
STACJA KONTROLI POJAZDÓW
WWWW EEEE SSSS OOOO ŁŁŁŁ AAAA −−−− ZZZZ IIII EEEE LLLL OOOO NNNN AAAA
�� bbaaddaanniiaa  rreejjeessttrraaccyyjjnnee  ppoojjaazzddóóww  ddoo  33,,55  tt  DDMMCC  ii  ppoojjaazzddóóww  zz  iinnssttaallaaccjjąą  ggaazzoowwąą
�� rreegguullaaccjjaa  zzbbiieeżżnnoośśccii  ii  ggeeoommeettrriiaa  kkóółł

ul. Wspólna 49 oobbookk  BBoommiissuu
tel. 773−52−97; 773−97−29 Z a p r a s z a m y :  

pon. – pt. w godz. 800-2000

sobota w godz. 800-1600

�� KK UU PP NN OO
�� SSPPRRZZEEDDAA¯̄
�� WWYYNNAAJJEEMM
�� KKRREEDDYYTTYY

ul. Grochowska 173/175
(róg ul. Majdañskiej)

tel. 870-65-77, 870-65-81
870-70-77, 810-35-95, 424-25-15

www.krawczyk.pl
NIERUCHOMOŒCI

LICENCJA NR 2455

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

�� bezbolesne leczenie
�� nowoczesna protetyka
�� ortodoncja
u WA G A !
� Promocyjna cena

koron porcelanowych
czynne 9−20, sobota 9−14

WESOŁA PRAGAREMBERTÓW WAWER

TŁUMACZENIATŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe –– wwsszzyyssttkkiiee  jjęęzzyykkii

Warszawa
ul. Saska 8/91,  
tel./fax 617−31−66
ul. Rejowiecka 12, 
tel./fax 872−13−42

DENTAMEDICA

W NUMERZE:
� Nagrody dla

stra¿ników ssssttttrrrr....     2222
� Grochowski tnie

koszty ssssttttrrrr....    6666

� Od(nowa)
„Spo³em” ssssttttrrrr....     7777
� Jak min¹³ rok

ssssttttrrrr....     8888
� MIESZKAÑCY

Bogumi³a 
Wander

ssttrr..  99
� Burza na

Goc³awiu cd.
ssssttttrrrr.... 11110000

� Z wizyt¹ 
u wró¿ki ssssttttrrrr....11113333

� Echa wigilijnych
spotkañ ssssttttrrrr....11114444

Nr 1(396) ROK XVI 12.01.2006 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny

Góry bruku 
Sk¹d ta kostka Bauma? -

pytaj¹ nas Czytelnicy, a my
domniemuj¹c odpowiadamy,
¿e prawdodopodobnie z re-
manentów. W³adze miasta
i dzielnicy przejrza³y wszyst-
kie kieszenie portfela i najwy-
raŸniej okaza³o siê, ¿e koniec
roku nie jest przednówkiem,
zosta³o trochê grosza do wy-
dania, wiêc podjêto decyzjê:
wybrukujemy siê. 

Nie jest to z³a decyzja, bo
szczerbatych chodników w na-
szym ma³ym, piêknym mia-
steczku nie brakuje, rzecz ca-
³a w tym, ¿e chyba ju¿ bruka-
rze wyjechali dorabiaæ sobie
w Pary¿u czy innym Londy-
nie. Efekt akcji brukowania
Warszawy wiêc nie olœni mie-
szkañców: niewiele uda³o siê
zrobiæ, na ulicach zalegaj¹
pryzmy oczekuj¹cej kostki
brukowej (i pole¿y bo zima
mocno chwyci³a, a te nielicz-
ne odcinki, które da³o siê
odmieniæ, wiosn¹ bêd¹ nada-
wa³y siê do generalnej po-
prawki. Co nagle, to przecie¿
po diable. Nowy bruk trudno
jest wprawdzie u³o¿yæ nierów-
no, to jednak w wielu wypad-
kach piêknie siê uda³o. 

W³adze miasta chcia³y do-
brze, niestety wysz³o jak za-
wsze. Rzadko bowiem udaje
siê nam zrobiæ coœ spokojnie,
rozwa¿nie, bez poprawek, ot
tak normalnie. Pracujemy zry-
wami, prze¿ywaj¹c cudowne
olœnienia, ¿e oto jednak s¹
pieni¹dze w bud¿ecie, na
gwa³t szuka siê wykonawców,
no i potem mamy w œrodku
Europy Trzeci Œwiat.  

Nie s¹dzê, ¿eby coœ siê
szybko mia³o zmieniæ. W no-
wy rok wchodzimy bowiem
nie znaj¹c kalendarza dla
Warszawy na ca³y 2006 rok. 

Pewne jest jedynie to, ¿e
w paŸdzierniku odbêd¹ siê
ogólnopolskie wybory samo-
rz¹dowe. Kto (i jak?) bêdzie
do tego czasu rz¹dziæ stolic¹,
tego nie wie nikt. No wiêc jak
w takim przypadku bruk ma
równo le¿eæ?   

Tomasz Szymański
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�� ELEGANCKIE LEKKIE OKULARY
�� SOCZEWKI KONTAKTOWE
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Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!

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

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

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

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

ul. Suchodolska 2 (róg Kinowej)
tel. 813 29 25 www.pyka.pl

CENY
FABRYCZNE!
�� wypoczynki skórzane

i materia³owe
�� mebloœcianki
�� sto³y , krzes³a, ³awy
�� witryny, komody
�� sypialnie

Zer¿niête i porzucone...
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TYNKÓW I FARB
� systemy ociepleñ budynków
� tynki i farby elewacyjne
� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy
� akcesoria, zamocowania

04-247 Warszawa, ul. Che³m¿yñska 1/Marsa
tel./fax (022) 610 01 80
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Od 14 lat, zwykle
w pierwsz¹ niedzielê
stycznia ca³a Polska no-
si przyklejone serduszka
do ubrañ. Ludzie tak
oznaczeni ofiarowali pie-
ni¹dze na Wielk¹ Orkie-
strê Œwi¹tecznej Pomo-
cy. Od kilkunastu lat
w ka¿dym niemal zak¹t-
ku naszego kraju organi-
zowane s¹ koncerty, li-
cytacje, a przede wszy-
stkim prawie wszêdzie
mo¿na spotkaæ kwestu-
j¹cych wolontariuszy.
Zbierane s¹ w ten spo-
sób pieni¹dze na pomoc
medyczn¹ dla dzieci. 
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Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

KSIĘGARNIA „Ściąga”
C.H. Szembeka, I piêtro, paw. 140

pon.-pi¹t. 1000-1900, sob. 900-1600

Policja prowadzi w tej spra-
wie dochodzenie, wstêpne roz-
poznanie mówi, ¿e schody k³ad-
ki by³y posypane piaskiem, trud-
no wiêc bêdzie uznaæ kogokol-
wiek za winnego nieszczêœliwe-
go upadku.

* * *
W ubieg³ym roku po³udniowo-

prascy policjanci szczególnie in-
tensywnie walczyli ze sprawca-
mi przestêpstw polegaj¹cych na
próbie wy³udzenia odszkodowa-
nia za fikcyjn¹ utratê samocho-
du. Ujawniono 88 takich przy-
padków. Jednak ju¿ w styczniu
zatrzymano kolejnych spraw-
ców. Np. 35-letni Marcin S.
zg³osi³, ¿e spod jednego z hiper-
marketów skradziono mu forda
sierrê. Nie wiedzia³ jednak, ¿e
chwilê wczeœniej ten samochód
zabezpieczyli policjanci na jed-
nej ze stacji benzynowych - ob-
s³uga stacji wezwa³a funkcjona-
riuszy, bowiem pod dystrybutor
podjecha³ samochodem podej-
rzanie zachowuj¹cy siê mê¿czy-
zna, zatankowa³ auto, po czym je
pozostawi³, twierdz¹c, ¿e nie ma
pieniêdzy na zap³acenie za pali-
wo. By³ to kolega Marcina S.
Auto wiêc nie zginê³o, a pan
Marcin odpowie za zg³oszenie
fikcyjnej kradzie¿y, bowiem
wiedzia³, ¿e samochód u¿yczy³
koledze.

* * *
Pó³ godziny trwa³ poœcig poli-

cjantów za z³odziejem mercede-
sa. Auto skradziono przy ul. Miê-
dzynarodowej, komunikat o po-
szukiwaniu us³yszeli wywiadow-
cy patroluj¹cy rejon Promenady i
po chwili spostrzegli szybko po-
ruszaj¹cego siê mercedesa. Pod-
jêli poœcig, który zakoñczy³ siê

w Rembertowie. Sprawc¹ kra-
dzie¿y okaza³ siê byæ 23-letni
Piotr Z., dobrze znany warszaw-
ski z³odziej samochodów. Pod-
czas zatrzymania by³ agresywny,
policjanci najpierw musieli go
obezw³adniæ i zakuæ w kajdanki
nim mo¿na by³o podj¹æ dalsze
czynnoœci wyjaœniaj¹ce. (t) 

i Straży Miejskiej

W niedzielê rano 8 stycznia
uwagê stra¿ników miejskich
zwróci³ srebrny mercedes jad¹cy
po torach tramwajowych Al. Je-
rozolimskimi w kierunku Pragi.

Po zatrzymaniu pojazdu na ul.
Saskiej, okaza³o siê, ¿e jego kie-
rowca to Janusz Wójcik, pose³
Samoobrony. Stwierdzono, ¿e
parlamentarzysta prowadzi³ bez
prawa jazdy, ale za to w stanie
wskazuj¹cym na spo¿ycie (1,48
promila - po 3 godzinach od za-
trzymania). Ustalenie iloœci pro-
mili alkoholu dlatego tyle trwa³o,
bowiem pose³ nie zgodzi³ siê na
badanie alkomatem w komendzie
policji przy ul. Grenadierów.

Za jazdê po pijanemu Januszo-
wi Wójcikowi gro¿¹ dwa lata
wiêzienia i zakaz prowadzenia
samochodu od roku do 10 lat.
Jest te¿ pierwszym parlamenta-
rzyst¹, który zosta³ zatrzymany
za prowadzenie pod wp³ywem
alkoholu, po zesz³otygodniowym
rozporz¹dzeniu komendanta
g³ównego policji. Zgodnie z nim,
jeœli parlamentarzysta nie zgodzi
siê na badanie alkomatem, poli-
cjanci mog¹ mu pobraæ krew do
badania si³¹. Wójcikowi uda³o
siê odwlec badanie, a¿ o trzy go-
dziny! (ag)

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Tragicznie rozpocz¹³ siê 2006 rok na Pradze Po³u-
dnie. Na k³adce dla pieszych nad ul. Grochowsk¹,
na wysokoœci hipermarketu Geant œmieræ poniós³
76-letni Alfred C. Mê¿czyzna poœlizgn¹³ siê na
schodach, uderzy³ o nie g³ow¹ i zmar³ na miejscu. 

WŁOSKA

otwarte: 1200–2300

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

Organizujemy:
przyjêcia weselne, 

bankiety okolicznoœciowe.

OG£OSZENIE  OG£OSZENIE 

P.W. DOM POGRZEBOWY
„ANIN”
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*  Filia: ul. Korkowa 167
tel. 812-43-51 (8.00-16.00)

*  ul. Patriotów 349
tel. 613-08-95

CCAAŁŁOODDOOBBOOWWOO

SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

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

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

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

<<GOC£AW>>
Agencja Ubezpieczeniowa

V-Inspektoratu PZU S.A.

ul. Abrahama 18
www.pzugoclaw.com

U B E Z P I E C Z E N I A
– Komunikacyjne (PAKIETY)
– Maj¹tkowe
– Firm

t e l .  6 7 3 - 2 9 - 9 6

MEBLE KUCHENNE
OFERUJEMY:

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

wraz ze sprzêtem AGD

ul. Abrahama 1E tel. 671 13 31
pon-pt. 11-19 ; sob. 10-14 

�� kalendarze, organizery
�� przewodniki turystyczne
�� podrêczniki, s³owniki
�� artyku³y szkolne
�� literatura piêkna, lektury
�� obrazy olejne

ZAKŁAD OPTYCZNY
Jacek i Piotr Cembrowscy
ul. Igañska 26 tel. 424-71-06

ul. Pu³awska 238 tel. 843-62-63
poniedzia³ek–pi¹tek 10.30-18.30

sobota 10.00-13.30
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TELEFONY
KOMÓRKOWE
� skup
� sprzeda¿
� sim-locki
� akcesoria
� naprawy

„KRAS-PHONE”
ul. Zamieniecka 90 paw. 311,

Bazar Szembeka
czynne pn.-pt. 9.00-18.00, 

sob. 9.00-14.00
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60

� BARLINEK – deska podłogowa
� panele podłogowe 
� panele ścienne 
� panele PCV zew. i wew.
� drzwi wew. i zew., harmonijkowe
� parapety wew. i zew.
� kasetony sufitowe, rozety, maty
� karnisze, schody, tralki, poręcze
� listwy drewniane, MDF i PCV

PANELE – DRZWI
- TEMAR -

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

MICHALIN-JÓZEFÓW
ul. Ziarnista 13 (od ul. Granicznej), 

tel. 789 59 62, 789 61 07

KO£BIEL
ul. 1-go Maja 29, tel. (025) 757 34 73

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

Panu 
Janowi Marii Jackowskiemu

serdeczne wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci

M A M Y
sk³adaj¹ Barbara i Wies³aw Nowosielscy 

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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!

OOOOSSSSZZZZCCCCZZZZĘĘĘĘDDDDZZZZAAAAJJJJ    
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60 LA60 LAT TRADYCJIT TRADYCJI

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

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

W ubieg³ym roku warszawscy stra¿ni-
cy ujêli 9034 osób. Wœród ujêtych znalaz³o
siê m.in.: 1490 sprawców rozbojów, pobiæ,
bójek oraz wymuszeñ rozbójniczych, 1114
poszukiwanych, 1106 pijanych kierowców,
1079 sprawców dewastacji i uszkodzeñ

mienia, 955 sprawców kradzie¿y, 726 osób
posiadaj¹cych œrodki odurzaj¹ce i 52 osoby
handluj¹ce narkotykami. 

Tak dobre wyniki s¹ efektem zreformo-
wania warszawskiej stra¿y miejskiej. Wœród
mieszkañców Warszawy wzrasta zaufanie

do tej formacji. Czêœciej mieszkañcy zg³a-
szaj¹ stra¿nikom pope³nianie przestêpstw
dzwoni¹c pod numer alarmowy 986. 

System nagradzania najlepszych sprawi³
te¿, ¿e funkcjonariusze przejawiaj¹ wiêksz¹
inicjatywê w podejmowaniu interwencji
w³asnych. W œrodê 4 stycznia odby³o siê
spotkanie na którym komendant stra¿y
miejskiej Bogdan Sakowicz nagrodzi³ dzie-
siêciu najlepszych stra¿ników miejskich,
w tym dwóch z Pragi Po³udnie: inspekto-
rów Piotra Pomarañskiego (w stra¿y 14 lat
- uj¹³ 89 przestêpców) i Grzegorza Banasia-
ka (13 lat w stra¿y, uj¹³ 78 przestêpców).
Obaj pracuj¹ w OPI 7 (na Pradze Po³udnie,
w Wawrze, Rembertowie i Weso³ej).      (a)

Nagrody dla strażników
Warszawscy stra¿nicy miejscy schwytali w ubieg³ym roku po-
nad dziewiêæ tysiêcy przestêpców i chuliganów. To dwukrotnie
wiêcej ni¿ przed rokiem i a¿ piêæ razy wiêcej ni¿ przed dwoma
laty. Rekordzista – m³. inspektor Krzysztof Gorzelniaski – uj¹³
w ci¹gu minionego roku a¿ 99 przestêpców. 

Rembertów tak¿e uczestni-
czy³ w Finale Wielkiej Orkie-
stry Œwi¹tecznej Pomocy.

W tym roku ju¿ po raz czwarty
dzielnica mia³a swój udzia³
w zbiórce pieniêdzy na akcjê
Jurka Owsiaka. Na dziedziñcu
ratusza odby³ siê rembertowski
fina³ orkiestry, poniewa¿ pie-
ni¹dze zbierane by³y od rana. 

W niedzielê 8 stycznia, na
scenie ustawionej na dziedziñcu
od godziny siedemnastej rozpo-
cz¹³ siê program artystyczny.
Zagra³y zespo³y dla m³odszych
i starszych, Pojawi³a siê grupa
Rat Romano, która œpiewa³a
piosenki cygañskie, Marlena
Drozdowska, Kapela Praska,
zespo³y rockowe Raven, Stolar

i Elektryczne Gitary. Swój pro-
gram zaprezentowali równie¿
Krystyna Sienkiewicz i Maciej
Damiêcki. Artyœci wystêpuj¹cy
na scenie mieli bardzo trudne

zadanie. Musieli bowiem roz-
grzaæ publicznoœæ, która choæ
licznie zgromadzona, to cierpi¹-
ca z powodu mrozu. Jednak
wiêkszoœci artystów udawa³o
siê rozbujaæ zgromadzonych lu-
dzi przed scen¹. Wszyscy jed-
nak¿e zdawali sobie sprawê,
dlaczego tu siê pojawili. Aby
zebraæ pieni¹dze dla orkiestry.
W przerwach miêdzy wystêpa-
mi licytowane by³y ró¿ne
przedmioty. Koszulki, fili¿anki,
puzzle, obraz. Przedmioty ofia-
rowane przez ludzi, których
sprzeda¿ mia³a zasiliæ konto
fundacji WOŒP. Pomimo silne-

go mrozu, to atmosfera w trak-
cie aukcji by³a gor¹ca. Prawie
wszystkie wystawione na sprze-
da¿ przedmioty znalaz³y swego
nabywcê. W Rembertowie, na
imprezie organizowanej przez
urz¹d dzielnicy w trakcie fina³u
WOŒP zebrano 31 tysiêcy 170
z³otych. M. Rocka

CHARYTATYWNOŒÆ
ZE SKAZ¥

W niedzielê 8 stycznia
w Zespole Szkó³ nr 12 przy ul.
Siennickiej odby³ siê jedyny
tak wielki koncert prawo-
brze¿nej Warszawy w ra-
mach akcji XIV Fina³u
WOŒP. 8 zespo³ów graj¹cych
„ciê¿k¹” muzykê: od metalu
przez hardcore bezp³atnie
zgodzi³o siê wyst¹piæ wspiera-
j¹c tym samym najbardziej
znan¹ w Polsce, i coraz bar-
dziej s³awn¹ na œwiecie chary-
tatywn¹ fundacjê.

Wielbiciele tego rodzaju mu-
zyki ju¿ dawno wiedzieli o tym
wydarzeniu, gdy¿ mo¿na by³o
dowiedzieæ siê o nim z internetu
oraz z plakatów reklamowych
rozwieszonych w Warszawie. 

Ju¿ podczas pierwszego blo-
ku koncertowego ZS odwiedzi-
³o 100 osób, co oznacza 600 z³
dochodu z biletów. M³odzie¿
pokaza³a, ¿e umie siê bawiæ,
a przede wszystkim, ¿e umie
otworzyæ serca na cierpienie
najm³odszych.

Wszystko by³oby szlachetne,
a chêæ pomocy dzieciom bardzo
widoczna, gdyby nie fakt, ¿e
w³adze ZS za¿¹da³y od organi-
zatorów koncertu 25% docho-
dów ze sprzedanych wejœciówek
za „udostêpnienie lokalu”. 

Wyda³o siê to doœæ dziwne
patrz¹c przez pryzmat tak wiel-
kiej akcji dobroczynnej, jak¹
jest Wielka Orkiestra Œwi¹tecz-
nej Pomocy. Mo¿e nale¿a³oby,
choæ raz zrezygnowaæ z sza-
rych zasad biurokracji i bez-
wzglêdnej kalkulacji i pokazaæ,
¿e w ten dzieñ, podczas fina³u,
wszyscy potrafimy uwierzyæ
¿e, gdy tylko zrobimy to wszy-
scy, dzieciom uda siê pomóc?
A one z pewnoœci¹ na taki pre-
zent zas³uguj¹.

Jak to zwykle bywa, cienie
pomog³y wydobyæ siê blaskom
i niezwyk³ego wymiaru nabra³a
inicjatywa muzyków z zespo³ów
Trawnik, Tabula Rasa, The Mor-
timers, Dumbs, Weed, Street
Terror, Spontane i Venflon, któ-
rzy za swój wystêp nie pobrali
¿adnej ga¿y. Bo ich muzyka
p³ynie prosto z serca i ma p³y-
n¹æ do serc. Szczególnie wtedy,
gdy znanych wszystkim czer-
wonych serduszek wszêdzie
by³o pe³no. A. Ballaun

SSSS IIII ĘĘĘĘ     DDDD ZZZZ IIII AAAA ŁŁŁŁ OOOO !!!!
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AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 11 i 25.I
tel. 613−63−53, 

672−80−50, 813−65−05, 
810−42−15

Uczymy z sukcesem!Uczymy z sukcesem!

KAT. „A” „B” „C” „E”
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REKLAMA REKLAMA

SKLEP

� meble polskich 
i niemieckich producentów
� sprzêt AGD
� szafy Neves, STANplus+
� garderoby
GOC£AW, ul. Meissnera 1/3
(róg Fieldorfa) 
tel. 673-28-91; 0602-353-624

SIEMENS

„O KUCHNIA!”

UPRAWNIENIA SZKO£Y PUBLICZNEJ
prowadzi zapisy do

Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych
Liceum Ekonomicznego dla doros³ych

LO dla absolwentów szkó³ zasadniczych

Kurs przygotowuj¹cy do egzaminu
eksternistycznego z zakresu LO i LE 

(kurs roczny)
Gimnazjum i Liceum dla doros³ych

PRYWATNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA NR 1 s.c.

Warszawa, ul. Klonowa 16 (przy pl. Unii Lubelskiej)
(szko³a przeniesiona z ul. Noakowskiego 6)

tel. 646 44 97, 849 37 35, sekretariat czynny 16-18

Kurs przygotowawczy do matury
Organizowanej styczeñ 2006/maj 2006
(Niskie czesne – p³atne w ratach)

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
o kierunkach:
� Handel zagraniczny � Informatyka
� Finanse i rachunkowoœæ � Bankowoœæ
� Obs³uga ruchu turystycznego � Hotelarstwo
� Ekonomia i organizacja przedsiêbiorstw
� Integracja europejska
Dla s³uchaczy wy¿szych semestrów PSZ organi-
zowane s¹ dodatkowe specjalizacje w zakresie
zastosowania komputerów.

Zajêcia we wszystkich szko³ach odbywaj¹ siê
w co drug¹ sobotê (12.30-20.30) 

i niedzielê (8.00-14.00)
Zebrania informacyjne – codziennie o godz. 17.00

OFERUJEMY: 

 p³ytê gipsowo-kartonow¹ 


 konstrukcjê œcian 

 g³adzie gipsowe 

 systemy dociepleñ


 styropian, we³nê mineraln¹ 

 us³ugi transportowe

Przedstawiciel 
firm: 

ul. Che³m¿yñska 1
(róg Marsa, teren by³ej J.W.)

tel. 612-32-71, fax 815-64-94 

ul. Zdziarska 64
(Bródno)

tel. 498-20-41 
pon.−pt. 8−17, sob. 8−13

Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa

„GROCHÓW”

OFERUJE
WSPÓLNOTOM

MIESZKANIOWYM
usługi związane
z zarządzaniem 

i administrowaniem
nieruchomościami.

Zainteresowanych zapraszamy
do siedziby Spó³dzielni 

w Warszawie 
przy ul. Kobielskiej 1, 

tel. 673-08-01.

RATY!

D
R
Z
W
I

O
K
N
A

SIDING
PODSUFITKI

PANELE
AKCESORIA

PARAPETY ZEW.
PRODUCENT

SPRZEDAŻ−MONTAŻ

ul. Chełmżyńska 1
Tel. 812−75−58

e−mail: phubw@wp.pl

TYLKO Z KART¥ KLIENTA SPO£EM

KUPUJESZ ZYSKUJESZ
3% RABATU

NA WSZYSTKIE ARTYKU£Y W CA£EJ SIECI

WIECZORKI TANECZNE
w „Restauracji u Siwka”

Porywaj¹ca muzyka na ¿ywo, œwietna kuchnia 
i doskona³a atmosfera!

„Restauracja u Siwka”: ul. Poligonowa 30, tel. 022-813-27-95

Zapraszamy w ka¿dy pi¹tek i sobotê od godz. 19.00, 
do zabawy przygrywa zespó³ „Happy Band”

Szczegó³owe informacje w sklepach
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Ukaza³a siê ksi¹¿ka pt. „War-
szawska Praga.: przewodnik:.”
autorstwa Micha³a Pilicha.

Przewodnik sk³ada
siê z dwóch g³ów-
nych czêœci: bedeke-
ra oraz informatora.
Czêœæ pierwsza stano-
wi opis trzech wyzna-
czonych w terenie tras spa-
cerowych. Na poszczególnych
trasach odwiedzamy zabytki
Pragi, miejsca historyczne oraz
miejsca i budowle wspó³czesne,
istotne dla funkcjonowania
dzielnicy. Poszczególnym
obiektom towarzyszy szcze-
gó³owy opis, wzbogacony o cie-
kawostki lub anegdoty. Treœæ
ilustruj¹ za³¹czone wspó³czesne
zdjêcia oraz archiwalne ryciny
i pocztówki. W czêœci drugiej
znajduje siê spis najciekaw-
szych miejsc na Pradze: galerii,
teatrów, pracowni, restauracji,
uczelni, hoteli, kafejek, ale tak-
¿e ma³ych warsztatów i sklepi-

ków. Publikacja zosta³a wydana
dziêki pomocy finansowej Mia-
sta Sto³ecznego Warszawy. Pro-
mocja przewodnika odbêdzie
siê 19 stycznia o godz. 18.00
w ksiêgarni Traffic przy ul.
Brackiej 25.

� � �
Przyjmowane s¹ zapisy do

klas pierwszych i wy¿szych bez-
p³atnego (publicznego) wieczo-
rowego i zaocznego liceum
ogólnokszta³c¹cego dla doro-
s³ych (od 18 lat) oraz gimna-
zjum. Od semestru pierwszego
do wyboru: jêzyk rosyjski, an-
gielski lub niemiecki, a tak¿e
technologia informacyjna i pod-
stawy przedsiêbiorczoœci. Bli¿-
sze informacje: Centrum Kszta³-
cenia Ustawicznego Nr 3
w Warszawie ul. So³tyka 8/10
tel. (0 22) 888-22-77, 632-50-77
lub na miejscu codziennie
w godz. 10.00-18.00 (oprócz so-
bót i œwi¹t).  

� � �
Tomasz Koziñski wojewod¹

mazowieckim. Prezes Rady Mi-
nistrów RP z dniem 10 stycznia

powo³a³ na stanowisko wojewo-
dy mazowieckiego mgr Toma-
sza Koziñskiego, dotychczaso-
wego burmistrza dzielnicy Pra-
ga Po³udnie, radnego Sejmiku
Mazowieckiego. Gratulujemy!

� � �
Przed œwiêtami w Biurze Po-

selskim Platformy Obywatel-
skiej RP przy Al. Ujazdow-
skich, eurodeputowany Pawe³
Piskorski, by³y Prezydent War-
szawy spotka³ siê z przedstawi-
cielami sto³ecznych i podwar-
szawskich mediów. W wigilij-
nym „op³atku” uczestniczy³a
tak¿e redakcja „Mieszkañca”. 

Tak, jak w czasie niedawnej
podró¿y do Parlamentu Euro-
pejskiego, na któr¹ Piskorski
zaprosi³ dziennikarzy mediów
lokalnych, o stronê organiza-
cyjn¹ spotkania zadba³ by³y wi-
ceburmistrz Pragi Po³udnie Ma-
ciej Bia³ecki. W biurze PO by³o
tego dnia bardzo „prasko”,
gdy¿ pojawi³ siê tak¿e inny
z by³ych wiceburmistrzów,
mieszkaj¹cy na Goc³awiu S³a-
womir Potapowicz. Politycy
¿yczyli naszej redakcji i Czytel-
nikom zdrowia i powodzenia
w 2006 roku.

� � �
W grudniu ubieg³ego roku przy

Fundacji na Rzecz Transporto-
wych Us³ug Specjalistycznych
dla Niepe³nosprawnych TUS po-
wsta³o Centrum Karier Osób Nie-

pe³nosprawnych. Oferuje kom-
pleksow¹ pomoc osobom niepe³-
nosprawnym ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepe³-
nosprawnoœci z tereniu woje-
wództwa mazowieckiego m.in.:
doradztwo zawodowe, prawni-
cze, sprawdzone oferty pracy,
bezp³atne konsultacje prawnika,
doradcy zawodowego. Konsul-
tacje udzielane s¹ w siedzibie
Fundacji TUS ul. Woronicza 29a,
telefonicznie: 0 22 852-01-82
(dy¿ur prawnika – poniedzia³ki
13.00-16.00) lub e-mailowo:
konsultacjeprawne@tus.org.pl,
konsultacjezawodowe@tur.org.pl.
Warunkiem skorzystania z powy¿-
szej oferty jest wype³nienie i ode-
s³anie ankiety zg³oszeniowej,
która jest dostêpna na stronie
www.tus.org.pl 

� � �

5 stycznia w Warszawie
odby³o siê spotkanie przedsta-
wicieli w³adz krajowych So-
cjaldemokracji Polskiej i Zielo-
nych 2004, na którym omówio-
no bie¿¹c¹ sytuacjê polityczn¹
kraju.

Strony wyrazi³y wspólnie
g³êbokie zaniepokojenie skraj-
nym zdominowaniem polskiej
sceny politycznej przez populi-
styczne ugrupowania prawico-
we oraz postêpuj¹cym upartyj-
nieniem struktur pañstwa.
Przedyskutowano mo¿liwoœci
wspó³dzia³ania w zbli¿aj¹cych
siê wyborach samorz¹dowych.
SDPL przedstawi³o koncepcjê
i wyrazi³o zamiar budowania
szerokiego porozumienia si³ le-
wicowych i centrowych. 

� � �
Jak bêdzie wygl¹da³a II linia

metra? Jest 12 wariantów. Na
decyzjê musimy poczekaæ do
15 stycznia. Jednym ze spo-
rnych punktów jest plac Pi³sud-
skiego. Metro bêdzie mia³o
swój pocz¹tek przy ulicy Lazu-
rowej. Dalej powinniœmy poje-
chaæ pod ulic¹ Górczewsk¹
w kierunku ronda Daszyñskie-
go. Nastêpnie ulic¹ Œwiêtokrzy-
sk¹, gdzie bêdzie siê znajdowa-
³a stacja przesiadkowa. Koniec
nowej trasy wypadnie przy

Dworcu Wileñskim w kierunku
Bródna. Na pocz¹tku planowa-

no usytuowanie jednej ze
stacji przy placu Pi³sud-

skiego. Teraz miasto
chce przesun¹æ liniê
metra do hotelu Bri-

stol, na placyk przy ko-
œciele Wizytek, z wyj-

œciem przy Europejskim na
plac Pi³sudskiego. Z takim roz-
wi¹zaniem nie zgadza siê Me-
tro. Miasto jest nieugiête i pod-
trzymuje swój pomys³. Metro
najprawdopodobniej pojedzie
w dó³ do przystanku u zbiegu
ulic Karowej i Dobrej. Stamt¹d
zostanie poprowadzone pod Wi-
s³¹, a pierwsz¹ stacj¹ na pra-
wym brzegu Warszawy bêdzie

przystanek Okrzei przy Wy-
brze¿u Szczeciñskim. Trasê za-
koñczy stacja Dworzec Wileñ-
ski. 

� � �
Du¿a ciê¿arówka przewróci-

³a siê na bok – taki obraz zoba-
czy³, a po chwili przekaza³ tele-
fonicznie sygna³ wszystkim
s³u¿bom operator kamery mo-
nitoringu na skrzy¿owaniu ul.
Marsa z ul. P³owieck¹ – 10
stycznia ok. godz. 14.30. 

Po chwili s³u¿by zelektryzo-
wa³a dodatkowa informacja, ¿e
ciê¿arówka mo¿e przewoziæ
amunicjê. Dy¿urny SM natych-
miast wys³a³ na miejsce najbli¿-
sze patrole. Równie¿ za³ogi Po-
licji i Stra¿y Po¿arnej skierowa-
³y siê w miejsce wywrotki. Do-

jazd utrudnia³y tworz¹ce siê
o tej porze korki. Skrzy¿owanie
zosta³o zabezpieczone. W akcji
bra³o udzia³ m.in. 9 patroli Stra-
¿y Miejskiej. Na miejscu poja-
wi³a siê równie¿ ciê¿arówka,
do której prze³adowano niebez-
pieczny ³adunek. Utrudnienia
w ruchu trwa³y kilka godzin.

(mkp) (ab) (ego) (ar) (SM)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA
Zaproszenia dla mieszkańców

�� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Grochow-
ska 274 (wejœcie od Kamionkowskiej) 15.01. godz. 16.00 Ba-
jeczka kukie³kowa dla dzieci ,,PINOKIO” (bilety  w cenie tylko
3 z³ i du¿o cukierków!); 16 01. godz. 18.00 PRASKA M£O-
DOŒÆ - biesiada dyskusyjna oraz promocja ksi¹¿ki Jana Zdzi-
s³awa Brudnickiego pt: ,,Porozmawiajmy o poezji i niepoezji”.
Wprowadzenie: Roman Œliwonik i dr Wojciech Stañczak. Pre-
zentacja fragmentów-Dorota Ryst.19.01. godz. 18.00 OT, KA-
BARET. Autorski program Ryszarda Makowskiego. Goœæ - Re-
nata Zarêbska; 22.01. godz. 16.00 KARNAWA£OWY BAL PRZE-
BIERAÑCÓW DLA DZIECI - Pan Pomidor zaprasza!(wstêp 3
z³); 26.01. godz.18.00 Od ,,Œwiata utraconego” do ,,Niepokojów
egzystencjalnych” - spotkanie autorskie Zbigniewa Majewskie-
go z udzia³em wydawcy Romualda Karasia. Prowadzenie - Jan
Zdzis³aw Brudnicki; 29.01. godz.16.00 pokaz slajdów z cyklu
,,Podró¿e”- JAPONIA;
�� Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 tel. 022 612-
62-44; 12.01. godz. 17.30 Koncert dla Babci” w wykonaniu ze-
spo³u „Melodyjki”; 13.01. godz.10.30 „Melodyjki” przedstawia-
j¹: Jase³ka „Anio³ Pasterzom mówi³”, Program estradowy, Etiuda
wyobraŸni – konkurs dla dzieci;18.01. godz. 17.30 „Pod niebem
Pary¿a” W programie m.in. piosenki Edith Piaf, nowoœci pary-
skiej mody, spacer Polami Elizejskimi; 25.01. godz. 17.30 „Wy-
socki, czyli przerwany lot”, spektakl zrealizowany na podstawie
ksi¹¿ki Mariny Vlady pod tym samym tytu³em, scenariusz i re¿y-
seria Szczepan Szczykno.
�� Dom Kultury „Praga” ul. D¹browszczaków 2, tel. 022 618-
41-51; 618-51-80; 618 64 05; 12.01. godz. 18.00 „Promocja
m³odych talentów” „Wieczór kolêd” w wykonaniu dzieci klasy
fortepianu Be³³y Skwarskiej i klasy skrzypiec Danuty £ukasie-
wicz (PSM I st. im. Fr. Chopina w Warszawie);17.01., godz.
18.00 „Praskie spotkania z Gwiazd¹” Joanna Szczepkowska, go-
spodarz wieczoru - Jerzy WoŸniak; 19.01., godz. 18.00 „Bardo-
wie na Pradze” Marcin Styczeñ. 
�� Dom Kultury ,,Wygoda”ul. Koniecpolska 14 tel./fax: 022
812-06-33; 12.01. godz. 18.00-20.00 spotkanie Klubu Seniora
z poezj¹ Jana Twardowskiego pt: „Œpieszcie siê kochaæ ludzi tak
szybko odchodz¹”.

„ZIMĘ W MIEŚCIE” 
od 16 do 27 stycznia:

�� na Pradze Po³udnie prowadzi Centrum Pro-
mocji Kultury Praga Po³udnie ul. Grochowska
274 (wejœcie od Kamionkowskiej) tel. 022 870-
11-86. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ od poniedzia³ku
do pi¹tku w godz. 7.00-17.00.

�� w Wawrze prowadzi Dom Kultury ,,Wygoda” ul. Koniec-
polska 14 tel./fax: 0 22 812-06-33. Zajêcia dla dzieci i m³odzie-
¿y (od poniedzia³ku do pi¹tku) w godz. 10.00 – 17.00 w progra-
mie: konkursy sprawnoœciowe - poniedzia³ki, œrody; Wycieczka
do lasu – robienie zdjêæ foto - poniedzia³ki, œrody; gry kompute-
rowe - poniedzia³ki, œrody; zajêcia  plastyczne (konkurs) - wtor-
ki, czwartki; zajêcia muzyczne - wtorki, czwartki; przedstawie-
nia teatralne – œrody; projekcje filmów - œrody,  czwartki; zaba-
wa taneczna - pi¹tki; rozgrywki w szachy, warcaby, gry umys³o-
we itd. codziennie; zabawa w œnie¿ki i lepienie ba³wana. 27.01.
godz. 15.00-17.00 - spotkanie na zakoñczenie ferii zimowych,
ognisko.

�� w Rembertowie prowadzi Dom Kultury „Rembertów” Al.
Komandosów 8, tel. 0-22 611 96 87. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9.00 - 15.00. Uwaga! Przy-
jêcia dzieci do godz. 9.05! Rodzice lub opiekunowie wype³niaj¹
obowi¹zkowo deklaracjê zgody na uczestnictwo dziecka w zajê-
ciach i na wycieczkach.

Iloœæ miejsc jest ograniczona! 
Udzia³ w zajêciach i posi³ki s¹ bezp³atne. 
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Foto. Stra¿ Miejska

KUPON KONKURSOWY – SUPERWITRYNA 2005

Lp.

1
2
3
4
5
6

Imiê i nazwisko................................................................ Adres zamieszkania ............................................................................................................................
������ NA KUPONIE NALE¯Y ZAZNACZYÆ KRZY¯YKIEM SWOJE TRZY PROPOZYCJE ������

Nazwa i adres placówki handlowej lub us³ugowej

SSKKOOKK  SStteeffcczzyykkaa,,  uull..  GGrroocchhoowwsskkaa  113366
SSkklleepp  nnrr  33  LLUUXX  MMiinnii  „„SSppoołłeemm””  WWSSSS  uull..  PPaarryysskkaa  1111//1155
AApptteekkaa  „„AARRAALLIIAA””,,  uull..  FFiieellddoorrffaa  4400
BBiiuurroo  PPooddrróóżżyy  „„DDAAMMIISS TTRRAAVVEELL””,,  uull..  FFrraannccuusskkaa  4477
SSkklleepp  nnrr  1122  LLUUXX  „„SSppoołłeemm””  WWSSSS,,  uull..  GGrreennaaddiieerróóww  4400
KKaawwiiaarrnniiaa−−CCuukkiieerrnniiaa  „„NNAATTHHAALLIIEE””,,  uull..  AAtteeńńsskkaa  1100
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Nazwa i adres placówki handlowej lub us³ugowej

CCeennttrruumm  KKrreeddyyttoowwee  LLUUKKAASSaa,,  aall..  WWaasszzyynnggttoonnaa  22aa
PPuunnkktt  PPrrzzyyjjmmoowwaanniiaa  OOppłłaatt,,  uull..  GGrroocchhoowwsskkaa  220077  ((UUnniivveerrssaamm))
„„GGAANNDDEERRSS””  HHeerrbbaacciiaarrnniiaa,,  uull..  FFrraannccuusskkaa  1122
SSPPEECCJJAAŁŁ  WWIIEEJJSSKKII,,  CCHH  SSzzeemmbbeekkaa,,  ppaaww..  5533BB

SSkklleepp  nnrr  4488  „„SSppoołłeemm””  WWSSSS,,  uull..  PPaattrriioottóóww  117722
BBaarr  RReessttaauurraaccyyjjnnyy  „„FFRREEGGAATTAA””,,  uull..  MMiięęddzzyynnaarrooddoowwaa  6655



W kwietniu 1993 roku redakcja „Mieszkañca” zaproponowa³a cykliczn¹ organizacjê konkursu pod umown¹ nazw¹ „Superwitry-
na”. Zamys³em naszym by³o pokazywanie ciesz¹cych siê zaufaniem placówek handlowych i us³ugowych, dbaj¹cych zarówno
o klienta, jak i o wygl¹d zewnêtrzny i wewnêtrzny lokali. Inicjatywa nasza spotka³a siê z przychylnym stanowiskiem Zarz¹du Dziel-
nicy m.st. Warszawa Praga Po³udnie oraz Zarz¹du WSS „Spo³em” Praga Po³udnie.

Do tegorocznej edycji konkursu czytelnicy „Mieszkañca” zg³osili ³¹cznie 46 placówek handlowych i us³ugowych, z których orga-
nizatorzy 24 listopada dokonali 12 nominacji. Tradycyjnie spoœród nich Czytelnicy wybior¹ trzech laureatów „Superwitryny 2005”.
Dla uczestników plebiscytu organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody – upominki. 
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Dopóki nie nadesz³y Œwiêta,
dzieci stara³y siê byæ grzeczne,
bo wiadomo – Œwiêty Miko³aj
wszystko widzi i wie. Niegrzecz-
nym prezentów nie daje. Ale
Gwiazdkê mamy ju¿ za sob¹,
prezenty – te bardziej i te mniej
udane - nieco spowszednia³y,
a dzieci nie maj¹ ju¿ tak silnej
motywacji do bycia grzecznym.
No i zaczyna siê zwyk³a wojna
domowa.

Histerie w sklepie z zabaw-
kami, walenie pi¹stkami, w co
popadnie by wymusiæ zakup, ta-
rzanie siê po chodniku przed wy-
staw¹ albo w centrum handlo-
wym (im wiêksza publicznoœæ,
tym lepiej!), wrzeszczenie przy
zak³adaniu szalika, walka o no-
szenie czapki i rêkawiczek, ¿e nie

wspomnê o czymœ tak haniebnie
trudnym do zaakceptowania, jak
ciep³e majtki albo kalesony
w mroŸne dni.

Niektórym to nie mija. Ba,
pozostaje nawet znacznie d³u¿ej,
ni¿ tr¹dzik m³odzieñczy! Kto nie
zna s³ynnych dialogów ma³¿eñ-
skich, gdy ona mówi: „Nie pij!”,
a on siê upiera: „Co, ze szwa-
grem (ew. koleg¹ z wojska, s¹-

siadem itp) mi nie wolno?!!!”
Ona nalega, on natychmiast
wpada w z³oœæ, ona milknie zre-
zygnowana. A co! Nawet nie mu-
sia³ rzucaæ siê na ziemiê i wierz-
gaæ nogami! 

Albo inna sytuacja: ona
oœwiadcza „Muszê mieæ tê su-
kienkê (ew. broszkê, szminkê)!”;
on perswaduje „Przecie¿ nie
masz ju¿ gdzie szpilki wetkn¹æ,

tyle masz wszystkiego!!!”. Ona
w p³acz, ¿e po co za niego wy-
chodzi³a, ¿e wygl¹da jak ostat-
nia (trudno siê z tym nie zgodziæ
zw³aszcza, gdy taka zaryczana!),
¿e to koniec i ¿e d³u¿ej nie wy-
trzyma... On nie jest specjalnie
odporny na histeriê, wiêc pod-
daje siê. Dla œwiêtego spokoju.
Spokoju, ale do czasu. Do czasu,
gdy przyjdzie nastêpny kaprys.

Najzabawniejsze jest to, ¿e
zdobycz, wywalczona krzykiem,
p³aczem i awantur¹ przewa¿nie
okazuje siê nie a¿ tak bardzo
atrakcyjna, jak siê wydawa³o na
pocz¹tku. Cz³owiek (ma³y czy du-
¿y) zrobi³ z siebie idiotê, a po go-
dzinie wymuszony terrorem sa-
mochodzik na baterie idzie w k¹t,
katar wisi do pasa po noszeniu
czapki w kieszeni zamiast na g³o-
wie, pana drêczy kac po pijatyce,
a pani jakoœ nie jest przekonana
do nowej bluzki i nie czuje siê
dziêki niej szczêœliwsza... 

...co dajê Pañstwu i sobie
pod rozwagê. Na ten Nowy Rok!

żu

Niegrzeczne
dzieci

Kobiecym okiem
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

By³ czas – i to d³ugi - w historii Turcji, w którym istnia³y tylko imiona lub przy-
domki rodowe, pisane, jak wszystkie s³owa tureckie w ogóle, alfabetem arabskim.
Jeden z takich przydomków g³osi³ „Abasjogullari”, co po turecku znaczy³o  „Syno-
wie ojca pozbawionego nawet najlichszego sukna”. Ale nadszed³ rok 1922, kiedy
przywódca turecki, genera³ Kemal Pasza, radykalnie zeuropeizowa³ Turcjê, prokla-
muj¹c republikê i m.in. wprowadzaj¹c alfabet ³aciñski zamiast arabskiego oraz na-
zwiska zamiast przydomków. Rodzina Abasjogullari skorzysta³a z tego, wybieraj¹c
nazwisko Abasiyanik, co znaczy „Zakochany”. A sam Kemal Pasza, od 1923 roku
do œmierci w 1938 roku – prezydent, w 1934 roku zmieni³ nazwisko na Kemal Ata-
tuerk - Kemal Ojciec Turków. 

Sam fakt rewolucji (bo by³a to rewolucja) 1922 roku, jest oczywiœcie powszech-
nie znany. Jednak¿e o zmianie konkretnego przydomka Abajogullari dowiedzia³em
siê dopiero niedawno od pani Lucyny Antonowicz-Bauer, turkolo¿ki i mieszkanki Sa-
skiej Kêpy. Ale sk¹d s³owo „turkolo¿ka” zamiast „pani turkolog”? To ca³a historia,
siêgaj¹ca najwy¿szych szczebli polityki œwiatowej. Coraz czêœciej mówi siê o mo¿li-
woœci nie tylko kandydowania Hilary Clinton na stanowisko pani prezydent USA, ale
i jej zwyciêstwa. Zwracano by siê do niej wówczas per „Madam President” – „Pani
Prezydent”, co zarówno w Ameryce jak i w Polsce dobrze brzmi. Ale w Polsce, „Wy-
sokie Obcasy” – sobotnio-niedzielny dodatek do „Gazety Wyborczej” - poruszy³
w numerze z 10-11 grudnia 2005 sprawê u¿ywania ¿eñskiej formy dla okreœlania
„mêskich” zawodów – do mówienia i pisania np. „prezydentka” zamiast „pani pre-
zydent”. Je¿eli wiêc mog³aby byæ „prezydentka USA Hilary Clinton”, to dlaczego nie
mo¿e byæ „turkolo¿ka Lucyna Antonowicz-Bauer”? 

„Nasza” (bo z Saskiej Kêpy) pani Lucyna wiele uczyni³a dla polskiej turkologii.
Nie tylko bowiem, wraz z innym turkologiem, Aleksandrem Dubiñskim, stworzy³a
pierwszy w historii „S³ownik turecko-polski i polsko-turecki” (Wiedza Powszechna,
Warszawa, 1983), ale i przet³umaczy³a i wyda³a „Tureckie opowieœci morskie” jed-
nego z najwiêkszych pisarzy tureckich”, Saita Faika Abasiyanika (1907-1954). My
zaœ zyskaliœmy to, ¿e nasza znajomoœæ literatury tureckiej wzbogaci³a siê o 100 pro-
cent. Do czasu odkrycia, bowiem Abasiyanika znaliœmy praktycznie tylko jednego
pisarza tureckiego, poetê Nazima Hikmeta (1902-63), prawnuka emigranta pol-
skiego z Powstania Listopadowego 1830-31 roku. 

Turkologia polska zawdziêcza Pradze nie tylko pani¹ Lucynê. Równie¿ œwiatowej
s³awy turkologa, profesora Edwarda Tryjarskiego, w dodatku wychowanka tej samej
szko³y, co i moja – Gimnazjum i Liceum im. Króla W³adys³awa IV. Wyprzedza³ mnie
o dwie klasy – konspiracyjn¹ maturê zrobi³ w 1942 roku, ja w 1944. Ale „na kom-
pletach” uczyliœmy siê czêsto razem – w jego mieszkaniu przy ulicy Œrodkowej 6 -
podczas gdy ja mieszka³em przy tej samej ulicy – Œrodkowej 23. Po zrobieniu ma-
tury Tryjarski uczy³ siê indywidualnie obcych jêzyków, w tym TURECKIEGO, a rów-
noczeœnie, od 1943 roku studiowa³ konspiracyjnie prawo na Uniwersytecie War-
szawskim. A choæ kontynuowa³ studia prawnicze po wojnie, nie one znajdowa³y siê
w centrum jego póŸniejszych zainteresowañ – skupi³ siê bowiem na studiach orien-
talistycznych, a przede wszystkim na turkologii. Profesorem zwyczajnym zosta³
w 1987 roku. 

Wreszcie wspomnieæ nale¿y o tym, ¿e rezydencja ambasadora Turcji mieœci siê
na Saskiej Kêpie przy ulicy Królowej Aldony. To tam w³aœnie, na przyjêciu wyda-
nym 28 paŸdziernika 2005 r. przez nowego ambasadora Turcji, pana K. Ecvet Te-
scan, i jego ma³¿onkê, pani¹ F. Neslihan Tescan, spotka³em pani¹ Lucynê. Przy-
jêcie zaœ odby³o siê dla uczczenia 82 rocznicy proklamowania Republiki Tureckiej
przez Kemala Paszê, która nada³a tak ³adne nazwisko „Zakochany” – komu?
Wielkiemu pisarzowi tureckiemu, Abasiyanikowi.  

Zygmunt Broniarek
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MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 34

tel. 612-62-08, 0601-91-45-84 
pon.-pt. 7-17, sob. 7-13

Wêgiel �� Cement �� Wapno �� Ceg³y 
Gazobeton bia³y �� P³yty gips.-karton. 

Atlas �� Ceresit �� Gipsy 
Materia³y sypkie i izolacyjne 

(papa, styropian, we³na)
Rynny „GALECO” �� Prêt zbrojeniowy

Rezerwacje: tel. (018) 471−20−76, 471−56−35 
Oferujemy: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie, bogaty program kulturalny oraz sze-

rok¹ gamê zabiegów balneologicznych. W pobli¿u lodowisko i wyci¹gi narciarskie oraz inne atrakcje!!!

14 dniowe pobyty w cenie 1022 z³
15.01 – 28.01
29.01 – 11.02
12.02 – 25.02

14.01 do 21.01
21.01 do 28.01
28.01 do 04.02

04.02 do 11.02
11.02 do 18.02
18.02 do 25.02 www.krynica.com.pl/zgoda/

7 dniowe pobyty w cenie 595 z³

F E R I E  Z I M O W E  2 0 0 6

POZNAJ ZIMOWE UROKI KRYNICY-ZDROJU
Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

zaprasza na: 

- Zbieramy ¿ywnoœæ dla dzieci. Tak, mo¿e byæ makaron. I m¹ka,
m¹ka te¿ – zrobi¹ im w domu dziecka pierogi. S³odycze? – no pew-
nie, zna pan dziecko, które nie lubi s³odyczy?  …- My zbieramy na
dzieci nies³ysz¹ce… My na sieroty… My na polskie dzieci na Litwie
i Ukrainie …„Pomó¿my dzieciom przetrwaæ zimê” – apeluje ra-
dio… Mój Bo¿e, to tak ju¿ u nas jest, ¿e s¹ jakieœ dzieci, które mog¹
nie przetrwaæ zimy? Dam, oczywiœcie, ¿e dam… Ale czy tej dziew-
czynie, która od miesiêcy chodzi z dzieckiem na rêku miêdzy samo-
chodami podziemnego parkingu Geant na Goc³awku, te¿ daæ?
Dziecko jest coraz starsze, jego coraz d³u¿sze nogi zwisaj¹ z jej r¹k
ju¿ prawie do ziemi… Przez tyle czasu nie znalaz³a zajêcia? Nie zna-
laz³a, czy nie chcia³a?… 

Pijaczki z chodnika przy Universamie – tych rozumiem. Oni ju¿
do ¿adnej roboty siê nie nadaj¹. W³aœnie przepijaj¹ resztkê ¿ycia…
– Szefie, popilnowaæ autka?… zosta³ im ju¿ tylko ten s³abn¹cy z ka¿dym
dniem sznaps-baryton… Jednak ten m³ody jeszcze mê¿czyzna, który
w ka¿d¹ sobotê pilnuje samochodów na chodniku przy Sulejowskiej,
nie jest ani pijany, ani nie wygl¹da na g³odnego… mo¿e dorabia?

Tak jak ten bez nóg, na skrzy¿owaniu Ostrobramskiej i Rodzie-
wiczówny. Naprawdê wzbudza litoœæ – obie nogi obciête przy bio-
drach. Posuwa siê na prymitywnym wózku, odpychaj¹c siê rêkami.
Zawsze dawa³em mu z³otówkê. Nie sposób nie daæ – na zielone œwia-
t³o do skrêtu w Rodziewiczówny czeka siê d³ugo, tu¿ przy krawê¿ni-
ku. Zagl¹da wiêc w szybê z odleg³oœci metra. On patrzy, a ciebie
ogrania jakieœ irracjonalne za¿enowanie, ¿e siedzisz sobie w cie-
p³ym samochodzie, a on na zimnie bez nóg… Z³otówki mu ¿a³ujesz,
bur¿uju jeden… Tak sobie myœla³em do czasu, gdy zobaczy³em go
poza „miejscem pracy”. Zatrzyma³ siê na chwilê, wyj¹³ zza pazuchy
komórkê i gdzieœ dzwoni³… Na chleb mog³em dawaæ, ale na abona-
ment?… Po kilku dniach znów go spotka³em na skrzy¿owaniu. Tak
mi siê w pierwszej chwili wydawa³o, ale to nie by³ on. Te¿ mia³ ob-
ciête obie nogi przy biodrach, te¿ porusza³ siê na prymitywnym wóz-

ku, odpychaj¹c siê rêkami, ale tym razem by³o to Ukrainiec. Podob-
nie jak ten nasz - zbiera³ na protezy. Da³em, bo zrobi³o mi siê ¿al…
A mo¿e i jemu da³em na abonament, a nie na protezy? W takich ra-
zach nigdy nie wiem, czy jestem dobroczyñc¹, czy naiwnym frajerem,
którego w³aœnie wyr¹bano na z³otówkê, dwie. 

Podchodzi do mnie cz³owiek oko³o piêædziesiêcioletni. Kurtka
czysta, zielona, czyste d¿insy, buty wypastowane, w³osy umyte, za-
czesane. - Bardzo przepraszam, nie jestem pijakiem, po prostu stra-
ci³em pracê i nie mam na chleb - mo¿e pan da parê z³otych… Jak siê
zachowaæ, skoro trzymilionowe bezrobocie jest faktem, skoro praw-
d¹ jest, ¿e cz³owiek po piêædziesi¹tce nie ma szans na pracê. Da³em
mu te parê z³otych, poszed³ do spo¿ywczego… ale czy po bu³kê czy
po piwo - nie mia³em œmia³oœci sprawdzaæ. 

Owszem - w prasie pisz¹, ¿e ponad milion Polaków ¿yje po-
ni¿ej granicy ubóstwa, ale czy to rzeczywiœcie mo¿liwe? Ilu na-
prawdê ¿yje w ubóstwie, a ilu mówi, ¿e tak ¿yje? Jednak, gdyby
rzeczywiœcie by³o tak, jak pisz¹, to mimo wszystko kraj, w którym
przez radio apeluj¹, aby pomóc dzieciom przetrwaæ zimê, nie mo-
¿e mieæ spokojnego sumienia. Nawet, jeœli ankiety i ulice roj¹ siê
od wydrwigroszy. Szaser

Co tam panie na Pradze...

Barwy biedy

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

S P E C J A L N E  Z N I Ż K I  
DLA CZYTELNIKÓW „MIESZKAŃCA”

SSKKLLEEPP  MMEEBBLLOOWWYY

ul. Modlińska 190 (budynek STENDA) tel. 510−36−66
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POPRAWKI 
KRAWIECKIE
Szybko i solidnie!
CENY PROMOCYJNE!!!
ul. Roz³ucka 16 kl. IV

Osiedle Kinowa
czynne: pon.-pt. 1100-1830

sob. 1000-1400

tel. 0507−166−248

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

Ca³odobowo 0-604-216-738

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

hurt detal
✓ grzejniki  ✓ rury i kszta³tki

✓ wk³ady kominowe
✓ pompy ciep³a

✓ kot³y gazowe i olejowe
CENY PRODUCENTA

BAPLAST
ul. Br. Czecha 19
tel. 815−26−65

RATY!!! LUKAS
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REKLAMA REKLAMA

WARSZAWA

ul. Komorska 42, 
Warszawa-Grochów

Tel. 879-87-61

Zapraszamy 
na leczenie doros³ych,

m³odzie¿, dzieci. PORADY I PRZEGL¥D Czynne codziennie – 900-2100 sobota – 900-1500

Stomatologia zachowawcza
� wybielanie zêbów
� profilaktyka próchnicy dzieci

Protetyka
� mosty i korony porcelanowe
� protezy akrylowe i szkieletowe
� protezy elastyczne

Ortodoncja
� aparaty sta³e i ruchome

Chirurgia Stomatologiczna
� usuniêcie torbieli (resekcje)
� ekstrakcje: „ósemek”, 

zêbów zatrzymanych
� chemisekcje
� IMPLANTY
Znieczulenia miejscowe �� Nowoczesny
sprzêt i materia³y �� Indywidualny dobór
postêpowania leczniczego
Mo¿liwoœæ p³acenia KARTAMI KREDYTOWYMI

TAN I E  
PIELUSZKI

j e d n o r a z o w e  
dla dzieci i doros³ych

w opakowaniach 
i na wagê

55%%  RRAABBAATTUU
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HURT i DETAL
Warszawa-Weso³a

ul. Trakt Brzeski 55
tel. (0 22) 795-09-87;

0668-278-565
Dostawa do domu 

dla sta³ych klientów
z terenu Warszawy

GROTA
SOLNO−JODOWA

POMAGAMY:
�� w nie¿ytach nosa, krtani, gard³a,

oskrzeli 
�� niedoczynnoœci tarczycy
�� nerwicach, stanach przemêczenia 
�� schorzeniach sercowo-naczyniowych

W OKRESIE FERII
WSTĘP DLA DZIECI 

I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
TYLKO 10 ZŁOTYCH!

ZAPRASZAMY:
ul. Targowa 33/35

Rezerwacja pod numerem: 
670-24-14

czynna pn.-pt. 800-2000

sob. 800-1500 

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)
tel. 810−87−32, 610−50−31

�� Protetyka – protezy nylon.
�� Korony, mosty porcelanowe
�� Implanty
�� Ortodoncja
�� Laseroterapia – paradontoza
�� Wybielanie jednorazowe
�� RTG na miejscu

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000,,  

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

ALERGIA
� testy i odczulanie

TERAPIA
ANTYNIKOTYNOWA
�� KONSULTACJE LEKARSKIE 

GRATIS! 
L E K R O M E DL E K R O M E D

ul. Meksykañska 6/9 róg ul. Wandy
tel. 616-21-11 (8.00-19.00)

�

SSiimmoonn  MMaarrtteellll – ul. Igañska 22 
tel. 022 870 35 27, pon.- pt. 11-19, sob. 10-14 

KKUUPPOONN  PPRROOMMOOCCYYJJNNYY
na słoneczne zimowe dni!

Przy zakup ie  oprawki :
� szk³a plastikowe z antyrefleksem 60 zł komplet
� soczewki fotochromowe 15% rabatu
� soczewki barwione 20% rabatu

W tym roku ferie mamy wczeœnie. Dzieciaki s¹ ju¿ zmêczone, a paskud-
na zima da³a siê we znaki. Wilgotna, wietrzna aura sprzyja³a nieustan-
nym przeziêbieniom.Ferie nied³ugo,dlatego ju¿ teraz, przed feriami, war-
to skorzystaæ ze specjalnych (BARDZO KORZYSTNYCH!) promocji ce-

nowych w Jaskini Solnej Galos. Tu skutecznie i bardzo przyjemnie zdobywa siê odpornoœæ, likwiduje skutki przemêczenia
i stresu, który dotyka i dzieci, i rodziców.

Nawracaj¹ce infekcje, choroby nosa, gard³a, zatok, tak¿e problemy dermatologiczne – wdychane tu jony czystej, morskiej
soli, wysuszonej w gor¹cych promieniach s³oñca, poleci ka¿dy lekarz. Tak¿e osobom, które maj¹ problemy z ciœnieniem! 

Do tego znakomite, skuteczne masa¿e prozdrowotne i upiêkszaj¹ce i – w wybornej formie mo¿na ruszaæ po feriach do
szko³y. Albo – doczekaæ urlopu, nie marnuj¹c ani dnia. Zw³aszcza, ¿e przyjemniej jest zapobiegaæ, ni¿ wydawaæ na lekarzy
i medykamenty... (tsb) AS 2006

ZDROWIEJ, CZYLI TANIEJ!

JASKINIA SOLNA GALOS Rembertów, ul. Czerwonych Beretów 14, tel. (022) 673 48 93

Grochowski tnie koszty
Po wielu latach Szpital Grochowski im. dr
med. Rafa³a Masztaka przy ul. Grenadierów
doczeka³ siê w³asnej pracowni hemodynami-
ki. Wczeœniej badania i zabiegi udra¿niania
naczyñ wieñcowych pacjentom z zawa³em
serca przeprowadzane by³y na sprzêcie fun-
dacji Proklinika.

Nowoczesn¹ pracowniê sprezentowa³ placówce Zarz¹d m.st.
Warszawy, jej organ za³o¿ycielski. Aparatura wraz z adaptacj¹
wnêtrz i wyposa¿eniem zaplecza kosztowa³a oko³o 3 milionów 700
tysiêcy z³otych.

Uroczyste otwarcie pracowni hemodynamiki mia³o miejsce 3
stycznia. – To dobry pocz¹tek nowego roku – powiedzia³ dyrektor
szpitala Wies³aw
Marsza³ przy przeci-
naniu wstêgi. Wœród
zaproszonych goœci
byli m.in. sekretarz
m.st. Warszawy Mi-
ros³aw Kochalski,
dyrektor Biura Poli-
tyki Zdrowotnej
Miasta Aurelia
Ostrowska, by³y dy-
rektor szpitala, a dziœ
szef mazowieckiego
Oddzia³u NFZ An-
drzej Jacyna i dyrek-
tor CMKP prof. Ja-
dwiga S³owiñska-
Srzednicka.

Od kilku tygodni
szpital dzia³a ju¿ na
swoim sprzêcie.
Wczeœniej badania
i zabiegi wykonywa-
ne by³y na aparatu-
rze fundacji Proklinika. Dzia³aj¹ca od lat w pomieszczeniach pla-
cówki fundacja pobiera³a za nie op³aty.

Wynajmowanie sprzêtu kosztowa³o szpital oko³o 30-40 tysiêcy
z³otych miesiêcznie. Przy i tak bardzo trudnej sytuacji finansowej
placówki by³o to znaczne obci¹¿enie. Nic wiêc dziwnego, ¿e stara-
no siê o w³asn¹ aparaturê. Wraz z jej pojawieniem siê w szpitalu,
w³adze placówki podjê³y decyzjê o wypowiedzeniu umowy wynaj-
mu lokali Proklinice. 

Fundacja ma opuœciæ pomieszczenia do 31 marca.
W Warszawie istnieje osiem pracowni hemodynamicznych. Nie-

stety, dla dwóch milionów mieszkañców stolicy to wci¹¿ za ma³o.
Z tego powodu okres oczekiwania pacjentów z zawa³em serca na
zabieg kardiologiczny wyd³u¿a siê nawet do dwóch godzin. Marze-
niem lekarzy jest, by choremu w ci¹gu pó³torej godziny udzielono
pomocy. ¯eby problem znikn¹³, w Warszawie musia³yby powstaæ
jeszcze, co najmniej trzy takie pracownie. Pak

www.Vita-Med.pl

Zapisy do Lekarzy 
Rodzinnych!!!

673-35-10
673-35-00ul. Meissnera 7

Co konkretnie odczuwasz, myœl¹c o s³u-
chu? Byæ mo¿e naj³atwiej zrozumieæ to pojê-
cie w kontekœcie g³oœnoœci. Osoba o prawi-
d³owym s³uchu powinna s³yszeæ bardzo ci-
che dŸwiêki, z ³atwoœci¹ s³yszeæ dŸwiêki
o umiarkowanym natê¿eniu oraz tolerowaæ
dŸwiêki bardzo g³oœne. DŸwiêki mo¿na opi-
saæ jako wysokie lub niskie, o ró¿nych pozio-
mach natê¿enia. W mowie ciche spó³g³oski
takie jak „t”, „s” i „f” maj¹ wiêksz¹ czêstotli-
woœæ ni¿ mocno brzmi¹ce samog³oski „a”,
„e” oraz „i”. Jeœli masz trudnoœci z odró¿nie-
niem tych dŸwiêków, bêdziesz mieæ trudno-
œci ze zrozumieniem czyjejœ mowy. A wtedy
warto zrobiæ sobie badanie s³uchu. 

Badanie s³uchu i audiogram 

Standardowe badanie s³uchu z ca³¹ pew-
noœci¹ nie jest szkodliwe. Osoba badana sie-
dzi w wyciszonej kabinie, w s³uchawkach na
uszach, przez które s³yszy ró¿norodne tony
czyste, od g³êbokich, niskich basów po wy-
sokie, cienkie piski. Wiêkszoœæ dŸwiêków,
z którymi spotykamy siê w codziennym ¿y-
ciu nale¿y w³aœnie do tego zakresu czêstotli-
woœci. Jeœli s³yszy siê dany dŸwiêk w s³u-
chawkach, nale¿y potwierdziæ to podniesie-
niem rêki lub naciœniêciem odpowiedniego
przycisku. Osoba wykonuj¹ca badanie za-
czyna wtedy zmniejszaæ g³oœnoœæ dŸwiêku,
by okreœliæ moment, w którym badanemu
trudno jest go us³yszeæ w s³uchawkach. Ten
moment nazywa siê progiem s³yszenia. Pro-
gi s³yszenia dla poszczególnych dŸwiêków
przedstawia siê nastêpnie w postaci prostego
wykresu. Krzy¿ykami zaznacza siê wartoœci
uzyskane podczas badania lewego ucha,
a kó³kami – prawego. Wartoœci te mówi¹
o tym, jak g³oœny musi byæ dany dŸwiêk, by
badana osoba mog³a go us³yszeæ. Na zakoñ-
czenie badañ nale¿y okreœliæ, czy osobie ba-
danej potrzebne s¹ aparaty s³uchowe, a jeœli
tak, to które bêd¹ najlepsze. Jeœli zachodzi
potrzeba noszenia aparatów, to w pierwszej
kolejnoœci nale¿y je dopasowaæ do uszu,
a nastêpnie tak ustawiæ, by skompensowa³y
ubytek s³uchu. Wszystkie te czynnoœci wy-
konuje audioprotetyk, który przez ca³y czas
s³u¿y wszelk¹ rad¹ i pomoc¹. 

Niedos³uch 
spowodowany wiekiem

Jest to najczêstszy rodzaj niedos³uchu.
Spowodowany jest stopniowym zanikiem
komórek s³uchowych, bêd¹cym czêœci¹ fi-
zjologicznego procesu starzenia siê organi-
zmu. Stopieñ zaniku komórek s³uchowych
jest cech¹ indywidualn¹. U niektórych osób
wystêpuje znaczny ubytek s³uchu ju¿
w wieku 50 lat, podczas gdy u innych nawet
w wieku 80 lat s³uch jest tylko nieznacznie
upoœledzony. Problemy ze s³uchem spowo-
dowane wiekiem mo¿na znacznie zmniej-
szyæ za pomoc¹ aparatów s³uchowych. 

Niedos³uch 
spowodowany ha³asem

Kolejnym, rzadszym rodzajem niedos³u-
chu jest niedos³uch spowodowany ha³asem,
wywo³any tzw. urazem akustycznym lub
nara¿eniem na dzia³anie nadmiernego ha³a-
su przez d³u¿szy czas. Ha³as uszkadza
w œlimaku zarówno komórki s³uchowe we-
wnêtrzne, jak i zewnêtrzne. Osoby z tego

rodzaju uszkodzeniem s³uchu maj¹ zazwy-
czaj problemy ze s³yszeniem dŸwiêków
o du¿ych czêstotliwoœciach, natomiast ca³-
kiem dobrze s³ysz¹ w zakresie ma³ych czê-
stotliwoœci. Równie¿ w tym wypadku apa-
raty s³uchowe coraz lepiej radz¹ sobie z ich
dolegliwoœciami.

Jak rozpoznaæ ubytek s³uchu

Wiêkszoœæ ubytków s³uchu pojawia siê
stopniowo, wiêc czêsto s¹ one trudne do za-
uwa¿enia. Aby szybko sprawdziæ swój
s³uch, proszê spróbowaæ odpowiedzieæ na
poni¿sze pytania. Je¿eli na wiêcej ni¿ jedno
z nich odpowiedŸ bêdzie pozytywna, nale-
¿y powa¿nie rozwa¿yæ wizytê u specjalisty.
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Badanie s³uchu jest szybkie i ca³kowicie bezbolesne. Wynik
badania zostaje przedstawiony w postaci tak zwanego audio-
gramu bêd¹cego graficznym zapisem dŸwiêków o poszczegól-
nych wysokoœciach (czêstotliwoœciach) i g³oœnoœciach (natê-
¿eniach), jakie dana osoba mo¿e us³yszeæ ka¿dym uchem. 

FIRMA HA.MED ZAPRASZA NA BEZP£ATNE BADANIE S£UCHU
I DOBÓR APARATÓW S£UCHOWYCH OTICON 

– UL. OSTRO£ÊCKA 4 GAB. 16 (W BUDYNKU PRZYCHODNI); 
PON.,WT 10-14, ŒR., CZW. 15.30-19.30., TEL. 022 498-74-80

OSOBISTY PROFIL SŁYSZENIA

� Czy ludzie wydaj¹ siê be³kotaæ lub mówiæ ciszej ni¿ zwykle? Tak   Nie
� Czy czujesz siê zmêczony lub poirytowany po d³u¿szej rozmowie? Tak   Nie
� Czy gubisz kluczowe s³owa w zdaniach? Tak   Nie
� Czy czêsto prosisz rozmówców o powtórzenie wypowiedzianych kwestii? Tak   Nie
� Czy gdy jesteœ w grupie, zat³oczonej restauracji, masz trudnoœæ 

z nad¹¿aniem za rozmow¹? Tak    Nie
� Czy ha³asy w tle przeszkadzaj¹ ci gdy rozmawiasz z innymi ludŸmi? Tak   Nie
� Czy czêsto musisz podg³aœniaæ telewizor lub radio? Tak   Nie
� Czy masz trudnoœæ z us³yszeniem dzwonka do drzwi lub dzwonka telefonu? Tak   Nie
� Czy rozmowa telefoniczna sprawia ci trudnoœæ? Tak   Nie
� Czy ktoœ bliski sugerowa³ ju¿, ¿e mo¿esz mieæ problem ze s³yszeniem? Tak   Nie
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Proponuje: � naukê p³ywania dla dzieci, m³odzie¿y, doros³ych 
� p³ywanie rekreacyjne � wynajem basenu � p³ywanie dla 
przedszkoli, szkó³ i uczelni � saunê i si³owniê
Ponadto: � æwiczenia w wodzie zapobiegaj¹ce osteoporozie 
� aerobik w wodzie � nauka p³ywania dla seniorów
Na miejscu: � bar, sklep p³ywacki i p³etwonurkowy � bezp³atny
parking

Posiadamy w³asn¹ ochronê.

ul. Namys³owska 8, 
03-455 Warszawa tel./fax 619-88-08, 

tel. 619-27-59, 818-83-81
www.naka.waw.pl e-mail:kontakt@naka.waw.pl

Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 7.30 do 21.00, w soboty od 9.00 do 14.00.

NZOZ LECZNICA FUNDACJI ZDROWIENZOZ LECZNICA FUNDACJI ZDROWIE
ul. Niekłańska 4/24, 03−924 Warszawa

tel. 672−78−39; 672−71−39
· lekarze specjaliści dla dzieci i dorosłych
· poradnia szczepień – pełen zakres
· badania EKG, Echo serca, USG, przepływy
· badania słuchu
· EEG Biofeedback
· stomatologia – NFZ
· rehabilitacja – NFZ, masaże lecznicze
· usługi pielęgniarskie i opiekuńcze w domu pacjenta

Sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego – refundacja NFZ
tel. 497−75−55

REKLAMA REKLAMA

Gabinet stomatologiczny
lek. stom. Alicji Surowieckiej
Goc³aw-Iskra, 
ul. Brygady Poœcigowej 6 m. 99
od pon. do pt. w godz. 1600-2000

tel./fax 613 67 76, 681 71 86
leczenie zachowawcze ❍❍ chirurgia ❍❍ protetyka 

❍❍ profilaktyka

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

ppoonniieeddzziiaałłkkii  ––  ppiiąąttkkii  ww ggooddzz..  1100..0000−−2200..0000

� Stomatolog
poniedzia³ek- pi¹tek 

10.00 - 19.00
� Ginekolog

wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00

� USG prenatalne 3D 4D
wtorek, œroda, czwartek

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00

BASEN 
DLA

KAŻDEGO

Poradnia Chorób Sutka, Profilaktyki Przeciwnowotworowej
i Chorób Okresu Przekwitania

03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od ul. Londyñskiej)
Informacje i zapisy tel. 672−78−57, tel/fax 672−79−36

WYKONUJEMY NASTĘPUJĄCE BADANIA I KONSULTACJE:
� Mammografiê – (LORAD IV-M) – wraz z konsultacj¹ specjalisty onkologa
� USG – (VINGMED SYSTEM FIVE) – badanie: sutka, tarczycy, jamy brzusznej, 

gruczo³u krokowego, j¹dra, ginekologiczne (w tym transvaginalne), ga³ki ocznej, 
kolana, stawu barkowego, przezciemi¹czkowe, wêz³y ch³onne, 
przep³ywy ¿ylne i têtnicze (Doppler).
� Densytometrie – (ACHILLES PLUS) – badanie gêstoœci koœci
� Konsultacje onkologiczne
� Konsultacje endokrynologiczne
� Konsultacje ginekologiczne i ginekologiczno-endokrynologiczne

(menopauza, cytologia, USG ginekologiczne)
� Biopsje pod USG � Badania laboratoryjne
� Profilaktyka grupowa dla zak³adów pracy

KKKK AAAA ŻŻŻŻ DDDD YYYY     MMMM OOOO ŻŻŻŻ EEEE     SSSS IIII ĘĘĘĘ     BBBB AAAA DDDD AAAA ĆĆĆĆ ,,,,     KKKK OOOO NNNN SSSS UUUU LLLLTTTT OOOO WWWW AAAA ĆĆĆĆ     IIII LLLL EEEE CCCC ZZZZ YYYY ĆĆĆĆ
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To w takich w³aœnie skle-
pach robi¹ zakupy ludzie,
którzy nie chc¹ siê wtapiaæ
w bezimienny, hipermarketowy
t³um. Dla których jakoœæ bierze
górê nad cen¹. To najczêœciej
sta³y, od lat „wypracowany”
klient. Co niektórzy ju¿ siê
przekonali, ¿e towary w hiper-
marketach to nie te same, co
w ma³ych detalicz-
nych sklepach. 

Najczêœciej pro-
dukowane s¹ pod
potrzeby sieci na
odrêbnych, choæ
równoleg³ych li-
niach produkcyj-
nych. Pó³ biedy, je-
œli s¹ oznaczone,
tzw. tani¹ mark¹.
Kupujemy zatem
tanio, tylko dany
produkt opakowa-
niem jedynie przy-
pomina orygina³.
Tymczasem zakupy
w sklepie u pani
Zosi, czy pana Ka-
zia to prawdziwa
przyjemnoœæ. To
kontakt „oczy
w oczy” ze sprze-
dawc¹, on zna nasze upodoba-
nia, czêsto mi³o nas zaskoczy
czy wrêcz przypomni lub zapy-
ta. To stwarza swoisty klimat,
którego pró¿no i nadaremno by
szukaæ na „hektarach” po-
wierzchni handlowych. 

W cieniu wielkich obiektów
handlowych, gdzie wci¹¿ trwa
walka o przyci¹gniêcie klien-
ta, a zatrudniony psycholog
i socjolog dwoi siê i troi jakby
tu skusiæ Kowalskiego, spo-
kojnie dzia³a sieæ sklepów
WSS „Spo³em” Praga Po³u-
dnie. Dobrze znana mieszkañ-
com Pragi Po³udnie przez Ma-
rysin, Rembertów, Anin, Wa-
wer, Radoœæ po Falenicê. To
jakby po³¹czenie tradycji z no-

woczesnoœci¹. „Spo³em” to
stara sprawdzona marka sama
w sobie. 

–  Jesteœmy od zawsze – ¿ar-
tuje z uœmiechem prezes Bogu-
s³aw Ró¿ycki, g³ównodowo-
dz¹cy  po³udniowo prask¹ sie-
ci¹ sklepów. Wczeœniej przez
blisko 25 lat jako prezes ds.
handlowych wraz z nie¿yj¹cym

ju¿ prezesem Wac³awem Œwi¹t-
kiem reorganizowa³ i wspó³-
tworzy³ nowy wizerunek Spó³-
dzielni. 

Firma ta przez dziesi¹tki lat,
po dzieñ dzisiejszy, wci¹¿ do-
konuje przeobra¿eñ w organi-
zacji i technice handlu. Od
Grochowskiej po odleg³e osie-
dla linii otwockiej, mo¿emy
obserwowaæ jak bardzo sklepy
„Spo³em” siê zmieniaj¹. Cza-
sem nie do poznania. Jeszcze
10 lat temu w du¿ej ich czêœci
czas zatrzyma³ siê w epoce
„póŸny Gomu³ka”, „wczesny
Gierek”. Wielu ju¿ wtedy
wskazywa³o na rych³y koniec
spó³dzielczego handlu. A jed-
nak... Trudne czasy nie ominê-

³y równie¿ „Spo³em”. Dziœ
wyraŸnie widaæ, ¿e handlowcy
z Pragi Po³udnie wyszli z tego
obronn¹ rêk¹. I dobrze sobie
poradzili, zwa¿ywszy, ¿e to
firma w 100 procentach pol-
ska. Ponad dwa lata temu uru-
chomiono mi³y i przyjazny
klientowi sklep „Lux” w Ra-
doœci, przy ul. Zbójnogór-
skiej/Sobierajskiej. Teraz
zmieni³ swoje oblicze pawilon
w „sercu” Radoœci przy ul. Pa-
triotów 172 (na zdjêciu). Pla-
cówk¹ t¹ od blisko 20 lat kie-
ruje pani Barbara Sysiak,

która mówi: – Kocham swoj¹
pracê. 

We wspomnianym obiekcie
w Radoœci trwa³ remont zakoñ-
czony wymian¹ okien na nowo-
czesne du¿e, efektowne tafle
szklane. Kiedyœ nie do pomyœle-
nia by³o, by wszelkie moderniza-
cje wykonywaæ przy równole-
g³ej pracy sklepu. Tutaj znajdzie
coœ dla siebie nawet najbardziej
wybredny i wymagaj¹cy klient. 

Je¿eli ktokolwiek chce kupiæ
byle co, byle jak, byle taniej, to
tego adresu nie polecam. Ja wy-
bieram stare, lecz zarazem no-
woczesne „Spo³em”. Mi³ych
zakupów tak Pañstwu, jak i so-
bie ¿yczy

Jarosław Misztak 

„Sklepów to ci u nas dostatek”. Poprzez ma-
³e i œrednie osiedlowe sklepy dociera siê do
najbardziej wymagaj¹cego klienta. O niego
trzeba dbaæ i zabiegaæ, gdy¿ choæ raz oszu-
kany lub nabrany, wiêcej nie przyjdzie. 

Podpatrzone w Radoœci...

Od(nowa) „SPOŁEM”

- Jakie s¹ przyczyny ata-
ku rwy kulszowej?

- Mo¿e to byæ wada postawy,
nieprawid³owe podnoszenie
czegoœ ciê¿kiego, wykonanie
nag³ego ruchu czy skrêtu tu³o-
wia, zmiany zwyrodnieniowe
stawów, osteoporoza, ci¹¿a.
Ból powstaje na skutek ucisku
na nerw kulszowy. Mo¿e to byæ
spowodowane wypadniêciem
kr¹¿ka miêdzykrêgowego lub
obrzêkiem objêtych stanem za-
palnym powierzchni stawo-
wych. Nerw mo¿e byæ równie¿
dra¿niony wskutek zmian zwy-
rodnieniowych krêgos³upa.
W czasie ci¹¿y rosn¹cy p³ód
mo¿e przyciskaæ nerw do krê-
gos³upa. Bywa, ¿e przewlek³a
rwa kulszowa mo¿e byæ spowo-
dowana  przez ucisk na nerw
kawa³ka chrz¹stki od³amanej
z uszkodzonego kr¹¿ka miê-
dzykrêgowego, ale to rzadkie
przypadki. 

- W jaki sposób organizm
reaguje na ból?

- To zale¿y od stopnia nasile-
nia  bólu. Jeœli jest ostry i gwa³-
towny nastêpuje unieruchomie-
nie tu³owia, najczêœciej w nie-
wygodnej i przymusowej pozy-
cji. Jeœli ból jest s³abszy pacjent
porusza siê z trudem, utyka.
Miêœnie pleców s¹ napiête - to
reakcja obronna organizmu na
ból, pacjenci narzekaj¹ równie¿
na os³abienie si³y miêœni nóg.

- Silny ból, spowodowany
nim stres i niepokój. Jakie za-
chowania zaleca³by Pan, by
zminimalizowaæ konsekwen-
cje ataku rwy kulszowej? 

- Jeœli to mo¿liwe nale¿y po-
³o¿yæ siê na brzuchu z rêkami
wzd³u¿ cia³a, pod brzuch
pod³o¿yæ poduszkê. Bezwzglê-
dnie nale¿y przyj¹æ zalecan¹
dawkê leków przeciwbólowych
- najlepsze s¹ te, które ³¹cz¹

w sobie sk³adniki uœmierzaj¹ce
ból i przeciwzapalne. Trzeba
zachowaæ spokój, zdenerwowa-
nie tylko pogarsza stan chore-
go. Warto zwróciæ uwagê w ja-
kich pozycjach ból jest mniej-
szy i staraæ siê utrzymywaæ
w³aœnie takie pozycje. Pod ¿ad-
nym pozorem nie nale¿y siê
schylaæ, podnosiæ przedmiotów
z pod³ogi. Nie powinniœmy po-
zwoliæ, by osoby niepowo³ane
dotyka³y naszych pleców.
Oczywiœcie nale¿y skontakto-
waæ siê z lekarzem i masa¿yst¹.

- Pacjenci chwal¹ Pañski
profesjonalizm i ciep³y do
nich stosunek. Wspó³pracuje
Pan z kilkoma warszawskimi
szpitalami. Jest Pan dyplomo-
wanym masa¿yst¹ i rehabili-
tantem. W jaki sposób poma-

ga Pan osobom cierpi¹cym na
rwê kulszow¹? Czy mo¿na za-
pobiegaæ temu schorzeniu
przy pomocy masa¿u?

- Od dziesiêciu lat pracujê ja-
ko masa¿ysta i rehabilitant,
wci¹¿ doskonalê swoje umiejêt-
noœci, odwiedzam chorych
w ich domach, jeœli jest taka po-
trzeba, doradzam w doborze ro-
dzaju æwiczeñ do indywidual-
nego wykonywania. Lekarze
bez wahania powierzaj¹ mi
swoich pacjentów. A jeœli cho-
dzi o rwê kulszow¹ to jej atak

poprzedzaj¹ pewne zwiastuny,
o których mówiê pacjentom.
Jeœli uda siê wyprzedziæ atak
mo¿na go ca³kowicie wyelimi-
nowaæ, w³aœnie przy pomocy
odpowiedniego masa¿u. Sy-
stematyczny masa¿ który wy-
konujê, mo¿e sprawiæ, ¿e ataki
rwy kulszowej nie wyst¹pi¹
w ogóle.

Warto poddaæ siê dobro-
czynnemu wp³ywowi r¹k Jac-
ka Twarowskiego. To znako-
mite wsparcie dla leczenia
farmakologicznego, nieza-
wodna profilaktyka chorób –
m.in. rwy kulszowej. Ze
szczegó³ami terapii mo¿na
zapoznaæ siê na stronie
www.gabinet.strona.pl. 

AS 2006 Rozmawiała: eg

Pokonać ból
Rwa kulszowa – bardzo przykry, ostry, bezli-
toœnie przeszywaj¹cy ból, który pocz¹tkowo
mo¿e byæ odczuwany na wysokoœci pleców,
stopniowo przemieszczaj¹c siê wzd³u¿ po-
œladków i bioder, by po tylnej czêœci nogi do-
trzeæ a¿ do stopy. Rwa kulszowa powoduje
ca³kowite unieruchomienie, czasem na kilka
tygodni. O schorzeniu i sposobach zapobie-
gania rozmawiamy z Jackiem Twarowskim,
profesjonalnym masa¿yst¹ i rehabilitantem.

Zapisy do Gabinetu „ZDROWIE” 
Jacka Twarowskiego 

przy ul. Garwoliñskiej 7 lok. 79 
pod nr telefonu: 610-06-73.
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Jacek Frankowski, rysownik 
Rok 2005 by³
dla mnie bar-
dzo pracowity.
Jako rysownik,
dla Lasów Pañ-
s t w o w y c h
stworzy³em ka-
rykatury poli-
tyków, którzy

sprzyjali ochronie lasów w po-
przedniej kadencji.  Wykona³em
te¿ du¿e zamówienie dla Radia
dla Ciebie. Karykatury ludzi,
którzy najczêœciej   goszcz¹ na
antenie radia, zdobi¹ dziœ holl
siedziby stacji. 

Poniewa¿ z wykszta³cenia
i zami³owania jestem leœnikiem,
chêtnie anga¿ujê siê te¿ w dzia-
³alnoœæ zwi¹zan¹ z lasami. Na-
pisa³em scenariusz i uczestni-
czy³em w produkcji filmu
o Adamie Lorecie, przedwojen-
nym dyrektorze naczelnym
i organizatorze Lasów Pañstwo-
wych. By³ on twórc¹ cudu go-
spodarczego w dziedzinie le-
œnictwa i wielkim obroñc¹ Pu-
szczy Bia³owieskiej, ostatniego
pierwotnego lasu w Europie.
Zagin¹³ na NowogródczyŸnie
17. wrzeœnia 1939 roku, czyli
w dniu wkroczenia Armii Czer-
wonej. Mimo swoich zas³ug dla
leœnictwa nie jest znany szerszej
spo³ecznoœci. Podsumowaniem
prac nad filmem by³a jego emi-
sja w TVP 3 zaledwie kilkana-
œcie dni temu, bo 29 grudnia
2005 roku. Podobno zaplanowa-
no ju¿ powtórkê.   

W tym roku równie¿ ruszy³y
prace przygotowawcze do usta-
wienia pomnika Adama Loreta.
Mamy wstêpn¹ aprobatê i po-
parcie urzêdu miasta oraz pozy-
tywne opinie architekta miej-
skiego i architekta krajobrazu,
dlatego wierzê, ¿e teraz prace
potocz¹ siê bardzo szybko
i sprawnie. PaK  

Jan Maria Jackowski, sêdzia
Trybuna³u Stanu, radny Rady
Warszawy

Na ubieg³y rok
patrzê przybity
œmierci¹ mojej
mamy, ale
s p r ó b u j ê
o b i e k t y w n i e
go podsumo-
waæ... W mi-
nionych dwu-

nastu miesi¹cach wiele siê w na-
szym mieœcie i kraju zmienia³o,
tak¿e i ja doœwiadcza³em zmien-
noœci losu. Nie by³ to wiêc rok
bez historii. 

Myœlê jednak, ¿e w nadcho-
dz¹cy czas mo¿na patrzeæ z opty-
mizmem, z nadziej¹, ¿e zmian na
lepsze bêdzie jednak wiêcej i ¿e
to one bêd¹ dominowa³y. 

Szczególnie sporo powinno za-
cz¹æ siê zmieniaæ w ¿yciu naszego
kraju i nas - obywateli. Chcia³bym,
aby to by³y zmiany zdecydowanie
na korzyœæ. Byœmy nie zawiedli siê
dokonanymi wyborami. (t)

Józef Roszkowski, przedsiêbiorca,
„Zacny Mieszkaniec”,
radny Wawra

Chwilami by³
to dla mnie
trudny rok, za-
skoczony zo-
sta³em chorob¹,
która na mnie
spad³a. Ale te-
raz ju¿ jest le-
piej, powoli

wraca mi optymizm, co nie zna-
czy, ¿e w mijaj¹cych miesi¹cach
nie mia³em si³ na walkê z przeciw-
noœciami. ¯ycie mnie nauczy³o,
¿e w biznesie trzeba byæ odpor-
nym, trzeba umieæ przewidywaæ
momenty trudne, nale¿y mieæ wa-
rianty dzia³añ zastêpczych. I choæ
na rynku bywa³o trudno, nie mogê
powiedzieæ, ¿e by³o gorzej ni¿
w latach minionych. 

Nadal jestem niespokojn¹ du-
sz¹, wiêc wci¹¿ mam plany na
przysz³e lata. Teraz staram siê
zagospodarowaæ budynek,
w którym prowadzi³em jedn¹
z dzia³alnoœci. Na 40 proc. jego
powierzchni mam ju¿ uzgo-
dnione dzier¿awy, mam te¿
pewne pomys³y, co zrobiæ z re-
szt¹. Zatem na pytanie, co
u mnie s³ychaæ, odpowiadam:
po k³opotach zdrowotnych wra-
cam do pe³ni si³. (t)

Bogdan Sadlej, naczelnik 
VII Oddzia³u Terenowego Stra¿y
Miejskiej Praga Po³udnie

Mamy wiêk-
sz¹ iloœæ pra-
cy, realizuje-
my znacznie
wiêcej inter-
wencji - jest
bezpieczniej.
W grudniu
rozpoczê³o siê

wdra¿anie nowego systemu za-
rz¹dzania operacyjnego patrola-
mi Stra¿y w skali ca³ej Warsza-
wy, to znakomite usprawnienie
w naszej pracy i jeszcze efek-
tywniejsze wykorzystywanie
posiadanych zasobów oraz mo¿-
liwoœci. Oddzia³y terenowe
wchodz¹ w nowy system
w styczniu 2006 roku i wkrótce
powinny byæ zauwa¿alne dla
mieszkañców zmiany - np.
skrócony czas oczekiwania na
patrol.

Nawet bez nowego systemu
w skali miasta odnotowaliœmy
wzrost efektywnoœci, chocia¿by
jeœli chodzi o iloœæ ujêtych prze-
stêpców. Zmieni³ siê w Stra¿y
Miejskiej system oceny pracow-
ników na bardziej motywacyjny,
efekty by³y natychmiastowe.
Konkretnie? Praga Po³udnie,
Wawer, Rembertów i Weso³a to
w ubieg³ym roku 4367 zatrzy-
manych osób nietrzeŸwych,

a tak¿e skuteczne interwencje
w przypadku oko³o 250 kradzie-
¿y i w³amañ, ujawnionych pra-
wie 200 poszukiwanych oraz
ujêcie podobnej liczby osób po-
siadaj¹cych lub sprzedaj¹cych
narkotyki.

A w Nowym Roku ¿yczê mojej
formacji i sobie, ¿eby nasza s³u¿-
ba przynosi³a efekty. Wszystkim
mieszkañcom ¿yczê spokoju,
wzajemnego zrozumienia i bez-
pieczeñstwa. (ego)

Ma³gorzata Stachurska-Turos,
dyrektor Samodzielnego Zespo³u
Publicznych Zak³adów Lecznictwa
Otwartego Warszawa Praga 
Po³udnie

Rok 2005 mi-
n¹³ szybko
i pracowicie.
Z jednej stro-
ny dzia³ania
nasze skupi³y
siê wokó³ we-
ryfikacji ko-
sztów dzia³al-

noœci SZPZLO i tu uzyskaliœmy
spore oszczêdnoœci. Z drugiej
strony, dziêki pozyskaniu œrod-
ków finansowych zrealizowali-
œmy du¿e inwestycje termomo-
dernizacyjne w placówkach
przy ul. Saskiej 61, Abrahama
16 i Ostro³êckiej 4 oraz zakupi-
liœmy sporo sprzêtu medyczne-
go. Umo¿liwi³o nam to podnie-
sienie jakoœci œwiadczonych
us³ug dla naszych pacjentów,
jak te¿ poprawi³o estetykê
i funkcjonalnoœæ naszych pla-
cówek. Kontrakty zawarte
z NFZ zrealizowaliœmy w po-
nad stu procentach. 

Oprócz tego byliœmy w stanie
zaoferowaæ naszym podopiecz-
nym szeroki wachlarz progra-
mów profilaktycznych. Miniony
rok up³yn¹³ pod has³em doskona-
lenia jakoœci w SZPZLO i znacz-
nym zaawansowaniem prac nad
wdra¿aniem systemu jakoœci
ISO. 

Rok 2005 zakoñczyliœmy fi-
nansowym sukcesem, co pozwala
nam optymistycznie patrzeæ
w przysz³oœæ. PaK

Miros³aw Sztyber, 
wiceprzewodnicz¹cy Rady 
Warszawy

By³ to rok
pe³en zmian -
p a m i ê t a j m y
przecie¿, ¿e nie
co dzieñ siê
zdarza, by pre-
zydent miasta
zosta³ prezy-
dentem Polski,

a do parlamentu przechodzi³a zna-
cz¹ca grupa radnych. To wywo³a-
³o oczywiœcie naturaln¹ koniecz-
noœæ reorganizacji pracy Rady
Warszawy i w ogóle odnalezienia
siê w nowej rzeczywistoœci. 

Ja na przyk³ad musia³em zwery-
fikowaæ swoj¹ ocenê dzia³añ nie-
których polityków, ich umiejêtno-
œci, skutecznoœci, odpowiedzialno-
œci, dotrzymywania s³owa. Od nie-
dawna, po wyst¹pieniu z PO, je-
stem radnym bezpartyjnym.

Myœlê, ¿e by³ to zarazem dobry
rok dla dzielnic, które ze wstrze-
miêŸliwoœci¹ podchodzi³y do
koncepcji przy³¹czenia siê do
wielkomiejskiego organizmu sto-
³ecznego. Bezprecedensowa
wielkoœæ inwestycji w takich
dzielnicach jak choæby Weso³a
czy Rembertów pokazuje prze-
cie¿, ¿e to by³a dobra droga. Ko-
rzystaj¹c z okazji chcia³bym ¿y-
czyæ wszystkim mieszkañcom
naszego miasta i praskiej czêœci
w szczególnoœci wszystkiego
najlepszego w nowym roku.
Wszelkiej pomyœlnoœci. (t)

Ryszard Szurkowski, b. kolarz,
„Zacny Mieszkaniec”

Rok 2005 by³
bardzo praco-
wity i zarazem
bardzo owocny
dla polskiego
kolarstwa. Jako
w i c e p r e z e s
P o l s k i e g o
Zwi¹zku Ko-

larskiego do spraw sportowych,
jestem dumny, ¿e nasi m³odzi ko-
larze, zarówno w kategorii ch³op-
ców, jak i dziewcz¹t, zdobyli
w ró¿nych konkurencjach toro-

wych MTB du¿o medali na are-
nie miêdzynarodowej.

Cieszê siê te¿, ¿e nareszcie po-
wsta³o Ministerstwo Sportu. Byæ
mo¿e teraz zaniedbanemu przez
lata sportowi poœwiêcaæ siê bê-
dzie tyle uwagi, na ile zas³uguje.
Wierzê, ¿e premier, który obieca³
wygospodarowaæ wiêcej pieniê-
dzy na budowê obiektów sporto-
wych, nie zapomni równie¿
o trwaj¹cej budowie toru kolar-
skiego w Pruszkowie. Obiekt zo-
sta³ ju¿ ukoñczony, teraz pozosta-
³o wyposa¿enie wnêtrza. Mam
nadziejê, ¿e stanie siê to jak naj-
szybciej tak, by nasi kolarze mie-
li w koñcu znakomite miejsce, by
trenowaæ i odnosiæ jeszcze lepsze
wyniki. pak

Barbara Wasiak, dyrektor 
Centrum Promocji Kultury
w Dzielnicy Praga Po³udnie 

To by³ rok, jak
koncert spe³nio-
nych marzeñ,
jeœli chodzi
o œrodki prze-
znaczane na
kulturê. Zmieni-
³o siê w Warsza-
wie wiele, ubie-

galiœmy siê – z sukcesem – o œrod-
ki znacznie wiêksze, ni¿ nasze do-
tychczasowe bud¿ety i natychmiast
widaæ efekty! Najtrudniejszym wy-
zwaniem by³a inscenizacja bitwy
o Olszynkê Grochowsk¹, to by³a
wspania³a i barwna lekcja historii. 

Muszla koncertowa, z ciep³o
i ¿yczliwie przyjmowanym pro-
gramem, przez ca³y sezon przyci¹-
ga³a pra¿an. Obie nasze formacje
taneczne (trenerem jest znany ju-
ror „Tañca z gwiazdami” Piotr Ga-
liñski) zdobywa³y wszêdzie tytu³y
mistrzowskie! Mnóstwo dzia³añ
muzycznych (np. koncert Soyki
w koœciele przy ul. Nobla) czy wy-
dawniczych – i ksi¹¿ki, i p³yty CD.
Dziêkujê wszystkim za rok minio-

ny, a na Nowy Rok ¿yczê, byœmy
byli ¿yczliwi, pogodni, uœmiechniê-
ci. Redakcji Mieszkañca – sukce-
sów, bo to jedyna instytucja, która
skutecznie integruje kilka dzielnic,
ponad wszelkimi podzia³ami. eg
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„DARCHEM” 

Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86

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

SSKKLLEEPP  PPAATTRROONNAACCKKII
OFERUJE:
✔ Szpachle, gipsy, zaprawy
✔ Piany, sylikony
✔ Chemia gospodarcza
✔ Chemia budowlana

TRANSPORT – GRATIS
R a b a t y

Upusty dla wykonawców
HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika

11110000 %%%%

OKNA
�� Drzwi zewnętrzne,

wewnętrzne, AL.
�� Rolety �� Żaluzje
�� Parapety

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

www.oknamaro.pl

RATY
0%

SCHÜCO
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- Pani nazwisko kojarzy siê
z perfekcj¹, wdziêkiem, do-
skona³¹ dykcj¹. Jak patrz¹c
dzisiaj na spikerów telewizyj-
nych ocenia Pani tê pracê?

- Trafi³am do telewizji
w koñcu lat 60., w drodze kon-
kursu organizowanego przez
³ódzki oœrodek. W 1970 roku
pracowa³am ju¿ w telewizji
ogólnopolskiej. Razem z Ja-
nem Suzinem, Edyt¹ Wojt-
czak, Krystyn¹ Losk¹. Wów-
czas jednym z wa¿niejszych
zadañ spikera by³o pilnowanie
czasu antenowego. Nie by³o
reklam, teledysków. W zwi¹z-
ku z tym musieliœmy byæ przy-
gotowani na nieprzewidziane
zdarzenia, np. opóŸnienie
transmisji na ¿ywo. Wtedy na-
szym zadaniem by³o wype³niæ
tê nieprzewidzian¹ „lukê” pro-
gramow¹. Nasze wyst¹pienia
nie by³y nagrywane i musieli-
œmy byæ obecni do koñca emi-
sji programu, czêsto do póŸna
w nocy. Dlatego mogê pokusiæ
siê o stwierdzenie, ¿e spoczy-
wa³a na nas wiêksza odpowie-
dzialnoœæ ni¿ na prezenterach
dzisiaj. Nikt w razie ewentual-
nej wpadki nie móg³ podpo-
wiadaæ nam przez s³uchawkê,
co mamy robiæ. Nie korzystali-
œmy z tego typu urz¹dzeñ. Dzi-
siaj prezenter czyta z tele-
promptera (czytnika tekstów)
i ma s³uchawkê w uchu,
w której m.in. mo¿e us³yszeæ,
co robiæ. Pod koniec pracy
w telewizji te¿ pos³ugiwa³am
siê teleprompterem. Kiedyœ ze-

psu³ siê. Mia³am akurat d³ugie
wejœcie. Wybrnê³am jednak
z niego bez wpadki. Gdy skoñ-
czy³am, wszyscy mi gratulo-
wali. 

- Przez blisko æwieræ wieku
mieszka³a Pani na Saskiej Kê-
pie. To przypadek czy tak siê
Pani podoba ta dzielnica
Warszawy?

- Wydaje mi siê, ¿e wybory
dotycz¹ce naszych miejsc za-
mieszkania s¹ dzie³em przypad-
ku. Tak by³o i u mnie. Na Sa-
skiej Kêpie mieszka³ mój m¹¿,
wiêc si³¹ rzeczy i ja. Podoba³a
mi siê ta dzielnica i podoba
nadal. Jednak nie przywi¹zujê
siê a¿ tak bardzo do miejsc.
Dlatego ewentualna przepro-
wadzka nigdy nie stanowi³a
i nie stanowi dla mnie wiêksze-
go problemu. Miejsce,
w którym siê mieszka³o mo¿na
wspominaæ z sentymentem
i wracaæ do niego myœlami,
a tak¿e spacerem. Nie ulegam
te¿ ewentualnym modom
mieszkaniowym. Rozwa¿aj¹c
ewentualn¹ przeprowadzkê
biorê pod uwagê zalety miej-
sca, którym siê interesujê. Te-
raz bardzo „na topie” sta³y siê
niektóre miejscowoœci nieopo-
dal Warszawy. I szczerze
mówi¹c nie rozumiem, dlacze-
go. Dlatego wybieraj¹c miejsce
kierujê siê w³asn¹ intuicj¹ pod-
pieraj¹c j¹ zdobytymi informa-
cjami i doœwiadczeniem. 

- Nadal mieszka Pani po
prawej stronie Wis³y. Zmieni-
³aby Pani coœ w tej okolicy?

- Przywykliœmy do narzekañ,
a powodów zazwyczaj nie ma
a¿ tak du¿o. Lubiê okolicê,
w której mieszkamy. Piêkny te-
ren, estetyczne osiedle, dogod-
na komunikacja. Do tego nieda-
leko centrum Targówek i inne
markety – tak¿e budowlane, ki-
no, krêgielnia. Mo¿na spêdziæ
mi³o czas z dala od centrum.
A je¿eli chcemy tam pojechaæ,
to zajmuje nam to naprawdê
niewiele czasu.

- Powstaje tam teraz rów-
nie¿ wiele atrakcyjnych re-
stauracji, kawiarni. Ma Pani
jakieœ swoje ulubione?

- Szczerze mówi¹c lubiê jeœæ
w domu z rodzin¹. Gotowanie
nie sprawia mi trudnoœci ani
nie zabiera zbyt du¿o czasu.
Mam syna, dzisiaj co prawda
jest ju¿ doros³y i ma swoj¹ ro-
dzinê, ale by³ kiedyœ ma³y i nie
mog³am nara¿aæ go na choroby
spowodowane niezdrowym
od¿ywianiem. Poza tym dla ko-
goœ, kto ma ju¿ jak¹œ wprawê
nie jest to ¿aden wysi³ek. Dzi-
siaj niemal codziennie w tele-
wizji przynajmniej na jednym
z kana³ów podawany jest jakiœ
przepis. Oprócz tego w ksiê-
garniach, a nawet kioskach jest
bardzo du¿y wybór ksi¹¿ek,

magazynów, broszurek poœwiê-
conych gotowaniu, przepisom
kulinarnym. Naprawdê mo¿na
wybraæ coœ dla siebie i bli-
skich. Poniewa¿ dzisiaj
umówione by³yœmy na rozmo-
wê, a po po³udniu mam spotka-
nie w sprawach zawodowych,
wsta³am wczeœniej i przygoto-
wa³am krokiety z barszczem
czerwonym. Zjemy wspólnie
z mê¿em, póŸnym popo³u-
dniem, kiedy wrócimy do do-
mu. Co do restauracji, to czasa-
mi wybierzemy siê gdzieœ
z przyjació³mi. Niedawno nie-
daleko nas otworzony zosta³
ca³kiem mi³y lokal z pyszn¹,
prawdziw¹, w³osk¹ pizz¹. Zda-
rzaj¹ siê jednak takie dni, kiedy
nie mam nawet chwili wolnego
i wówczas chcia³abym kupiæ
coœ gotowego. Niestety, nie
mam gdzie. We Francji, Belgii,
Szwajcarii smaczny pasztet,
nó¿ki czy pierogi kupiæ mo¿na
w wielu miejscach. U nas z do-
brym garma¿em jest du¿y pro-
blem. To co jest, nie jest za do-
bre i do koñca nie wiadomo jak
jest robione. 

- Jakie postanowienia na
Nowy Rok?

- Przede wszystkim du¿o
zdrowia dla siebie i swoich naj-
bli¿szych. Poza tym chcia³a-
bym wraz z mê¿em sprzedaæ
dom, w którym mieszkamy. Po-
wód? Jest po prostu za du¿y na
nas dwoje. Jest piêknie po³o¿o-
ny, ale ma 600 m. kw. po-
wierzchni. By³ budowany
z myœl¹ o firmie. W naszym
przypadku nie spe³ni³ swojej
roli i dlatego chêtnie byœmy go
sprzedali. Tak jak wspomnia-
³am, s¹ tu dogodne po³¹czenia
komunikacyjne i blisko do cen-
trum. Mam nadziejê, ¿e ten rok
bêdzie pod tym wzglêdem po-
myœlny.

- Dziêkujê i ¿yczê szczêœcia
w Nowym Roku.

Magdalena Kamińska

Bogumiła WANDER
MIESZKAÑCY

„Mieszkaniec” rozmawia z Bogumi³¹ Wander,
prezenterk¹ i mieszkank¹ prawobrze¿nej
strony Warszawy.

E-maile, telefony, faxy, SMS-y
z ¿yczeniami, które otrzymaliœmy
od Pañstwa sprawi³y nam ogrom-
n¹ radoœæ, ale cieszymy siê, ¿e nie
wypar³y zupe³nie œwi¹tecznych
pocztówek. Dziêkujemy za wszy-
stkie dobre s³owa i serdecznoœci
¿ycz¹c Pañstwu równie¿ samych
pomyœlnoœci w Nowym 2006
Roku. Redakcja

ŚWIĄTECZNA
POCZTA

dobra jakość nie znosi kompromisów –
ceny jak najbardziej…

materiały budowlane w super cenach!!!

wełna mineralna          15 cm 14,96 m2 brutto

Sulejówek, ul. Pi³sudskiego 55 tel./fax: (022) 783 12 74, (022) 783 03 96 

systemy dociepleñ  / styropian / tynki akrylowe w kilka godzin / we³na mineralna / p³yty gipsowe /
konstrukcje / gipsy / zaprawy klejowe / ceramika budowlana / cement / kompleksowe zaopatrzenie

PP

Metal−Market
NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking
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kredyt dostępny
KREDYT NA KAŻDĄ KIESZEŃ
�� oferty wielu banków
�� bez op³at wstêpnych
�� na sp³atê innych zad³u¿eñ
�� dla odrzuconych przez banki

Atrakcyjna oferta!!!
Także dla emerytów i rencistów!

ul. Widok 5/7/9, pok. 317, 
tel. 827−22−63

STUDNIÓWKOWICZE 
–20% RABATU!!!

�� Strzy¿enie, modelowanie 20 z³
�� Baleyage, trwa³a, koloryzacja od 40 z³

�� Tipsy 40 z³
Waszyngtona 67 tel. 870−43−73 (10−16)

C E N T R U M  
F RY Z U R

C E N T R U M  
F RY Z U R

Dziura na dziurze
Od dawna zastanawiamy siê, co robi¹ sto-
³eczni drogowcy odpowiedzialni za ³atanie
dziur, które po pierwszych mrozach i opa-
dach pokry³y wiêkszoœæ sto³ecznych ulic,
g³ównie na Pradze Po³udnie. Mo¿e zapadli
w zimowy sen? Ulica ¯o³nierska – wjazdowa
trasa od strony Marek i Wo³omina – rano i po
po³udniu zwykle jest zakorkowana. Noc¹ roz-
padaj¹ca siê jezdnia jest nieoœwietlona. Czê-
sto kierowcy niszcz¹ tu zawieszenie lub ko³a,
a naprawa kosztuje. 

W zale¿noœci od marki wozu i stopnia zniszczenia od kilkuset
z³otych do kilku tysiêcy. Na Grochowskiej s¹ trzy pasy ruchu, wiêc
³atwiej jest omijaæ okaza³e dziury. Gorzej jest na Ostrobramskiej. 

Oprócz dziur i spêkañ kierowcy trafiaj¹ na zapadliska w jezdni
i katuj¹ amortyzatory na muldach. Jazda z prêdkoœci¹ wiêksz¹ ni¿
40 km/h grozi wpadniêciem na latarniê. Najgorzej jednak jest na
Zamienieckiej. Wyremontowana latem g³adka powierzchnia ulicy
zosta³a zniszczona podczas wymiany wodoci¹gu. Nierówne p³yty
zast¹pi³y nowy asfalt, a ten naruszony pêka. Odpowiedzialny za
sto³eczne drogi Zarz¹d Dróg Miejskich odsy³a do innej, niedawno
powsta³ej firmy Zak³adu Remontów i Konserwacji Dróg, z którym
ma podpisan¹ umowê.

ZRiKD zatrudnia do awaryjnych napraw ponad 300 robotników.
Jak ³ataj¹ dziury? Na zimno, przy pomocy wype³niaczy wysypywa-
nych z worków. Wielu kierowców twierdzi, ¿e tak naprawiona na-
wierzchnia nie mo¿e byæ równa.                                            MKP
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Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!

RRRRAAAABBBBAAAATTTT     ZZZZ IIII MMMMOOOOWWWWYYYY 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

REKLAMA REKLAMA

Oferujemy pe³en zakres ubezpieczeñ:
� komunikacyjne � maj¹tkowe � osobowe 
� na ¿ycie � dla osób fizycznych i dla firm.

Proponujemy:
� Specjalne zni¿ki w ubezpieczeniach mieszkañ
� Nowe atrakcyjne pakiety i zni¿ki dla wybranych marek

samochodów.
� Honorujemy zni¿ki uzyskane w innych Towarzystwach

PUNKT OBS£UGI KLIENTA
ul. Ostrobramska 75, 04-175 Warszawa

(miêdzy Promenad¹ a Conforam¹)
tel. (022) 514 06 41, fax (022) 514 06 43

czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 1000-1900

Dojazd do Klienta!

ZARZ¥DZANIE 
I ADMINISTROWANIE

Wspólnotami
Mieszkaniowymi

K.O.N. PROFESS s.c.
ul. Ostrobramska 101

04-041 Warszawa
tel. (0 22) 610-18-88; 

(0 22) 424-35-95
Oferujemy 

wysoki standard usług
oraz niskie ceny!

Zima dokucza wszystkim. Kie-
rowcy rzucaj¹ gromy na Zarz¹d
Oczyszczania Miasta. Napiszmy
o ZOM-ie coœ ciep³ego. Trochê
z przekory, a trochê dlatego, ¿e
ciep³e s³owa roztopi¹ ka¿de
zmarzliny. Mo¿e tak¿e te na na-
szych ulicach?

Ulicach, na których tu¿ przed nadejœciem zi-
my pojawi³o siê to, czego od lat domaga³o siê
wielu mieszkañców stolicy: dodatkowe kosze na
œmieci! W lipcu ubieg³ego roku publikowaliœmy
wypowiedzi mieszkañców narzekaj¹cych, ¿e nie-
którymi praskimi uliczkami mo¿na iœæ bez koñca

z papierkiem w rêku i nie znajdzie siê kosza na
œmieci, do którego ten papierek mo¿na wrzuciæ.
Iwona Fryczyñska, rzecznik ZOM, obieca³a wte-
dy, ¿e jeszcze przed koñcem 2005 r. na ulice trafi
du¿a iloœæ koszy. No i ZOM s³owa dotrzyma³.
Prawobrze¿nej Warszawie przypad³o 400 „œmiet-
niczek”, czyli 1/3 z 1200 sztuk koszy zakupio-
nych przez ZOM. Na Pradze Po³udnie stanê³y
wzd³u¿ ul. Grochowskiej, Zamoyskiego, Ziele-
nieckiej, Zwyciêzców, Francuskiej, Paryskiej,
Zamienieckiej, Grenadierów, Ch³opickiego, Pod-
skarbiñskiej, Miñskiej (na zdjêciu), Wiatracznej
i na Rondzie Wiatraczna. 

Na lokalizacjê koszy mogli mieæ wp³yw sami
mieszkañcy dzwoni¹c na ca³odobow¹ i bezp³atn¹
infoliniê CZYSTOŒÆ 0 800 800 117 lub bior¹c

udzia³ w akcji „Kosz na
¿yczenie”. – Jednak ak-
tywnoœæ pra¿an nie by³a
zbyt wielka – ocenia
Iwona Fryczyñska. Po
raz kolejny okaza³o siê,
¿e ³atwiej jest narzekaæ
ni¿ samemu cokolwiek
zrobiæ. Ciekawe, czy te-
raz, kiedy kosze ju¿ sto-
j¹, nauczymy siê z nich
korzystaæ. Jak na razie
wiele osób nie mo¿e
wyjœæ z podziwu, ¿e
przy „ich” przejœciu dla
pieszych stoi kosz na
œmieci. 

Niektórzy nawet
podejrzewaj¹, ¿e beto-
nowe œmietniki zosta³y
przeniesione w ich rejo-
ny przez ¿artownisiów
i chuliganów... rosa

Spó³dzielnia jednak dba

W poprzednich numerach
„Mieszkañca” opisywaliœmy,
jak spó³dzielcy z goc³awskiego
osiedla u zbiegu ul. Fieldorfa
i Jugos³owiañskiej dowiedzieli
siê, ¿e przed ich mieszkaniami,
zamiast planowanego wcze-
œniej skweru i placu zabaw dla
dzieci powstanie supermarket
sieci Tesco. Budynek sklepu
ju¿ stoi. Praktycznie przylega
do balkonów lokali mieszkal-
nych. Zarzuty oburzonych spó³-
dzielców, ¿e w³adze SM dopu-
szczaj¹c do takiej budowy nie
dbaj¹ o interesy swoich cz³on-
ków odpiera prezes Janusz
Sienkiewicz. Jego zdaniem
w czasie, kiedy inwestycja by³a
planowana, obecnie mieszkaj¹-
cy przy powstaj¹cym Tesco
spó³dzielcy... nie byli jeszcze
cz³onkami spó³dzielni. Priory-
tetem by³o dobro 12 tys. „sta-
rych” spó³dzielców. Na wybu-
dowanie tego osiedla SM Go-
c³aw-Lotnisko zawar³a umowê
z Mostostalem Invest (dewelo-
perem, który wybudowa³
i sprzedaje mieszkania). 

Wczeœniej spó³dzielnia pro-
wadzi³a inwestycje w³asnymi
si³ami i w niesprzedanych in-
westycjach zamrozi³a ok. 20
mln z³. Umowa z MI przynios³a
spó³dzielni korzyœci w kwocie
16 mln. z³, a tak¿e zabezpiecza-
³a j¹ przed obci¹¿eniami z tytu-
³u niesprzedanych mieszkañ
i miejsc parkingowych. Wg
prezesa Sienkiewicza to dziêki
umowie z deweloperem uda³o
siê nie podnieœæ op³at za u¿y-
wanie lokali „starym” cz³on-
kom, a tak¿e wykonaæ wiele re-
montów w starych zasobach
mieszkaniowych. Tak wiêc
w³adze spó³dzielni dzia³a³y
w interesie cz³onków. – Do tego
Rada Nadzorcza i Zarz¹d s¹ zo-
bowi¹zani przede wszystkim –
dodaje prezes.

Mieszkañcy planuj¹
odwet

Zarówno mieszkañcy pecho-
wego osiedla, jak i przedsiê-
biorcy, którzy za grube pieni¹-
dze wykupili pomieszczenia
u¿ytkowe, domagaj¹ siê roz-
biórki budynku, w którym ma
dzia³aæ Tesco. Jednak szansa, ¿e
sprawa przyjmie taki obrót jest
niewielka. Wyst¹pili wiêc do

Rady Nadzorczej SM o skróce-
nie czasu otwarcia supermarke-
tu do godz. 20.00. Mia³oby to,
choæ trochê obni¿yæ uci¹¿liwo-
œci zwi¹zane z bezpoœrednim
s¹siedztwem supermarketu.
Myœl¹ te¿, w jaki sposób prze-
strzec innych przed dewelope-
rem, który im zafundowa³ takie
s¹siedztwo. Ostatnio wpadli na
pomys³ wywieszenia od strony
ul. Fieldorfa (jednej z g³ównych
ulic Goc³awia) olbrzymiego ba-
neru, na którym mia³oby byæ
napisane, ¿e ich deweloper
oszukuje klientów i nie dotrzy-

muje umów. – Mostostal Invest
podj¹³ ju¿ dzia³ania maj¹ce na
celu rozwi¹zanie problemu
z mieszkañcami trzech lokali, do
których przylega dach sklepu
Tesco proponuj¹c im zamianê
mieszkania – wyjaœnia Janusz
Sienkiewicz. 

Jednak spó³dzielców, którzy
czuj¹ siê oszukani zarówno przez
MI, jak i SM jest wielu. Wiele te¿
maj¹ pomys³ów na to, jak siê
odwdziêczyæ. Prócz wspomnia-
nego baneru planuj¹ tak¿e wizytê
na wiosennych targach mieszka-
niowych na Torwarze. Chc¹ przy-
gotowaæ 3000 teczek materia³ów
„promuj¹cych” Mostosal Invest.
W teczkach maj¹ byæ kserokopie
artyku³ów z „Rzeczpospolitej”
i „Mieszkañca”. – Zobaczymy ilu
klientów wtedy podpisze z MI
umowê? – zastanawiaj¹ siê spó³-
dzielcy. Kserokopie artyku³ów
prasowych chc¹ wykonaæ na
sprzêcie nale¿¹cym do... SM Go-
c³aw-Lotnisko. – Administracja
ma statutowy obowi¹zek udostêp-
niæ nam (cz³onkom spó³dzielni)
ksero do wykonania materia³ów
reklamowych – argumentuje na
internetowym forum „Krzysiek”.

SM Goc³aw-Lotnisko 
dryfuje

- W SM Goc³aw-Lotnisko
przyda³by siê porz¹dny zamach
stanu i rozwalenie tego towa-
rzystwa wzajemnej adoracji! –
pisze „Smaja”, inna z interneto-
wych goc³awianek. Okazj¹ do
tego mia³oby byæ walne zgro-
madzenie ZPC, które odbêdzie
siê 14 stycznia o godz. 10.00
w Klubie Ikar. 

Nieoficjalnie mówi siê, ¿e na-
znaczono ju¿ osoby przeznaczo-
ne do „kosmetycznego odstrza-
³u”. Przypomnijmy, ¿e cykl na-
szych artyku³ów „Burza na Go-
c³awiu” zainicjowa³y nieprawi-
d³owoœci, do których dosz³o przy
podejmowaniu uchwa³y o po-
dziale spó³dzielczego molocha.
Spraw¹ zajmuje siê Prokuratura,

a S¹d, jak na razie, podzia³u nie
zatwierdzi³. Zdaje siê, ¿e kilka
osób z "kapitañskiego mostku"
czuje, ¿e przebywanie na pok³a-
dzie SM Goc³aw - Lotnisko
w czasie tej burzy mo¿e siê Ÿle
skoñczyæ. W ostatnim czasie Ra-
da Nadzorcza SM skurczy³a siê
z 21 osób do... 6. Czêœci wyga-
s³y mandaty, a czêœæ cz³onków
RN z³o¿y³a rezygnacjê. Sk³ad
Rady zapewne zostanie uzupe³-
niony na najbli¿szym zebraniu.
"Z³oœliwi" mówi¹, ¿e musi tak
siê staæ, poniewa¿ obecnie nie-
którzy z kierowników admini-
stracji maj¹ za ma³o swoich lu-
dzi w RN. Do redakcji dotar³y
te¿ sygna³y, ¿e dla mniej gra-
motnych delegatów zosta³y ju¿
przygotowane œci¹gawki z na-
zwiskami osób na które trzeba
g³osowaæ. S¹ te¿ czynione zaku-
sy, aby wybraæ tych cz³onków
Rady, którzy sami zrezygnowa-
li. By³by to kolejny ewenement,
bo ci sami ludzie zostaliby dwa
razy wybrani do tej samej RN
w czasie jednej kadencji! – Czy
ktoœ wie, gdzie mo¿na kupiæ dy-
namit? – pyta w internecie jeden
z goc³awian...                               ar

Burza na Goc³awiu – cd.

Gdzie kupić dynamit?
Okazuje siê, ¿e w³adze Spó³dzielni Mieszka-
niowej Goc³aw - Lotnisko, które dopuœci³y do
wybudowania supermarketu metr od balko-
nów (na zdjêciu) jednego z budynków, zrobi-
³y to w imiê interesu wiêkszoœci. Mo¿na rzec:
pro publico bono – dla dobra wspólnego!

Niespodziewany atak... wiosny
Zazieleni³a siê œwie¿a trawa. Z daleka wydawa³o siê, ¿e ogrodnik ko-
siark¹ strzy¿e szybko rosn¹ce roœlinki. Rzecz siê mia³a w œrodku zimy
na terenie boiska szko³y podstawowej przy ul. Kamionkowskiej.

Podobne anomalie wyst¹pi³y tak¿e przy dwóch innych po³udniowopraskich podstawówkach – na
ul. Boremlowskiej i Bia³owieskiej. Jednak ¿eby wyjaœniæ sprawê nie dzwoniliœmy do Instytutu Mete-
orologii, a jedynie do Urzêdu Dzielnicy Pragi Po³udnie. Okazuje siê, ¿e trawa jest sztuczna, a „ogro-
dnik” wcale jej nie kosi tylko odœnie¿a. 

– Zgodnie z zapowiedziami w trzech kolejnych podstawówkach budujemy nowe boiska dla dzieci. –
wyjaœnia Anna Michalska, rzecznik urzêdu, zapytana o œwie¿¹ trawê przy ul. Kamionkowskiej. Doda-
je, ¿e dooko³a boiska bêdzie tak-
¿e zbudowana bie¿nia. Teren zo-
stanie obsiany prawdziw¹ traw¹
i bêd¹ te¿ nowe nasadzenia. Pra-
ce musia³y zostaæ wstrzymane ze
wzglêdu na silne opady œniegu,
mróz i du¿¹ wilgotnoœæ. – Ter-
min zakoñczenia inwestycji to 30
kwietnia, ale na pewno boiska
bêd¹ oddane do u¿ytku du¿o
wczeœniej i dzieci bêd¹ mog³y
z nich korzystaæ ju¿ w czasie
wiosennych zajêæ. – zapewnia
pani rzecznik. Wykonanie nowo-
czesnego boiska nie jest tanie.
Koszt takiej inwestycji siêga
prawie 1 mln z³., ale nikt nie
w¹tpi, ¿e to dobrze zainwesto-
wane œrodki.                         ar 

CELNY KOSZ ZOM−u
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 1

POZIOMO: 1-A umiarkowane zimno, 1-J rdzenny mieszka-
niec danego kraju, autochton. 2-E pies myœliwski, 3-A rzadkie
imiê mêskie. 3-G lekarz z serialu „Klan”. 4-E pierwiastek
chem. o symbolu Am. 4-L najwy¿szy szczyt Pirenejów. 5-G
prezent (wspak). 6-A imiê filmowego Dyzmy. 6-K ma³pa w¹-
skonosa. 7-B wolny koniec boomu lub gafla. 7-G podstawa,
fundament. 8-D przedsionek mitologicznego piek³a. 8-J ra¿¹-
cy kawa³ek pocisku. 9-F cêtkowany jeleñ z Cejlonu. 10-A
chrz¹szcze gnojowce. 10-H rozrywka umys³owa polegaj¹ca
na pisaniu wyrazów do diagramu. 11-A jesienny siew zbo¿a.
12-H Samozwaniec, córka W. Kossaka.13-A ciemna bu³ka.
14-J gryzoñ, ¿yje gromadnie w górach. 15-E galaretowata le-
gumina na deser. 16-A ewolucja narciarska. 16-J maturalny
lub wstêpny.
PIONOWO: A-1 laska taternika. A-10 z pi³eczkami w cyrku.
B-6 Ÿle widziany goœæ, natrêt. C-1 miejsce po³owu zwierz¹t
wodnych. C-10 larwa ¿aby. D-6 jeden z gie³dowych browa-
rów. E-1 guma do ¿ucia. E-11 mieszkanka pañstwa nad Za-
tok¹ Persk¹. F-8 brat Abla. G-1 g³ówne miast i port na Sycy-
lii. H-2 przewód do transportu cieczy i gazu. H-7 psia morda.
H-12 tajna sycylijska organizacja przestêpcza. I-3 zwierzê

hodowane dla mleka, miêsa i skór. I-9 imiê ¿eñskie. J-1
sztuczka, chwyt. J-7 pojemnik na œmieci. J-12 daw. instru-
ment muzyczny. K-5 nachylenie p³aszczyzny. L-1 ciasto z ubi-
tej piany bia³ka. L-8 wazowa lub sto³owa.£-4 faza ksiê¿yca. 
£-12 spis, wykaz. M-1 balkony w sali widowiskowej. N-8 Ró¿a
(zm. w 1945 r.), laureatka konkursu Chopina w 1927 roku. O-1
barszcz z botwiny lub buraków z jajkami. O-12 lasso.

opr. A. Kemski

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹-
zanie krzy¿ówki Nr 16/05: „Na œw. Ludwika zbo¿e z pola
umyka”. 

Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”                                 tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³a: p. Regina Olecka
z ul. Walewskiej. Wa¿ne do 24 stycznia br.

9-D 2-E 1-A 13-D 16-C 8-L 1-K 1-G 7-K 9-N 11-A 15-H 11-F

7-B 12-I 16-O 3-H 4-N 6-L

Wybory sta³y siê ostat-
nio modnym s³o-
wem. A to jest ju¿ po

wyborach, to znowu przed,
i tak wko³o Macieju, nic inne-
go nie s³yszymy. Zmiany albo
przychodz¹ albo nie. Na ogó³
obejmuj¹ tych, co to wchodz¹
w arkana nowych urzêdów
z pomoc¹ niezliczonych do-
radców, a czêsto ju¿ nawet wi-
za¿ystów, bo to znowu nowo-
czeœnie i po nowemu kszta³to-
waæ wizerunek. 

Wybitny badacz dziejów War-
szawy – Franciszek M. Sobie-
szczañski, w jednym ze swoich
dzie³ zatytu³owanych „Rys hi-
storyczno-statystyczny wzrostu
i stanu miasta Warszawy od naj-
dawniejszych czasów a¿ do
1847 roku, (Warszawa 1848) na-
pisa³, co nastêpuje: Nieœwiadomi
dziejów naszego miasta utrzy-
muj¹, jakoby nie³ad panowa³ tu
od wieków, ¿e tak nie by³o, prze-
konuj¹ œlady istniej¹cych nie-
gdyœ urz¹dzeñ i zapisów w ksiê-
gach miejskich. Oto oddalaj¹cy
siê z Warszawy w inne strony
kraju mieli wydawane z kance-
larii radzieckiej œwiadectwa
w rodzaju teraŸniejszych pa-
szportów, które nasta³y u nas od
1737 r. 

W 1771 roku wysz³o postano-
wienie, aby w³aœciciele wszyst-
kich domów i wszelkiego mie-
szkania spisali w trzech dniach
liczbê mieszkañców, z imienia
i nazwiska, sposobu ¿ycia, czym

siê bawi¹, sk¹d rodem, ile lat
maj¹ etc. W 1788 roku marsza-
³ek koronny poleci³, a¿eby wszy-
scy urzêdnicy, jakiekolwiek god-
noœci posiadaj¹ i od kogo b¹dŸ
nadane, stawili siê do ratusza
i z³o¿yli swe dowody. Wtedy tak-
¿e pierwszy raz ponumerowane
zosta³y wszystkie domy w War-
szawie.

Cz³onkowie w³adz miejskich
poprzez wieki rekrutowali siê
wy³¹cznie ze stanu mieszczañ-
skiego, a wiêc niemal przewa¿-
nie spoœród kupców i rzemieœl-
ników. „Zjednoczone Miasto
Warszawa – ³¹cznie z Prag¹” –

podzielone by³o na siedem cyr-
ku³ów – posiada³o magistrat,
sk³adaj¹cy siê z prezydenta, wi-
ceprezydenta i 11 radnych,
których kadencja trwa³a dwa la-
ta. Dodatkowo wybierano „jed-
nego kassyera”. Pozosta³ych
urzêdników miejskich, m.in. pi-
sarza magistratu i syndyka, wy-
biera³ ju¿ sam magistrat, sk³ada-
j¹cy siê w XVIII wieku z trzech
regestratur czyli wydzia³ów:
skarbowego, porz¹dkowego
i bezpieczeñstwa.

Dla zapobie¿enia aktom pry-
waty i partykularyzmu, dzia³aj¹-
ca w stolicy z rekomendacji
króla – Komisja Dobrego Po-
rz¹dku – w 1767 roku wyst¹pi³a
z projektem nowej ordynacji dla
Warszawy. Ten problem znamy
i my, z czêstych ostatnio dysku-
sji. Przewidywa³a ona szereg za-
sadniczych zmian odnosz¹cych
siê m.in. do piastowania stano-
wisk w mieœcie. Po d³ugich dys-
kusjach i sporach 30 czerwca
1791 roku wesz³a w ¿ycie usta-
wa o „Urz¹dzeniu wewnêtrz-
nym miast wolnych Rzeczypo-
spolitej w Koronie i Wielkim
Xiêstwie Litewskim”, gdzie
znalaz³ siê nastêpuj¹cy zapis:”
Nie mog¹ byæ obrani do sk³adu
jednego urzêdu: 1. oyciec i syn;
2. teœæ i ziêæ, 3 dway bracia ro-
dzeni.”

Uposa¿enie prezydenta War-
szawy w 1773 roku, a wiêc za
panowania ostatniego króla
Polski – Stanis³awa Augusta
Poniatowskiego – wynosi³o
100 z³ rocznie, podczas gdy
podskarbi i syndyk pobierali
z kasy miasta 1.000 z³otych,
a pisarz wójtowski – 1.260 z³
rocznie. Ustalenie niskiej staw-
ki dla prezydenta t³umaczy siê
tym, i¿ z mocy przywilejów

zwi¹zanych z piastowanym
urzêdem, czerpa³ on, podobnie
jak radni, dochody z licznych
Ÿróde³ i z ró¿nych tytu³ów. Mia³
m.in. prawo do czêœci op³at
miejskich, móg³ te¿ dzier¿awiæ
na bardzo dogodnych warun-
kach obiekty maj¹tku miejskie-
go, co mu z nawi¹zk¹ rekom-
pensowa³o nisk¹ stawkê oficjal-
nych poborów.

Przytoczone informacje
œwiadcz¹ o d¹¿eniu naszych
przodków do przejrzystoœci
struktur w³adzy, co mia³o pro-

wadziæ do usprawnienia zarz¹-
dzania miastem i zapobie¿eniu
korupcji. Mo¿emy wiêc byæ du-
mni, ¿e ju¿ tak dawno starano
siê walczyæ o podniesienie wi-
zerunku stolicy Rzeczypospoli-
tej: mia³a ona byæ piêkna, do-
brze i uczciwie zarz¹dzana oraz
bezpieczna!

W³aœnie w omawianym okre-
sie, potwierdzaj¹ to zachowane
archiwalia, Komisja Dobrego
Porz¹dku w wyniku przepro-
wadzonej kontroli magistratu

Warszawy stwierdzi³a: obci¹¿e-
nie zbyt wielkim d³ugiem do-
chodów z dzier¿awy czopowe-
go i szel¹¿nego (podatków od
wina i likworów), co na prze-
ci¹g kilku lat uniemo¿liwi³o
rozwi¹zanie umowy dzier¿aw-
nej, nielegalnej i niekorzystnej
dla miasta: zaleganie z czyn-
szem dzier¿awcy „handlu pro-
chowego” oraz podobne „nie
domaganie w rachunkach” kil-
ku radnych dzier¿awi¹cych
obiekty miejskie: nie przekazy-
wanie rachunków i list d³u¿ni-

ków przez podskarbiego oraz
nie przedstawianie w terminie
wykazów podatkowych przez
magistrat, powoduj¹cych nie-
dobory w kasie. 

W dalszym ci¹gu protoko³u
Komisji czytamy co nastêpuje:
„Dobra mieyskie stoi¹ce w dez-
olacyi zostaj¹, a grunta tak¿e
mieyskie, przez niektórych Pre-
zydentów dawnieyszych w urz¹d
ekonomiczny wtr¹cai¹cych siê,
mimo wiedzy Ekonomów za bez-
cen ró¿nym rozdawane by³y”.

Komisja stwierdzi³a ponad-
to... przemoc w obradach pu-
blicznych, obsadzanie dygnita-
rzy miejskich krewniakami, nie
posesjonatami, ludŸmi czêsto
niepiœmiennymi, kierowanie siê
protekcj¹ przy obsadzie stano-
wisk, a poza tym zwyk³e zanied-
banie obowi¹zków przez urzê-
duj¹cych pracowników magi-
stratu. St¹d miasto „mia³o nie-
wyegzekwowanych  nale¿noœci –
109.857 z³otych.

W zwi¹zku z wykrytymi nie-
prawid³owoœciami Komisja Do-
brego Porz¹dku udzieli³a magi-
stratowi Warszawy nagany, a je-
go cz³onków ukara³a karami
pieniê¿nymi. 

Prezydent, starszy ³awnik
i starszy gminny musieli zap³a-
ciæ po 28 grzywien (1 grzywna
= 48 gr), a na ka¿dego z radnych
na³o¿y³a karê w wysokoœci 14
grzywien. Wp³ywy z tych kar
przeznaczone by³y na „fabrykê
ratusza”, czyli jego odnowienie. 

Ostatni¹ czynnoœci¹ magistratu
Starej Warszawy przed objêciem,
nad nim „nadzoru” przez w³adze
rosyjskie by³o zarz¹dzenie –
w dniu 10 listopada 1794 r. – ure-
gulowania rachunku radnego Ma-
karowicza „za fatygê podró¿y na
Pragê odbytey w sprawie kapitu-
lacyi”. Tym praskim akcentem
koñczê, ¿ycz¹c wszystkim i sobie
– w Nowym Roku – Warszawy
kwitn¹cej, dobrze rz¹dzonej
i wolnej od wszelkich nieprawi-
d³owoœci, znanych z odleg³ej
i bliskiej historii...
Tadeusz Władysław Świątek

Kontrola Starej
Warszawy

ZAU£KI HISTORII

Sponsorem „Zau³ków historii” jest
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�� BARAN 21.03-21.04
Najbli¿sze dni mog¹ byæ dosyæ trudne, ale nie
martw siê na zapas. Zima w pe³ni, mokry
œnieg, œliskie chodniki i zimno, to rzeczy za
którymi nie przepadasz. Ale twoja odpornoœæ
pozwoli ci szybko stan¹æ na nogi. W drugiej
po³owie stycznia czeka ciê udane spotkanie
towarzyskie, którego efektem mo¿e byæ dalsza
ciekawa znajomoœæ. W sprawach zawodo-
wych nie pozwól sobie na lenistwo.

�� BYK 22.04-21.05
Odczuwasz spor¹ satysfakcjê, ale te¿ i zmê-
czenie. Powita³eœ Nowy Rok z nadziej¹, ale i
niepokojem. Nie czekaj¹ ciê wiêksze zmiany
w tym miesi¹cu, natomiast ogranicz swoje wy-
datki finansowe i nie planuj wiêkszych zaku-
pów. Styczeñ jest miesi¹cem dla ciebie dosyæ
trudnym, je¿eli chodzi o finanse. Natomiast
w sprawach osobistych wszystko rozwija siê
pomyœlnie.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Najbli¿sze dni bêd¹ dla ciebie jak najbardziej
udane, wiêc nie traæ dobrego humoru. Wyja-
œnisz jakieœ zasz³e nieporozumienia, w spra-
wach rodzinnych te¿ bêdzie uk³adaæ siê pomy-
œlnie. W po³owie stycznia mo¿esz odbyæ dosyæ
wa¿n¹ dla ciebie rozmowê, podczas której mo-
g¹ sprecyzowaæ siê twoje plany zawodowe na
najbli¿szy rok. 

�� RAK 22.06-22.07
Szykuje siê dla ciebie udany pocz¹tek roku,
a styczeñ zaliczysz do ca³kiem pomyœlnych.
Natomiast nie zaniedbuj spraw urzêdowych
i zaleg³ych op³at. Tutaj mog¹ wynikn¹æ drobne
komplikacje, wiêc trzymaj rêkê na pulsie. Cho-
cia¿ za oknem zima w pe³ni, w twoim sercu
p³onie gor¹ce uczucie do jakiejœ sympatycznej
osoby. Ciekawe jak siê to zakoñczy?

�� LEW 23.07-23.08
Na pewno przyda ci siê wiêcej optymizmu
i rozmachu w dzia³aniach. Potrzebne to bêdzie
najbardziej pod koniec miesi¹ca. Mog¹ siê po-
jawiæ zadania, które zaowocuj¹ póŸniej - wiêc
postaraj siê do nich przy³o¿yæ. Zakoñczy siê
te¿ okres nieporozumieñ z partnerem, min¹
zmienne nastroje i sam siê zdziwisz, ¿e mo¿e
byæ tak mi³o we dwoje.

�� PANNA 24.08-23.09
Ubieg³y rok by³ dla ciebie mêcz¹cy i nerwowy.
Jest nadzieja, ¿e w tym spe³ni¹ siê twoje ma-
rzenia i sytuacja ogólna poprawi siê na lepsze.
Nie szar¿uj zanadto w sprawach finansowych,
natomiast na wiêksze o¿ywienie mo¿esz liczyæ
w sprawach towarzyskich i uczuciowych. Tutaj
wyka¿ siê wiêksz¹ inwencj¹.

�� WAGA 24.09-23.10
W tym miesi¹cu mo¿esz troszkê przystopowaæ
w sprawach zawodowych, wszystko uda³o ci
siê wyci¹gn¹æ na prost¹. Nie oby³o siê bez
wiêkszego wysi³ku, ale mo¿esz byæ z siebie
dumny, bo op³aci³o siê. Nowych decyzji nie
podejmuj pod wp³ywem silnych emocji, a po-
staraj siê podchodziæ do nich z dystansem.
W sprawach osobistych wszystko uk³ada siê
pomyœlnie.

�� SKORPION 24.10-23.11
Miniony rok obfitowa³ w wiele wydarzeñ nie za-
wsze dla ciebie pomyœlnych. W tym roku mo-
¿esz liczyæ na uœmiech fortuny. Styczeñ jest
miesi¹cem dosyæ trudnym na realizacjê nie-
których spraw finansowych, ale powoli wszyst-
ko siê rozkrêca. A ty jak zawsze jesteœ gotów
do dalszego dzia³ania.

�� STRZELEC 24.11-22.12
Twoja dobra passa trwa, ale nie szastaj pie-
niêdzmi. Nie wiadomo, czy spe³ni¹ siê twoje
oczekiwania na realizacjê zawodowych pomy-
s³ów. Nie chce ci siê te¿ za bardzo wysilaæ,
przecie¿ to dopiero pocz¹tek roku - masz je-
szcze czas. Ale nie zasypiaj gruszek w popie-
le, czas biegnie bardzo szybko...

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Drogi Kozioro¿cu, kuj ¿elazo póki gor¹ce.
Masz wspania³¹ okazjê do za³atwienia pomyœl-
nie kilku spraw, w uczuciach mo¿e to byæ
okres wyczekiwania, ale jeœli zaczniesz dzia-
³aæ to niewykluczone, ¿e pod koniec roku mo-
¿esz prze¿yæ wiele piêknych chwil. Ten rok po-
winien byæ dla ciebie bardziej pomyœlny
w sprawach finansowych i zawodowych.

�� WODNIK 21.01-19.02
Czekaj¹ ciê dosyæ powa¿ne rozmowy na trud-
ne tematy. Bliska ci osoba bêdzie chcia³a znaæ
odpowiedzi na kilka dosyæ istotnych pytañ.
Mo¿liwe, ¿e szykuje siê zmiana finansowa i to
na twoj¹ korzyœæ. Masz te¿ spore szanse na
rozwiniêcie pewnej sprawy, która ciê nurtuje
od d³u¿szego czasu. Inne sprawy mog¹ utkn¹æ
w martwym punkcie, ale bêdziesz mia³ pole
manewru i uda ci siê wybrn¹æ z trudnych sytu-
acji.

�� RYBY 20.02-20.03
Miniony rok by³ dla ciebie dosyæ trudny, ale
masz nadziejê, ¿e w tym wszystko u³o¿y ci siê
lepiej. Jesteœ niepoprawnym optymist¹ - ale to
dobrze, warto nieraz ¿yæ z³udzeniami. Mo¿liwe,
¿e zdzia³asz wiêcej ni¿ planujesz, wymagaæ to
bêdzie od ciebie dobrej kondycji fizycznej i psy-
chicznej. Wiêc zacznij pracowaæ nad sob¹.

Merlin

H O R O S K O PH O R O S K O P

£ukasz Drewno – burmistrz
powietrzny Warszawy, w la-
tach 1624-1625, ofiarnie niós³
pomoc chorym i g³odnym
w czasie zarazy morowej.

Targ przed ratuszem nowomiejskim. Rysunek: Jana Piotra Norblina.
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Goc³aw – ul. Tatarkiewicza 10B 
672 04 40 

Grochów – ul. Igañska 2
810 85 23

� PSY
� KOTY
� GRYZONIE
� RYBY
� PTAKI
� GADY

interna
chirurgia
profilaktyka
położnictwo
stomatologia
badania laboratoryjne
USG, RTG, EKG, LASER
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CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT

Przyczyny zaburzeñ
¿o³¹dkowo-jelitowych
u zwierz¹t mog¹
mieæ ró¿ne pod³o¿e.
W rzeczy samej bo-
wiem, medycyna –
czy to ludzka, czy te¿
weterynaryjna wyma-
gaj¹ niejednokrotnie
wykonania badañ do-

datkowych w celu postawienia pe³nej
i trafnej diagnozy, która jest absolutnie
niezbêdna do poprowadzenia skutecznej
terapii.

Lekarz weterynarii badaj¹c psa w gabinecie
zbiera od w³aœciciela zwierzêcia tzw. „wywiad”.
Jest to krótka rozmowa, w której lekarz próbuje
dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej o zwierzêciu. Ma-
j¹c informacje o wieku, p³ci, wczeœniejszych
chorobach, miejscu przebywania zwierzêcia, je-
go upodobaniach dietetycz-
nych, przebytych szczepie-
niach profilaktycznych, le-
karz stara siê ukierunko-
waæ swoje podejrzenia, co
do przyczyny zaistnia³ych
zaburzeñ ¿o³¹dkowo - jeli-
towych.

Jeœli jest to pies z grupy
tzw. „ciekawskich”, które-
go na spacerze interesuj¹
wszelkie resztki pocho-
dzenia organicznego nie
jest wykluczone, ¿e dosz³o
u niego do zatrucia t³a bak-
teryjnego. Jest to chyba najczêstsza (obok b³ê-
dów dietetycznych) przyczyna schorzeñ ¿o³¹d-
kowo – jelitowych u psów. Dlatego te¿ lekarze
niejako w rutynowy sposób zalecaj¹ w pocz¹t-
kowej fazie leczenia podawanie œrodków, które
mog¹ tê sytuacjê opanowaæ.

W przypadku uporczywych nawrotów cho-
rób przewodu pokarmowego, celowym wydaje
siê wykonanie badania mikrobiologicznego
wymazu z odbytu, tzn. posiewu wraz z anty-
biogramem na bakterie tlenowe i beztlenowe.
Od pewnego czasu w gabinetach weterynaryj-
nych spotyka siê coraz wiêcej zaka¿eñ przewo-
du pokarmowego psów na tle clostridium difi-
cile i clostridium perfringens. Choroba zaczyna
siê zwykle nasilaj¹cymi siê wymiotami, a po
kilku, kilkunastu godzinach pojawiaj¹ siê
ostre, tryskaj¹ce biegunki z silnym krwawie-
niem. Nierzadko objawy s¹ niemal identyczne
z parwowiroz¹ o bardzo ostrym przebiegu.

Zatrucia t³a bakteryjnego przewodu pokar-
mowego (gronkowcowe, paciorkowcowe,
a tak¿e salmomellozy i kolibakteriozy) mog¹

pocz¹tkowo przebiegaæ w sposób ostry, lecz
niejednokrotnie przybieraj¹ w póŸniejszym
okresie formê przewlek³¹.

Zdarzaj¹ siê tak¿e przypadki alergii pokar-
mowych u psów i wbrew pozorom nie jest to
rzadka przypad³oœæ. Niekiedy alergie pokar-
mowe przebiegaj¹ w bardzo dramatyczny spo-
sób, przybieraj¹c ostr¹, a nawet bardzo ostr¹
formê zaburzeñ ¿o³¹dkowo – jelitowych z to-
warzysz¹cymi wymiotami, luŸnymi stolcami,
czy wrêcz biegunkami. Niektóre osobniki rea-
guj¹ nawet opuchlizn¹ po zjedzeniu alergenu,
a tak¿e siln¹ dusznoœci¹. W takim przypadku
niezbêdne jest ustalenie (drog¹ prób i b³êdów)
substancji uczulaj¹cej. Pocz¹tkowo podaje siê
zwierzêciu takie sk³adniki pokarmowe, które
bardzo rzadko powoduj¹ alergie pokarmowe.
Zazwyczaj jest to kleik ry¿owy z dok³adnie
rozgotowan¹ i rozdrobnion¹ marchwi¹. Jeœli po
zjedzeniu takiego pokarmu zwierzêciu nic nie
dolega, dietê mo¿na wzbogaciæ o miêso np. ba-

raninê, która tak¿e rzadko
bywa przyczyn¹ alergii.
Takie systematyczne wpro-
wadzanie „nowych” sk³a-
dników diety spowoduje,
¿e w którymœ momencie
pojawi¹ siê objawy nie-
strawnoœci wskazuj¹c jed-
noczeœnie substancjê uczu-
laj¹c¹. Chcê podkreœliæ, ¿e
wspomniane wczeœniej
wprowadzanie do diety
nowych pokarmów musi
odbywaæ siê bardzo
ostro¿nie i powoli.

W przypadku d³ugotrwa³ych i nawracaj¹-
cych k³opotów ¿o³¹dkowo-jelitowych warto
pokusiæ siê o badanie ka³u w kierunku paso¿y-
tów jelitowych, a tak¿e badanie okreœlaj¹ce ak-
tywnoœæ trypsyny w kale. Jeœli jest ona mniej-
sza ni¿ 100%, to wynik taki sugerowaæ mo¿e
schorzenia trzustki, które mog¹ dawaæ obraz
przewlek³ych niestrawnoœci. Nie wolno tak¿e
zapominaæ o badaniu biochemicznym krwi
chorego psa ze szczególnym uwzglêdnieniem
prób czynnoœciowych w¹troby.

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

MIESZKAÑCU pomó¿!

Niedyspozycje pokarmowe

SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZ¥T
Artur Dobrzyñski

Specjalista Chorób Psów i Kotów
04-052 Warszawa ul. Grenadierów 13 

tel. (022) 673-70-25
od poniedzia³ku do pi¹tku: 9.00-19.00 

sobota: 9.00-14.00
niedziela: umówione wizyty

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

tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
		 renowacjê wszystkich 
mebli tapicerowanych, 

nowoczesnych i stylowych
		 nowe meble na wymiar, wersalki, 

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

		 szycie kurtyn, kotar, 
zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy
		 zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
		 posiadamy wybór tkanin 

i transport
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CENTRUM FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE
al. Waszyngtona 122, tel. 870-14-44

� Kosmetyka � Zabiegi tradycyjne, zabiegi od¿ywcze dla cer dojrza³ych…
oraz wiele innych

� Manicure, Tipsy� Medyczna Pielêgnacja Stóp
� Szybkie, bezpieczne i trwa³e opalanie ERGOLINE 600 TURBO – POWER

FRYZJERSTWO DAMSKIE, MÊSKIE, DZIECIÊCE
Pe³en zakres us³ug
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05 tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621

P E Ł E N  Z A K R E S  U S Ł U G
Warszawa, ul. Grochowska 242

www.zup-totus.prv.pl

C A Ł O D O B O W O

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

* 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
0−607−190−012

TAPICER

W historii Polski trafiali siê
prawdziwi jasnowidze - ojciec
Andrzej Czes³aw Klimuszko,
Akara Mustafa czy Stefan
Ossowiecki. Nie potrzebowali
kart. Widzieli nasz¹ przysz³oœæ
bez jakiejkolwiek podpory.
Dziœ od jasnowidzów roi siê
w Internecie, ale te¿ i na stro-
nach wydawnictw paranormal-

nych. Jakie s¹ ich zdolnoœci?
Chc¹c to sprawdziæ nasza re-
porterka odwiedzi³a trzy war-
szawskie wró¿ki. 

Pierwsza, zmylona twierdze-
niem, ¿e sprawa jest pilna, na-
bra³a przekonania, ¿e chodzi
o faceta. Dlatego po roz³o¿eniu
kart natchnionym g³osem
oznajmi³a, ¿e reporterka jest sa-
motna i pozostanie w tym sta-
nie jeszcze przez dwa lata. Dla
osoby, która od przesz³o sze-
œciu lat buduje swoj¹ przy-
sz³oœæ z niejakim Dariuszem
by³ to szok. Mo¿e Dariusz to
wytwór jej chorej wyobraŸni?

Na szczêœcie po powrocie do
domu okaza³o siê, ¿e Dariusz
istnieje. Siedzia³ przed telewi-
zorem i ogl¹da³ mecz. Zaga-
dniêty w przerwie meczu, czy
nie ma zamiaru znikn¹æ na dwa
lata odpar³, ¿e nie, bo za mo-
ment zacznie siê druga po³owa.
A poza tym chce œledziæ ligê
mistrzów. Uff!

Druga wró¿ka spytana o fi-
nanse, zada³a pytanie, czy re-
porterka pracuje na w³asny ra-
chunek. Po otrzymaniu odpo-
wiedzi twierdz¹cej wró¿ka
przekonana, ¿e firma to jakiœ
gigant, a nie jednoosobowa
dzia³alnoœæ gospodarcza, wy-
wró¿y³a, ¿e w firmie jest nie-
dobrze. Te trzy kobiety, które
s¹ w zarz¹dzie wszystko psu-
j¹. W domu reporterka d³ugo
patrzy³a na swoje odbicie
w lustrze i mówi³a do nie-
go:„witaj trzyosobowy zarz¹-
dzie!” No i grozi³a sobie pal-
cem! Nie mo¿na tak nieodpo-

wiedzialnie rozwalaæ w³asnej
firmy!

Trzeci¹ spyta³a o dziecko -
jedno ju¿ ma, a chce mieæ dru-
gie. Czemu wró¿ka uzna³a, ¿e
nie siedzi przed ni¹ matka?
Nie wiadomo. Faktem jednak
jest, ¿e powiedzia³a, ¿e ¿ad-
nych dzieci nigdy nasza repor-
terka mieæ nie bêdzie. A ponoæ
tylko mê¿czyŸni chowaj¹ cu-
dze dzieci myœl¹c, ¿e to ich
w³asne. 

Oprócz tych trzech du¿ych
g³upot nasza reporterka us³y-
sza³a jeszcze kilka innych. Na
przyk³ad przepowiedziano jej
ciê¿k¹ chorobê rodziców. Sêk
w tym, ¿e ci od wielu lat nie ¿y-
j¹, a przecie¿ na tamtym œwie-

cie chorób ponoæ nie ma. Zdia-
gnozowano te¿ jej choroby,
których na pewno nie ma, przy-
pisano zawód, którego nie
uprawia i zainteresowania,
które s¹ jej obce. To wszystko
kosztowa³o trzysta z³otych. Czy
by³o warto? Z jednej strony tak,
bo ubaw przedni, ale bilet na
dobry kabaret lub do cyrku jest
tañszy od wizyty u jednej wró¿-
ki. 

A co dopiero u trzech. Wró¿-
my wiêc sobie sami. Te¿ mo¿e
byæ zabawnie. No i co najwa¿-
niejsze - za darmo. 

MKP

Właściciele
aut!

u nas OC dla aut
ju¿ od 380,− z³.

biuro: Chrzanowskiego 13
tel. 022−813−76−39

0602−787−017
godz.10−17 Masz blisko!

Z wizytą u wróżki
Z roku na rok wzrasta ich liczba. Psychologowie
twierdz¹, ¿e dzieje siê tak dlatego, ¿e nie ufamy
lekarzom ani psychologom, wiêc u wró¿ek szu-
kamy odpowiedzi na nurtuj¹ce nas pytania
o zdrowie i stan ducha. O przysz³oœæ pytamy
zw³aszcza pod koniec roku, bo chcemy wie-
dzieæ, co przyniesie nowy. Za wizytê u wró¿ki
trzeba zap³aciæ oko³o stu z³otych. Czy warto?
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Sala by³a przybrana piêknie:
lœni³a lampkami okaza³a choin-
ka, a w oœnie¿onych oknach wi-
dnia³y gwiazdki. Na sto³ach
op³atek na sianku i mnóstwo
smako³yków, od tradycyjnego
karpia w galarecie po pyszne
s³odkoœci. A przy sto³ach – pen-
sjonariusze, czy te¿ raczej – do-
mownicy. Jak obliczy³a pani
Lidia, œrednia wieku to ponad

osiemdziesi¹t lat! Eleganckie
fryzury, odœwiêtne ubrania,
dyskretne makija¿e i nieco bi-
¿uterii, s³owem – elegancja
w starym dobrym stylu. Kto
móg³, zszed³ na dó³, a kto nie –
mia³ dostarczone do pokoju
wszystko, czym cieszyli siê po-
zostali przy wspólnej Wigilii.
Pod drug¹ choink¹, która wita³a
goœci ju¿ w holu, sta³o kilka
balkoników, umo¿liwiaj¹cych

niektórym poruszanie siê –
warto by³o mimo wszystko
przybyæ na to spotkanie.

Dziêki wyj¹tkowej w tym ro-
ku hojnoœci Wedla, by³y poka-
Ÿne paczki ze s³odyczami nie
tylko dla „Matysiaków”, ale te¿
dla dzieci, które wzruszaj¹cymi
wystêpami artystycznymi umi-
laj¹ chêtnie czas starszym pañ-
stwu. A tymczasem pod choin-

k¹ zaczêto od œpiewania kolêd,
intonowanych przez kilka pañ
o silnych, piêknych g³osach.
Z wielk¹ werw¹ akompaniowa-
³a na gitarze rozeœmiana siostra
Ma³gorzata, której uœmiech na-
tychmiast znajdowa³ odbicie na
wszystkich rozjaœnionych bla-
skiem œwiec twarzach. 

Ksi¹dz Marek wraz z dyrek-
torem placówki Andrzejem
Mro¿ewskim po wzruszaj¹cej

chwili religijnej zadumy z³o¿y-
li wszystkim serdeczne ¿ycze-
nia, odczytali wszystkie nade-
s³ane ¿yczenia od przyjació³
domu U Matysiaków, rozpoczê-
³o siê ³amanie op³atkiem. Ser-
deczne s³owa, dobre myœli nie
ominê³y chyba nikogo. Któ¿
bowiem lepiej, ni¿ ludzie doj-
rzali, doœwiadczeni przez ¿ycie,
móg³by wiedzieæ, czego ¿y-
czyæ, co jest naprawdê najwa¿-
niejsze! Dlatego najczêœciej ¿y-
czono sobie zdrowia, nieza-
wodnego, wytêsknionego przez
wielu, i nadziei.

Znakomity polski malarz, pan
Roman Kie³basiñski z ¿on¹ Hali-
n¹, jego wieloletni¹ muz¹ dosko-
nale znan¹ ze œwietnych portre-
tów, ¿yczy³ tak¿e – mi³oœci. Bo
bez prawdziwej, wszechogarnia-
j¹cej mi³oœci nie by³oby dobrego
¿ycia, nie by³oby radoœci, nie by-
³oby wreszcie tej piêknej wigilii
U Matysiaków, przygotowanej
z wielkim staraniem przez perso-
nel domu opieki. eGo

WIGILIA u Matysiaków
Wigilia w Domu Pomocy Spo³ecznej im. Matysia-
ków 23 grudnia ub. roku zgromadzi³a ponad piêæ-
dziesiêciu pensjonariuszy i grupkê goœci, z ksiê-
dzem Markiem i siostr¹ Ma³gorzat¹ na czele.

Ju¿ od wielu lat Miko³aj nie zapo-
mina o dzieciach uczêszczaj¹cych
na zajêcia do Klubu Kultury „Za-
stów”. W sobotê 17 grudnia spo-
tka³ siê z nimi w Teatrze „Rampa”,
do którego przyby³o ponad 180
dzieci z rodzicami i dziadkami.
Czeka³o na nie pe³no mi³ych nie-
spodzianek. 

Jak to w prawdziwym teatrze, po trzech
dzwonkach zaczê³o siê przedstawienie pod tytu-
³em „A my do Betlejem”, w którym aktorzy œpie-
waj¹c nastrojowe polskie kolêdy wprowadzili wi-
dzów w magiczn¹ atmosferê Œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia.

Zachwyt wzbudzi³ wystêp dzieci i m³odzie¿y
z KK „Zastów” - z zespo³ów „Rokendrolki”, „In-

cognito” i „Vivace” i przedszkolaków z sekcji
„Skrzaty” i „Plastusie”, które wierszykiem zachê-
ca³y do œpiewania kolêd. 

Miko³aj, który nie pozosta³ obojêtnym na takie
artystyczne doznania przyby³ do teatru z dwoma
kolegami, którzy pomagali mu obdarowaæ wszy-
stkich paczkami pe³nymi s³odkoœci. Mieli du¿o
pracy, bo jak wiadomo, do KK „Zastów” przy-
chodz¹ na zajêcia same grzeczne dzieci. 

(ab)

Prowadzona i organizowana
od trzech lat przez radnych
dzielnic m.st. Warszawy z Plat-
formy Obywatelskiej i Stowa-
rzyszenie M³odzi Demokraci
akcja „Œwiêta z Misiem” i jej
sukces utwierdzi³y organizato-
rów, ¿e takie dzia³ania s¹ po-
trzebne.

Jej celem jest zebranie jak
najwiêkszej iloœci zabawek
i przekazanie ich w miejsca,
gdzie spêdzaj¹ czas dzieci z ro-
dzin, które znalaz³y siê w trud-
nej sytuacji.

Zbiórkê prowadzono na tere-
nie ca³ej Warszawy, g³ównie
w urzêdach dzielnic, w nie-
których przedszkolach, szko-
³ach, sklepach i w koœcio³ach.

Akcja trwa³a prawie dwa tygo-
dnie, od 6 do 18 grudnia 2005
roku. Wszystkie zebrane przed-

mioty przekazano ogniskom
opiekuñczo-wychowawczym,
domom samotnej matki, pogo-
towiom opiekuñczym i dzielni-
cowym Oœrodkom Pomocy
Spo³ecznej, które rozda³y je
wœród swoich podopiecznych.
Honorowy patronat nad akcj¹
sprawowa³ Bronis³aw Komo-

rowski – wicemarsza³ek Sejmu,
Przewodnicz¹cy Regionu Ma-
zowieckiego PO.                 (ab)

SPOTKANIE 
z Mikołajem

ŚWIĘTA z Misiem
Bo¿e Narodzenie to czas dzielenia siê z innymi.
W ostatnie Œwiêta przekazano dzieciom, które
w innej sytuacji nie znalaz³yby pod choink¹ ¿ad-
nego prezentu oko³o czterech tysiêcy zabawek,
s³odyczy, ubranek i innych artyku³ów.

KKoooorrddyynnaattoorrzzyy  aakkccjjii  JJooaannnnaa  TTrraacczz--££aappttaasszzyyññsskkaa
ii AAddaamm  GGrrzzeeggrrzzóó³³kkaa..  
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KUPIĘ

� AAA Antyki, meble,
obrazy, zegary, platery, sre-
bra oraz inne przedmioty. 

Tel. 0 22 841-09-35; 
0501 050 948

�� Antyki, meble, obrazy,
zegary, pocztówki, znacz-
ki oraz inne przedmioty. 

Tel. 0 22 610-33-84; 
0601-235-118

� Znaczki, pocztówki, mo-
nety, medale, banknoty, ak-
cje. Tel. 0 22 841-09-35;

0501 050 948

SPRZEDAM

� MOZAIKÊ (koñcówka)
ok. 10 m kw. 

Tel. 0606-313-134
� Odkurzacze Rainbow –
nowe, u¿ywane – serwis,
konserwacja, akcesoria. 

Tel. 0606 742 822

MEDYCZNE

� Blokery, Esperal, odtru-
cia. Tel. 0 22 671-15-79, 

0 22 613-98-37
� Kwasy - likwidacja blizn
i przebarwieñ. 

Tel. 0 22 870-14-44
� Medyczna pielêgnacja
stóp - równie¿ diabetycy. 

Tel. 0 22 870-14-44
� Pielêgniarz dyplomowany
– us³ugi w domu chorego. 

Tel. 0601-190-464

NAUKA

� Angielski dla dzieci
i m³odzie¿y – profesjonal-
nie, wieloletnie doœwiad-
czenie. Tel. 0602-446-484
� Francuski, rosyjski - t³u-
maczenia przysiêg³e, tech-
niczne, handlowe, finanso-
we. Tel. 0 22 815-44-91 
� J. polski. 

Tel. 022 673-72-39
� J. polski gimnazjum, li-
ceum. Tel. 022 617-62-48; 

0603-911-048
� Kursy dla archiwistów. 

Tel. 0 22 879-87-66

�� Liceum i Szko³a Police-
alna „Elita”. 

Tel. 0 22 498-65-95 
lub 0602-232-879

� Matematyka – 25 z³/60
min. Tel. 0 22 810-26-11; 

0663-022-567
�Matematyka – podstawo-
wa, gimnazjum – nauczy-
cielka. Tel. 0-22 671-16-14
�� Niemiecki – tanio, soli-
dnie, dojazd. 

Tel. 0501-483-380
� Rosyjski – 25 z³/godz.,
Native Spiker. 

Tel. 0 22 879-92-29; 
0502-275-194

� Zarz¹dcy i poœrednicy -
szkolenia. 

Tel. 0 22 879-87-66 

NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia

� Pokój. 
Tel. 022 773-51-13

�� 2 pokoje 60 m kw. na
Grochowie. 

Tel. 0 22 610-41-10 
(po. 16.00)

NIERUCHOMOŚCI/wynajmę

�Na d³u¿ej mieszkanie ok.
40 m kw. + gara¿ podziem-
ny w pobli¿u Ronda Wia-
traczna. Tel. 0501-200-090

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Gara¿ ul. Karczewska 7.
Tel. 0508-338-603

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

2 pokojowe z kuchni¹ (50
m kw.) z dop³at¹ na 3-poko-
jowe, okolice Majdañskiej. 

Tel. 022 810-34-51; 
0886-406-477

DAM PRACĘ

� Agencja Ochrony zatru-
dni mê¿czyzn oraz kobiety
na atrakcyjnych warun-
kach. Tel. 0500-695-978;

0606-635-912; 
0509-242-802 

� Agencja Ochrony Osób
i Mienia poszukuje mê¿-
czyzn w przedziale wieko-
wym 40-55 lat. 

Tel. 0 22 826-23-15; 
0605-730-180

� Fryzjerce/fryzjerowi
damsko-mêskiemu. 

Tel. 0512-261-658
� Fryzjerkê damsko-mê-
sk¹ zatrudniê. 

Tel. 0607-651-497; 
022 870-09-66

� Siostry PCK, opiekunki,
pielêgniarki – Wawer, We-
so³a. Tel. 0 22 815-30-62

SZUKAM PRACY

� Handlowca, magazynie-
ra, frezera, kierowcy kat,
B., inne - w Wawrze, Fale-
nicy. Tel. 0607-871-905
� Sprz¹tanie mieszkañ. 

Tel. 0 22 815-27-05

RÓŻNE

� Domy z bali. 
Tel. 0888-708-650

� Konsultacje dotycz¹ce
zwrotu, zasiedzenia, repry-
watyzacji nieruchomoœci
dekretowych - siedziba
UPR ul. Nowy Œwiat 41,
pon. i czwartki 15.00-
17.00. Tel. 0 22 826-74-77; 

0606-90-40-67
�� KREDYTY - gotówko-
we, hipoteczne i samocho-
dowe, leasing. Sprzeda¿
domów z bali. W-wa, ul.
Miñska 69, lok. 41. 

Tel. 0 22 870-27-83; 
0501 550 975

� Kupiê stare prospekty
samochodowe i inn¹ litera-
turê motoryzacyjn¹. 

Tel. 0600-817-479; 
0 22 610-45-44

�� Mia³eœ wypadek, za-
dzwoñ. Tel. 0605-922-252
�� T³umaczka jêzyka nie-
mieckiego. Przysiêg³e
i zwyk³e. 

Tel. 0603-682-046

USŁUGI

� Administrowanie nieru-
chomoœciami. 

Tel. 0692 614 577
� Administracja i zarz¹-
dzanie nieruchomoœciami. 

Tel. 0 22 610-58-50; 
0607-838-608

RAMKA
� ALKO - przeprowadzki,
us³ugi transportowe, 90
gr./km., meblowozy. Tel.
0694-977-485
�� ANTENY – Telewizyj-
ne i satelitarne, Cyfrowy
Polsat 199,00 z³., 35,00
z³/m-c oraz dekodery bez
abonamentu 400 progra-
mów – 15 polskich (Polo-
nia, TV Trwam). Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwaran-
cja. Tel. 0 22 815-47-25; 

0501 123 566
� Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 

Tel. 0 22 612-95-23, 
0609 105 940

� Bielizna - pasmanteria
ul. Fieldorfa 10/324.
� Cyklinowanie, lakiero-
wanie - Szpakowski. 

Tel. 0 22 872-93-03
� DEZYNSEKCJA, sku-
tecznie. Tel. 0 22 642-96-16
�� Elektryczne. 

Tel. 0 22 615-58-13; 
0504-61-88-88

� Elektryczne. 
Tel. 0 22 810-29-77

� FOCUS SERVICE - na-
prawa telewizorów w domu
klienta. Tel. 0 22 613-62-96; 

0603-40-90-20
� Futra, ko¿uchy, odzie¿
skórzana – us³ugi miarowe,
przeróbki, wszelkie napra-
wy ul. Zamieniecka 63. 

Tel. 0 22 610-23-05

� Gaz, awarie pieca, termy,
kuchni, pod³¹czenia, prze-
róbki, naprawy, hydraulika
24 h. Tel. 610-88-27; 

0604-798-744
�� Glazura, malowanie,
tapetowanie, hydraulika,
elektryka, panele, gwa-
rancja – Firma G³owacki.

Tel. 0 22 615-58-13, 
0504 61 88 88

�� Hydrauliczne. 
Tel. 0 22 615-58-13; 

0504-61-88-88
� Hydraulik. 

Tel. 0 22 815-66-60, 
0502-031-257

� Hydrauliczne, gazowe –
osobiœcie. Tel. 610-81-21; 

0607-773-106
� Hydraulika, glazura, re-
monty. Tel. 0 22 672-07-72
� Instalacje sanitarne, ga-
zowe, monta¿ piecy i kuch-
ni. Tel. 0604-28-20-54
�� Lodówek naprawa. 

Tel. 0 22 842-97-06; 
0602-272-464

�� Lodówki, pralki. 
Tel. 0 22 671-80-49; 

0 22 610-05-30; 
0604-910-643

� Malowanie, tapetowa-
nie, panele. 

Tel. 022 615-76-97
�Malowanie, g³adŸ gipso-
wa. Tel. 0 22 612-01-95
�� Malowanie, tapetowa-
nie. Tel. 0 22 615-58-13; 

0504-61-88-88
�� Naprawa i przestrajanie
telewizorów krajowych i za-
granicznych, magnetowi-
dów. Gwarancja i rachunki. 

Tel. 0 22 612-52-23; 
0607 145 196

� Naprawa pralek i lo-
dówek – tanio. 

Tel. 022 644-23-12; 
0697-120-312

�Naprawy RTV ul. Majdañ-
ska 4 (8.00-17.00) – przenie-
sione z ul. Marsa 18 B. 

Tel. 022 815-42-14; 
0609 569 731

� Pogotowie komputerowe
- gwarancja, dojazd. 

Tel. 0603-922-567 
�� Pranie i renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie
dywanów, magiel. Zak³ad
Pralniczy ul. Igañska 22.
Tel. 022 870-09-54

� Poprawki krawieckie -
tanio, ul. Fieldorfa 10/324 
�� Przeprowadzki z pako-
waniem, tanio. 

Tel. 0 22 810-25-72; 
0501 190 127 

� Uk³adanie, cyklinowa-
nie, lakierowanie, renowa-
cja starych pod³óg. 

Tel. 0692-71-78-71 
�� STOLARZ - wykona so-
lidnie - meble, zabudowy,
kuchnie, szafy, pawlacze
i inne. Tel. 0 22 810-38-04;

0602-126-214
RAMKA
Studio Fryzjersko-Kosme-
tyczne – na has³o „URO-
DA” – zabiegi 50% taniej.
Tel. 0 22 870-32-66
�� Tapicerskie. 

Tel. 0 22 612-53-88
RAMKA
Uwaga! Okazja! Skup
Czapelska – 19 i 20 stycz-
nia (czwartek i pi¹tek) sku-
puje puszki ALU. po 5
z³./kg * (7.00-20.00). Tel. 0
22 499-20-62 
* cena z innym towarem
� Zduñskie, kominiarskie -
piece, kuchnie, kominki,
czyszczenie kominów i od-
gruzowanie, wk³ady komi-
nowe z kwasówki. Opinie,
szybko, solidnie. 

Tel. 0608-728-701; 
0 22 673-01-33

�� ¯aluzje, verticale, role-
ty, moskitiery – producent
– monta¿, serwis. Rabat
dla emerytów i rencistów.
ul. Komorska 42 godz.
8.00-16.00; ul. Grenadie-
rów 11 paw. 4 godz. 12.00-
18.00.

Tel./fax. 022 870-36-37; 
022 497-98-80; 
022 813-00-34 

www.rosko.waw.pl
� ¯aluzje verticale, rolety -
naprawy, pranie verticali. 

Tel. 0 22 610-54-19
� ¯aluzje verticale, rolety,
monta¿, naprawa, hurt, pra-
nie verticali. 

Tel. 0 22 610-23-83
� Rolety antyw³amaniowe
i naprawy. 

Tel. 0 22 610-54-19
� ¯uk - wywóz gruzu, œmie-
ci, przeprowadzki, przywóz
wêgla. Tel. 0 22 610-88-27; 

0886-196-866

Blokery, Esperal, odtrucia.
Tel. 671-15-79, 613-98-37

Studio Fryzjersko-Kosme-
tyczne – na has³o „URO-
DA” – zabiegi 50% taniej. 

Tel. 0 22 870-32-66

Uwaga! Okazja! Skup
Czapelska – 19 i 20
stycznia (czwartek i pi¹-
tek) skupuje puszki ALU.
po 5 z³./kg* (7.00-20.00). 

Tel. 0 22 499-20-62 
* cena z innym towarem
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www.mieszkaniec.pl

04−062 Warszawa, 
ul. Grenadierów 10, 
tel./fax 813-43-83, 810-64-12

OdwiedŸ nasze strony
LOKALNIE I WIRTUALNIE

ALKO – Przeprowadzki,
us³ugi transportowe – 90
gr/km. Tel. 0694-977-485
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