, monety za gotówkę. Dojadę. Tel. 503-500-705
l Monety, banknoty, odznaczenia. Antykwariat ul. Andersa 18. 
Tel. 22 831-36-48
l Znaczki, monety, banknoty, pocztówki, książki, srebro,
meble, obrazy i inne przedmioty. 
Tel. 22 253-38-79;

601-235-118

SPRZEDAM
Maszyny do szycia użytku domowego, walizkowe,
na metalowych częściach,
z gwarancją. Cena od 200 zł.
Tel. 22 870-71-72
l Odkurzacze Rainbow – nowe, używane – serwis, konserwacja, akcesoria.
Tel. 606-742-822; 
www.odkurzaczewodne.eu
l Pianino czarne, niemieckie
1100 zł, stół okrągły, rozsuwany. 
Tel. 500-358-337

MEDYCZNE
l Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal.
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37
l Dom Opieki tanio, kameralnie, rodzinnie.

Tel. 22 773-17-86
l Gabinet Odnowy Psychicznej i Biologicznej Po-Moc l
Leczenie uzależnień l Odchudzanie l Odżywianie.

Tel. 508-378-177
l Pedicure u chorego – Centrum
i Praga Płd.  Tel. 603-615-437

NIERUCHOMOŚCI/kupię
l Bezpośrednio - dom wolno stojący 200 m kw., linia
otwocka.  Tel. 602-516-180

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam
l Dom 300/1400 starodrzew,
bezpośrednio.

Tel. 787-437-832

DAM PRACĘ
l DO PRZEPISYWANIA
NA KOMPUTERZE.

TEL. 604-90-41-00

PRAWNE
l Doradca Podatkowy – porady, kłopoty z urzędem skarbowym, wszystkie podatki, spadki, darowizny, aukcje, nieujawnione dochody. Warszawa Gocław. 
Tel. 22 672-34-34;

604-095-656

www.podatki-doradca.pl
l Odlesienia działek leśnych,
warunki zabudowy w lasach,
przedwojenna parcelacja lasów. 
Tel. 784-595-351
l Kancelaria Prawna, szeroki zakres usług. Czynna codziennie oprócz wtorków. Ul.
Grochowska 207 (Universam,
antresola od strony pętli autobusowej)

www.kancelariaosica.pl;

Tel. 509-959-444,
22 810-00-61 w. 252
l Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz. Sprawy: cywilne, karne, rodzinne,
spadkowe. Wawer - Anin ul.
Ukośna.  Tel. 22 613-04-30;

603-807-481

TŁUMACZENIA
l Francuski, rosyjski – tłumaczenia. 
Tel. 22 815-44-91;

601-35-18-64

USŁUGI
l AAAA Automatyczne
pralki, zmywarki - krajowe,
zachodnie. Naprawa.

Tel. 22 612-95-23,

0609 105 940
l Anteny - Cyfra+, Polsat, N-ka oraz satelity bez opłat, 900
programów, w tym 20 polskich
(Trwam, TVP1, TVP2 i TVN),
anteny, dekodery do TV cyfrowej, naziemnej. Sprzedaż,
montaż, naprawa, gwarancja!

www.lemag-tvsat.waw.pl
Tel. 22 815-47-25; 501-123-566

Gaz, hydraulika – 24 h, awarie pieca, termy, kuchni, podłączenia, przeróbki, naprawy.
Tel. 22 610-88-27;
604-798-744

l GLAZURNICZE, HYDRAULICZNE.

TEL. 504-618-888
l Hydrauliczne, gazowe – solidnie. 
Tel. 22 610-81-21;

607-773-106
l Hydraulika, wod. kan.- gaz.,
piece, remonty, przeglądy gazowe, kominiarskie.

Tel. 696-321-228
l HYDRAULIK.

TEL. 502-031-257
l Hydraulik.

Tel. 505-356-425
Klimatyzacja, wentylacja –
montaż, projektowanie, serwis 24 h, sprzedaż urządzeń,
kompleksowa obsługa, doradztwo techniczne, szybkie
terminy realizacji, gwarancja. 
Tel. 502-904-708

l Lodówki, pralki, telewizory – naprawa.

Tel. 694-825-760
l LODÓWEK NAPRAWA.

TEL. 22 842-97-06;

602-272-464
l Malowanie, gipsy, glazura,
panele. 
Tel. 609-394-164
l Malowanie – tapetowanie –
remonty.  Tel. 501-028-073
l Malowanie, gładź gipsowa.

Tel. 510-711-163
l NAPRAWA TELEWIZORÓW – DOJAZD.

Tel. 602-216-943
l Naprawa lodówek, chłodni,
sprzętu AGD. 

Tel. 602-275-303
l Naprawa telewizorów u klienta. 
Tel. 692-420-605

Nieodpłatnie odbieram zużyty sprzęt AGD, złom, makulaturę, stłuczkę. Sprzątanie piwnic i strychów.
Wywóz mebli.
Tel. 22 499-20-62
l PANELE, PODŁOGI.

TEL. 504-618-888
l Pralki, lodówki - naprawa.

Tel. 502-562-444;

603-047-616
l PRALKI NAPRAWIAM –
EMERYCI 50% TANIEJ.

TEL. 22 672-95-50;

503-846-135
l PRZEPROWADZKI.

TEL. 669-834-024
l Remonty kompleksowo.

www.remonty4u.pl
Tel. 501-868-930;
502-218-778
l
STOLARZ
WYKONA SOLIDNIE – SZAFY,
KUCHNIE, PAWLACZE,
ZABUDOWY I NAPRAWY.

TEL. 602-126-214

STOLARSTWO
MEBLOWE
PEŁEN ZAKRES.
TEL. 22 773-15-13;
504-824-568
l Tapicerskie.

Tel. 22 612-53-88
l TAPETOWANIE, MALOWANIE.  TEL. 504-618-888

Termowizja. Badanie domu.
Tel. 660-473-628
l Żaluzje, verticale, rolety naprawy, pranie verticali.

Tel. 22 610-54-19
l Rolety antywłamaniowe
i naprawy.  Tel. 602-228-874
l Rolety, żaluzje, verticale, rolety antywłamaniowe – produkcja, naprawa. Tel. 602-228-874
l Układanie, cyklinowanie,
renowacja starych podłóg.

Tel. 663-511-771
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ZakŁad Pogrzebowy

„ABROS”

Usługi kompleksowe
ul. Szaserów 137
tel./fax 22 610−02−17
kom. 602−26−26−75
CaŁodobowo

USŁUGI/budowlane
l Dachy, kominy, rynny. Naprawa. Budowa.

Tel. 504-250-013

USŁUGI/komputerowe
l Naprawa laptopów, PC, Waszyngtona 104.

Tel. 503-503-707
l Serwis. Tanio.

Tel. 602-849-614

USŁUGI/remontowe
l Gładź, malowanie, panele.

Tel. 609-982-675
l Malowanie, tapetowanie,
panele.  Tel. 22 615-76-97;

695-679-521
l REMONTY.

TEL. 782-161-343
l Usługi hydrauliczne, panele,
remonty.  Tel. 504-250-013

USŁUGI/transportowe
l AAA Wywóz mebli, gruzu,
sprzątanie piwnic, strychów,
wycinka drzew, małe rozbiórki.  Tel. 22 224-22-63;

888-651-163
l Przeprowadzki 24 h/7.
Wywóz i utylizacja starych
mebli, agd, rtv.

Tel. 607-66-33-30
l PRZEPROWADZKI.

TEL. 722-990-444
l Przeprowadzki, szybko, tanio! 
Tel. 500-502-295
l Autokary 32 i 50 miejsc przewozy do kina, teatru, wesela, pogrzeby. Ceny od 300
PLN. 
Tel. 602-269-607
l Transport – przeprowadzki – sam. o wymiarach
– 4,2dł./2,2 wys. – kontener.
Kraj, zagranica, konkurencyjne ceny. 

Tel. 502-904-708

UROCZYSTOŚCI
l Filmowanie imprez okolicznościowych. Tel. 602-275-303

ZIELARSTWO
l ZIÓŁKO Sklep Zielarsko-Medyczny C.H. Szembeka
róg Gdeckiej i Komorskiej,
paw. 53 D. Zielarstwo – pełny
asortyment, profesjonalne porady. 
Tel. 602-648-813
reklama

UsŁugi Pogrzebowe
Miejskie Przedsiêbiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o.

 ul. Grochowska 156
tel. 22 610-48-74; 22 610-49-11
 ul. Floriańska 12
tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
 całodobowo – tel. 195 88
(połączenie bezpłatne);
22 836-69-16; 608-054-093

Załatwianie formalności w domu Klienta
www.mpuk.waw.pl

Twój czas jest dla nas bezcenny!
Nadaj drobne przez Internet 
mieszkaniec

CZASOPISMO
spo£eczno-samorz¥dowe
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80 LAT MINĘŁO

Niezupełnie jak jeden dzień, ale wypada pochwalić szkołę za
umiejętność niesienia własnej historii i połączenia jej z tym,
co ważne – zachęceniem uczniów do aktywności i myślenia.
sy wioślarstwa. To tę szkołę
ukończyli między innymi wybitni sportowcy Kamila Skolimowska czy Kajetan Broniewski, wśród absolwentów
można odnaleźć także aktorów czy poetów.
Od kilku tygodni w gimnazjum panuje atmosfera peł-

inny. To ona wyciąga ze
szkolnej gabloty przechowywane tam pamiątkowe księgi pełne zdjęć, zapisków, wycinków z gazet, które obejmują wszystkie lata istnienia najpierw Szkoły Podstawowej Nr 54, a teraz gimnazjum. Z pasją tłumaczy nam,
Fot. archiwum szkoły

Gimnazjum Nr 20 imienia Bohaterów Olszynki Grochowskiej przy ulicy Afrykańskiej 11, obchodzi właśnie 80. rocznicę istnienia.
Oczywiście szkoła przeszła
przez trudną reformę oświaty, i w 2004 roku zmieniła
się z Podstawówki w Gim-

nazjum, ale nie ucierpieli na
tym ani uczniowie, ani piękna
historia placówki. Dyrektor
Paweł Jaworski w rozmowie
z nami nie kryje dumy z poziomu szkoły, a my nie mamy
podstaw by nie przyznać mu
racji. W czasie przerwy między lekcjami, na korytarzach
nie słychać tak częstych jak
w innych gimnazjach krzyków czy wulgaryzmów. Nie
widać wśród uczniów agresji czy marazmu polegającego na podpieraniu ścian korytarzy czy tępym wpatrywaniu się w kolegów albo koleżanki. Wielu uczniów odnosi
sukcesy w sporcie - jak mieliby ich nie odnosić, skoro klasy o profilu sportowym i nie
tylko, mają możliwość pracy z wybitnymi trenerami, na
przykład mistrzowskiej kla-

nej mobilizacji, bo uczniowie
podjęli się nie lada wyzwania – pod okiem nauczycieli, w dniu uroczystych obchodów rocznicy, czyli 28 lutego
wystawią sztukę opowiadającą o losach szkoły, i zagrają
w niej wspólnie z dyrektorem.
Splendoru wydarzeniu dodaje fakt, że wśród gości znajdą
się ci, którzy w latach 1937–
1939 byli uczniami placówki,
mieszczącej się jeszcze w budynku przy ulicy Kordeckiego 54.
No właśnie. Opowiadając o szkole, nie sposób nie
cofnąć się w czasie, najlepiej jeszcze z przewodniczką, której wiedza i pasja
przywodzą na myśl najlepsze szkolne tradycje. Bibliotekarka Bożena Słomińska,
zna historię placówki jak nikt

54 zajęli Niemcy, a dziesiątki uczniów przeniesiono do
skromnych izdebek przy ulicach Igańskiej i Krypskiej.
W tym samym czasie, wychowawczyni jednej z klas
Stanisława Biernacka narażając życie ukrywała sztandar
szkoły w swoim domu. Całkiem niedawno uczniowie
gimnazjum odkryli, że pierwszy kierownik szkoły, Piotr
Malanowski, zginął w Katyniu. Trzeba przyznać, że jak

Fot. archiwum szkoły

Fot. archiwum szkoły

jak w pierwszych latach istnienia, szkole nadano imię
bohaterów bitwy pod Olszynką Grochowską, by uczcić
ich pamięć. Już wtedy wiadomo było, że szkoła z takimi
patronami nie raz i nie dwa
będzie musiała unieść ciężar
tradycji i zawalczyć o przetrwanie w imię ojczyzny i honoru, co potwierdzają późniejsze wydarzenia. W okresie okupacji hitlerowskiej,
budynek przy Kordeckiego
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na jedną szkołę, to naprawdę
wiele wydarzeń o dużej wadze. W latach od 1947 do
1984 roku ze względu na sytuację polityczną szkoła nie
nosiła imienia patronów. Nauczyciele i przyjaciele szkoły mimo to nie poddali się,
i ukrywając jej sztandar wywalczyli przywrócenie dawnej nazwy. Do dnia dzisiejszego gimnazjum podtrzymuje dawne tradycje, dbając o harcerzy, działalność
prospołeczną uczniów, ich
udział w wydarzeniach związanych z obchodami rocznicowymi bitwy pod Olszynką Grochowską przypadającymi 25 lutego – w samej
szkole znajduje się izba pamięci, gdzie przechowywana jest urna z ziemią z miejsca bitwy, czy kopia pamiątkowego krzyżyka olchowego, który powędrował z wizytą uczniów i nauczycieli
aż do Papieża Jana Pawła II
w 1997 roku.
Na zakończenie chciałoby się rzec – oby wszystkim szkołom chciało się
chcieć, tak jak chce się dyrekcji, uczniom i nauczycielom Gimnazjum Nr 20 harcerskim okrzykiem – Czuj,
Czuj, Czuwaj!
Sandra Borowiecka
reklama

CARIDENT
Gabinet
Stomatologiczny

W-wa, ul. Stanis³awowska 3
(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32,
610−50−31

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

 Leczenie w znieczuleniu
 Protetyka – protezy, korony,
mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 Wybielanie
 RTG na miejscu
poniedziałek, czwartek – 1300−1900
wtorek – 930−1700; sobota – 900−1300
R AT Y ! ! !

 Stomatolog
          od poniedzia³ku do pi¹tku
10.00 - 19.00
 Ginekolog
           od poniedzia³ku do pi¹tku
16.00-19.00
 USG prenatalne 3D 4D
poniedzia³ek, œroda, czwartek, pi¹tek
16.00-18.00
 Urolog
           wtorek 14.00-16.00
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WARSZAWA

Powołano czterech
konsultantów
Akty powołania dla czterech konsultantów medycznych w dziedzinach
medycyny oraz dla Naczelnego Lekarza Uzdrowiska
wręczył 6 lutego br. Jacek
Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Spotkaniu towarzyszyło podsumowanie prac Wojewódzkiej Komisji ds.
Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
w 2012 r. W obradach udział wzięło
70 konsultantów wojewódzkich.
Podczas spotkania wojewoda wręczył
powołania: dr Irenie Waleckiej-Herniczek (dermatologia i wenerologia), prof.
Krystynie Chrzanowskiej (genetyka kliniczna), dr Grażynie Bączek (pielęgniarstwo ginekologiczne i położnicze), prof.
Elżbiecie Jurkiewicz (radiologia i diagnostyka obrazowa). Na stanowisko Naczelnego Lekarza Uzdrowiska powołany
został lek. Krzysztof Pisz. Do jego zadań należeć będzie m.in. współdziałanie
z osobami sprawującymi nadzór specjalistyczny na obszarze województwa mazowieckiego, przeprowadzanie kontroli
stanu i funkcjonowania urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozpatrywanie skarg pacjentów na świadczenia
udzielane w uzdrowiskach.
Konsultanci wojewódzcy na Mazowszu działają w osiemdziesięciu
dziewięciu dziedzinach medycyny, farmacji i ochrony zdrowia. Pełen wykaz
specjalistów, wraz z danymi kontaktowymi, jest dostępny na stronie www.
mazowieckie.pl pod banerem Zdrowie.

Konsultanci powoływani są przez
wojewodę. Do ich zadań należy m.in.
przeprowadzanie kontroli podmiotów
leczniczych w zakresie jakości i dostępności świadczeń, kształcenia, doskonalenia zawodowego oraz wyposażenia. Przygotowują również informację na temat zasobów i potrzeb kadrowych w dziedzinie medycyny, farmacji
i ochrony zdrowia. Opiniują wnioski
o wpisanie na listę jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji.
Na wniosek wojewody wydają opinię
o spełnieniu przez podmiot leczniczy
warunków do udzielania świadczeń
zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny.
Podczas spotkania omówiono również: zmiany w systemie specjalizacyjnym lekarzy i lekarzy dentystów, ocenę zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych mieszkańców Mazowsza, działalność kontrolną wojewody mazowieckiego oraz funkcjonowanie Komisji
ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Komisja powołana została na
podstawie ustawy z 28 kwietnia 2011
roku o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
W 2012 r. wpłynęły do niej 53 wnioski. 13 z nich dotyczyło zakażenia, 6
śmierci pacjenta, pozostałe rozstroju
zdrowia lub uszkodzenia ciała. Wydano 16 orzeczeń, z czego dziesięć o braku zdarzenia i 6 orzeczeń o zdarzeniu medycznym. Komisja zwróciła 12
wniosków bez rozpatrzenia (z powodu
m.in. braków w dokumentacji). Pozostałe wnioski są nadal rozpatrywane.
(K.J.)

NOWOCZEŚNIEJ W SZPITALACH
Praca placówek medycznych
oparta jest nie tylko na dobrej kadrze i niezawodnym sprzęcie specjalistycznym. Jej dużą i znaczącą
część stanowią codzienne formalności, procedury, czynności związane
z zarządzaniem szpitalami.
W dzisiejszych czasach wręcz niewyobrażalne jest, by odbywały się one
bez technologii informatycznych. Mimo to wciąż wiele placówek ma dużo
do nadrobienia w tym zakresie. Przy
wsparciu unijnym zostaną zinformatyzowane dwa warszawskie szpitale –
Instytut Matki i Dziecka oraz Szpital
św. Anny. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty o łącznej
wartości ponad 9 mln zł zostaną dofinansowane 7,7 mln zł z UE.
Informatyzacja Instytutu Matki
i Dziecka będzie polegała na budowie
sieci LAN w budynkach znajdujących
się przy ulicy Kasprzaka 17a w Warszawie. Będzie to sieć oparta na technologiach przewodowych i bezprzewodowych. Wewnątrz budynków Instytutu zainstalowane zostaną okablowanie oraz urządzenia aktywne (przełączniki, bramki itp.), serwery i inne
urządzenia związane z prawidłowym
funkcjonowaniem sieci. Tak przeprowadzona sieć pozwoli stworzyć podstawy dalszego wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych (np. e-rejestracja, e-zdrowie,
elektroniczna karta pacjenta).
W ramach tej inwestycji poza budową światłowodowej sieci LAN placówka zyska nowy sprzęt. Rozbudowana zostanie również serwerownia.
Dyrektor Tomasz Maciejewski powiedział, że projekt poza usprawnieniem
pracy szpitala przyniesie również du-

żo radości leczonym tam dzieciom, bo
planowane jest utworzenie dla maluchów kącików wykorzystujących urządzenia multimedialne.
Szpital św. Anny przyjmuje w ciągu roku prawie 30 tys. pacjentów, realizując około 70 tys. wizyt i ok. 7 tys.
pobytów szpitalnych. Obecnie posiada
jedynie szczątkową infrastrukturę teleinformatyczną, co powoduje, iż nawet

ska, pacjenci będą mieć komfort korzystania z Internetu w szpitalu, ale inwestycja jest niezwykle ważna przede
wszystkim z technicznego punktu widzenia, bo zapewni bezpieczeństwo
danych o pacjentach.
Pozwoli to rozbudować istniejące
systemy wewnętrzne, a także stworzyć nowy tzw. back-office oraz zintegrować go z systemami stworzony-

Od lewej: Wiesław Raboszuk, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
i Tomasz Maciejewski, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka.

na tle innych szpitali stanowi enklawę wykluczenia informacyjnego. Przy
wsparciu ze środków unijnych szpital
(siedziba przy ul. Barskiej 16/20, ale
też placówki przy al. Bohaterów Września 7, ul. Joteyki 13 i ul. Schillera 10)
zostanie wyposażony w infrastrukturę teleinformatyczną, sprzęt komputerowy. Wdrożone będą tam wszystkie
aplikacje niezbędne do usprawnienia
informatycznego placówek. Jak podkreśliła dyrektor Mirosława Rutkow-

mi lub tworzonymi w innych przedsięwzięciach (w tym z ePUAP, BIP, systemem obiegu dokumentów itp.). Całość przede wszystkim usprawni pracę
szpitala, wymianę dokumentacji między placówkami. Taka poprawa zarządzania szpitalem przyspieszy pewne standardowe formalności. Informatyzacja placówek ma zakończyć się
w tym roku.
Na podstawie informacji prasowej
Urzędu Marszałkowskiego

reklama

reklama

Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Przychodnia Lekarska

Okulary tylko 49 zł

Vita Med

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

tel. 673-35-00

Oprawka + szkła + robocizna
(sfera –4 do +6)

Warszawa, ul. Majdańska 7
Tel. 22 612 00 03
PROGRESYWNE

TYLKO 299 zł

„Dwa w Jednym” (do dali i czytania)

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6
Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:
l soczewki z antyrefleksem
l soczewki do pracy biurowej
l soczewki fotochromowe
TRANSITIONS

Pracujemy pon.-pt. 9-19
sobota od 9 do 13

ZADBAJ O SWÓJ SŁUCH
Słabo słyszysz? Masz trudności z rozumieniem mowy? A może ktoś z bliskich ma kłopoty ze słuchem? Przeczytaj, w jaki sposób zasięgnąć pomocy!

Szacuje się, że około
10 procent populacji niedosłyszy. Oznacza to, że
słuch około 200 tys. warszawiaków nie jest prawidłowy, choć z pewnością
nie każdy zdaje sobie z tego sprawę.
Trudno jest zdefiniować
takie pojęcie jak „normalne słyszenie”. Istnieje znaczna różnica między zdolnością słyszenia

u noworodka i nastolatka.
Tak samo jak występują
różnice u ludzi dwudziesto-, czterdziesto i sześćdziesięcioletnich. Jak wiele innych rzeczy słuch
zmienia się na przestrzeni
życia, ale zmiany zazwyczaj występują tak wolno,
że na początku wcale ich
nie zauważamy. Dopiero,
gdy słuch zaczyna wpływać na nasz sposób po-
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rozumiewania się z innymi osobami, zaczynamy
się zastanawiać, co się
dzieje.
Skutecznym rozwiązaniem otwierającym drzwi
do świata dźwięków, które wydawały się bezpowrotnie utracone, może
okazać się aparat słuchowy. Współczesne aparaty to bardzo zaawansowane i zminiaturyzowane urządzenia, potrafiące
dostosować się do ubytku pacjenta. Wybór konkretnego modelu aparatu
w znacznej mierze zależy
od rodzaju ubytku słuchu,

ale także od osobistych
preferencji pacjenta i jego trybu życia. W każdym
przypadku specjalista audioprotetyk zaproponuje najlepsze rozwiązanie i
pomoże dokonać najlepszego wyboru.
- W ostatnich latach obserwujemy zwiększone zainteresowanie pacjentów
naszymi usługami. Noszenie nowoczesnego, miniaturowego aparatu słuchowego nie jest już krępujące jak 10 czy 20 lat temu,
a jako najczęstsze przyczyny dyskomfortu pacjenci
wskazują trudności w komunikowaniu się z rodziną
i znajomymi. Nowoczesne
technologie nie ominęły aparatów słuchowych,

które wyposażone są w
bardzo szybkie procesory
potrafiące czynić z dźwiękiem prawdziwe cuda –
mówi Izabela Marczyk, dyplomowany audioprotetyk z firmy Fonikon, która
specjalizuje się w niesieniu pomocy osobom niedosłyszącym.
Aparat słuchowy może przynieść wielką, pozytywną i natychmiastową
różnicę. Bardzo ważnym
czynnikiem jest indywidualne zaangażowanie pacjenta w proces noszenia
aparatu. Im więcej informacji może on dostarczyć
o swoich odczuciach i potrzebach, tym lepsze będą
rezultaty.
AS 2013

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na bezp³atne badanie
s³uchu i konsultacjê protetyka
s³uchu. Osobom niepe³nospraw
nym proponujemy wizyty domowe.
Z uwagi na du¿e zainteresowanie
naszymi us³ugami, prosimy o telefoniczne umawianie wizyt.

ul. Ostrołęcka 4
tel. 22 498−74−80
ul. Br. Czecha 39
tel. 22 353−42−50
Wojskowy Inst. Med.
ul. Szaserów 128
II piętro, gab. L 254
(wejście z kl. schodowej)

tel. 22 245-59-93
tel. 882-190-636

Dzielnicowo na sportowo

Dzielnicowo na sportowo

CZEKOLADOWE BIEGANIE

9 lutego, na ponad siedmiuset biegaczy w Parku
Skaryszewskim, czekała na
mecie gorąca, gęsta i pyszna czekolada. Nie mogło
być inaczej, gdyż tego dnia
odbyła się tu ósma edycja
Biegu Wedla.
To jedna z największych,
cyklicznych imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych zimą w prawobrzeżnej Warszawie. Bieg Wedla
ujęty jest w ogólnopolskiej
klasyfikacji Festiwalu Biegowego. Biorą w nim udział
profesjonaliści i amatorzy.
To bieg, w którym Tomasz
Lipiec (były chodziarz,
olimpijczyk), startuje razem
z Moniką Kacprzak, która
pierwszy raz pokonała założony dystans. Problemem nie
jest także wiek zawodników.
Biegają zarówno maluszki,
jak i osoby starsze. W Biegu Wedla każdy znajduje

dla siebie pole do rywalizacji. Od spokojnego marszu
na orientację, przez bieg na
orientację, po aż cztery biegi główną aleją Parku Skaryszewskiego (na dystansie 250 m, 1,8 km, 5,43 km

i 9 km). Tegorocznymi zwycięzcami tych właśnie biegów
(w kolejności wspomnianych
dystansów) zostali: Mikołaj
Miłkowski, Radosław Lebioda, Andrzej Ignatowicz
i Piotr Łobodziński.

Sprintem,
czyli trzy
pytania do…

Marka Borowskiego – Senatora RP,
byłego Marszałka Sejmu.
- Panie Marszałku, rasowy polityk musi
być znakomitym strategiem… Grywa Pan
w szachy?
- Domyślam się, do czego Pan zmierza…
(śmiech). Faktycznie, grywam, jeśli mam
okazję, choć teraz moja siła gry jest dużo
mniejsza niż w młodości. Wtedy to chodziłem na sekcję szachową i zdobywałem poszczególne kategorie szachowe. Potem przerzuciłem się na brydża i grałem w turniejach.
Ale moimi podstawowymi dyscyplinami były
siatkówka i badminton. Uważam, że trzeba
się rozwijać wszechstronnie.
- To na badmintona musimy się kiedyś
umówić, bo właśnie szukam partnera do

gry. A wracając do szachów – są ważne,
szczególnie w młodym wieku, nieprawdaż?
- Potwierdzają to badania przeprowadzone w różnych krajach. Dzieci, które grają
w szachy, a nie muszą stawać się mistrzami,
łatwiej się koncentrują, są bardziej konsekwentne, lepiej się uczą, lepiej przyswajają przedmioty ścisłe. Jestem zwolennikiem
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Z każdą edycją Biegu Wedla przybywa kategorii,
w których fundowane są dodatkowe nagrody. W tegorocznej edycji dzięki honorowym patronom biegu, Radzie
Samorządu Kamionka oraz
wiceprzewodniczącej Rady
Pragi Południe, Katarzynie
Olszewskiej,
nagrodzono
m.in. w „dużych” biegach
najszybsze trzydziestolatki
(Anna Pawłowska-Pojawa
i Emilia Zielińska), najlepszych związanych z Kamionkiem (Arkadiusz Rowiński
z Lotte Wedel i Adam Walendziewski z ING) oraz
najszybszego samorządowca
biegu na 5,43 km, którym
został Paweł Lech, przewodniczący miejskiej komisji
sportu.
Po raz pierwszy od kilku lat
wystartował w Biegu Wedla
jego główny patron honorowy, wojewoda mazowiecki

Jacek Kozłowski, który niedawno przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa.
– Wszyscy lekarze mówili, że
mnie zoperują jeśli zmienię
tryb życia, a ja znalazłem takiego, który mnie zoperował
pod warunkiem, że trybu życia
nie zmienię! I biegam z kawałkiem tytanowego kręgosłupa...
– na mecie widać było, że wo-

tego żeby do szkół wprowadzać gry logiczne, rozwijające intelektualnie. U nas właściwie są takie trzy: scrabble, szachy i brydż.
W każdej szkole powinna być przynajmniej
jedna sekcja którejś z tych gier. To powinny być zajęcia pozalekcyjne. Przy dobrych
instruktorach, których, oczywiście, trzeba
wykształcić, to może mieć naprawdę szeroki
zasięg. Były takie pomysły żeby Warszawa
była pierwszym miastem, w którym szachy
są w szkołach, ale idzie to ciężko. Postanowiłem nie czekać i wziąć sprawy w swoje
ręce…
- I na początek zaproponował Pan i zorganizował turniej drużynowy, Mistrzostwa
Szkół Podstawowych Prawobrzeżnej Warszawy w Szachach…
- No, oczywiście, nie sam. Przy pomocy
i wsparciu dzielnic, burmistrzów, dyrektorów szkół, nauczycieli i związków szachowych. Rozgrywki trwają. Już jesteśmy po
etapach wewnątrzszkolnych i mamy wyłonione zwycięskie drużyny w części dzielnic. W sumie, w eliminacjach wzięło udział
1500 dzieci w 43 szkołach prawobrzeżnej
Warszawy. Turniej jest drużynowy, gdyż
zawodów indywidualnych jest dużo, a tu

jewoda jest bardzo zmęczony,
ale jeszcze bardziej zadowolony z pokonania przeciwności
i 9 km. Bieg Wedla organizowany jest przez południowopraski oddział PTTK i zawsze
odbywa się w ramach akcji
„Zima w Mieście”. Głównym
partnerem imprezy jest oczywiście marka LOTTE Wedel.

ar

chodzi o wzbudzenie szerokiego zainteresowania szachami i danie szansy zagrania także tym dzieciom, które do indywidualnego
turnieju nawet by się nie zgłosiły. W każdej
czteroosobowej drużynie gra przynajmniej
jedna dziewczyna. Rozegrano już turnieje
na Pradze Południe, w Wesołej i Rembertowie. 21 lutego grać będą młodzi szachiści na
Pradze Północ, a cztery dni później na Targówku. Finał finałów planuję w kwietniu.
Wtedy zmierzą się ze sobą najlepsze drużyny w dzielnicach prawobrzeżnej Warszawy.
Przy czym Praga Południe i Targówek, jako
dzielnice z dużą ilością szkół, będą miały
po dwie reprezentacje w finale. Dodatkowo każda z dzielnic będzie mogła wystawić
jeszcze jedną reprezentację mieszaną, to
znaczy muszą w niej być uczniowie z różnych szkół. Mam nadzieję, że dzięki takim
działaniom uda się przekonać władze Warszawy do wprowadzenia szachów do szkół.
Już się zgłosiło do mnie kilkudziesięciu nauczycieli, którzy chcą zostać przeszkoleni
i prowadzić zajęcia w swoich placówkach.
Można by potem zorganizować na przykład
szkolną ligę szachową…
Rozmawiał Adam Rosiński

												

Zak£ad Us£ug
Tapicerskich i Stolarskich
d. „Redom”
ul. Walecznych 76,
tel./fax 22 617-23-33
e-mail: redom@redom.pl

wykonuje:

 renowacjê stolarki mebli
nowoczesnych i stylowych
 renowacjê tapicerki mebli
nowoczesnych i stylowych
 nowe meble na wymiar
(wersalki, tapczany, fotele,
naro¿niki, stela¿e itd.)
 zabudowy z p³yt meblowych
i meble uzupe³niaj¹ce
 posiadamy wybór tkanin
i transport

okna drewniane
i pcv

 Żaluzje
 Roletki
materiałowe
Autoryzowany punkt sprzedaży
www.instal−diament.com.pl  Moskitiery
 Verticale

Z a p r asz am y:

w godz. 700−1800, sob. 900−1400

Biuro Handlowe:
Warszawa
ul. Zamieniecka 76
tel./fax. 879−89−54
kom. 505−070−981
e−mail:
instal.diament@neostrada.pl
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Gabinet
Stomatologiczno−Protetyczny

rok założenia 1992
ul. Grochowska 142 tel. 22 610−41−91
czynny pon.−pt. 9.00−20.00
Pe³en zakres us³ug:
 Stomatologia zachowawcza
 Chirurgia
 Protetyka: korony, mosty, protezy
 RTG i kamera wewn¹trzustna na
miejscu

PORADY I PRZEGLĄDY – BEZPŁATNIE
Konkurencyjne ceny – wysoka jakoœæ us³ug!
Cennik i promocje na naszej stronie:
www.stomatolog-protetyk.waw.pl

BIURO REKLAMY „mieszkańca”

04−062 Warszawa, ul. Grenadierów 10 
e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl 

tel./fax 22 813-43-83, 22 810-64-12

Internet: www.mieszkaniec.pl
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