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Moi faworyci 
W Kairze œmieci wyrzuca

siê z okna wprost na
podwórko. Miêdzy blokami
przechadzaj¹ siê owce,
kozy oraz... wielb³¹dy i wyja-
daj¹ wszystko, co nie jest
plastikow¹ torebk¹. Klimat
panuje tu suchy, wiêc nie
ma smrodu, groŸba zarazy
te¿ ponoæ jest niewielka. 

Ale widok jest okropny.
W moim bloku œmieci nie
wyrzuca siê za okno, ale...
wystawia siê za drzwi mie-
szkania. Korytarz jest d³ugi,
nie ma okien, przy nim kilka-
naœcie mieszkañ. Przed co
drugimi drzwiami worki z od-
padami – czekaj¹ a¿ w³aœci-
ciel mieszkania bêdzie wy-
chodzi³ na dwór. 

Najczêœciej tak stoj¹ ca³¹
noc, czasami ca³y weekend.
W domu nie œmierdz¹, za to
w korytarzu, wrêcz przeciw-
nie. Tak oto narodzi³ siê no-
wy œwiecki obyczaj w do-
mach – w apartamentow-
cach. 

Wyposa¿enie mieszkania
kosztowa³o maj¹tek, najczê-
œciej powstaj¹ kuchnie po-
³¹czone z salonem. A œmieci
spod zlewu pachn¹ brzyd-
ko. Wiêc wystawia siê je
pod drzwi, bo komu by siê
chcia³o lecieæ na dó³. A na
dole jeszcze le¿y œnieg, ale
ju¿ widaæ, co siê z niego wy-
³oni na wiosnê. W zesz³ym
roku ju¿ raz prze¿ywaliœmy
ten dramat – Warszawê
zdominowa³y psie odchody.
Teraz te¿ jest ich mnóstwo.

Na razie je widaæ, slalo-
mem mo¿na to œwiñstwo
omin¹æ. Ale gdy siê zrobi
ciaparucha, bêdziemy cho-
dzili w œmierdz¹cych bu-
tach. Tak oto zap³acimy
wszyscy za przywileje nie-
których: tych, którzy maj¹
psy i po nich nie sprz¹taj¹
i tych, którzy maj¹ mieszka-
nia, ale nie wynosz¹ z nich
œmieci. Wszystkich ich bar-
dzo lubiê.

Tomasz Szymański
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CENY
FABRYCZNE!
�� wypoczynki skórzane

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

O P T Y K
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

P O L E C A :
● pe³en asortyment szkie³ 

(do komputera, dla kierowców)
● du¿y wybór opraw
● realizacja recept
● wszelkie naprawy okularów
● szybka i profesjonalna obs³uga

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00
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ABUD
MIESZALNIA

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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Lidl nale¿y do naj-
szybciej rozwijaj¹-
cych siê dyskontów
w Polsce. W tej chwi-
li zarz¹dza ju¿ ponad
105 placówkami.
Szybkie budowanie
umo¿liwia mu nie tyl-
ko prosta technolo-
gia, ale te¿ luki
w prawie lokalnym,
brak konsekwencji
dzia³ania urzêdników
oraz perspektywa
osi¹gniêcia szybkich
pieniêdzy przez w³a-
œcicieli dzia³ek. 
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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

ul. £ukowska 7c, tel. 022 613 53 86
pon.–pt. 11–19, sob. 10–13
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REKLAMA OG£OSZENIE 

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

18-letni Micha³ S. póŸnym
wieczorem w tramwaju jad¹cym
z pêtli na Goc³awku w kierunku
Ronda Wiatraczna usi³owa³
wymusiæ od wspó³pasa¿era od-
danie mu portfela z pieniêdzmi.
Pasa¿er rzeczywiœcie przestra-
szy³ siê gróŸb nastolatka, wyj¹³
pieni¹dze z portfela, w tym mo-
mencie do akcji wkroczyli poli-
cyjni dzielnicowi, którzy obser-
wowali ca³e zdarzenie. 18-latek
zosta³ zatrzymany.

* * *
Z kolei w tramwaju w okoli-

cach ul. Zielenieckiej dwaj m³o-
dzi ludzie wyrwali kobiecie
w tramwaju torebkê. Zawiado-
mieni policjanci, po uzyskaniu
rysopisów sprawców, ruszyli na
przeszukiwanie okolicy i po
chwili zobaczyli podobnie wy-
gl¹daj¹cego m³odego cz³owie-
ka, legitymowanego przez pa-
trol Stra¿y Miejskiej. Zaskoczo-
ny przez policjantów Piotr B.
przyzna³ siê do kradzie¿y toreb-
ki, wskaza³ miejsce jej ukrycia
w skrzynce z licznikiem gazo-
wym i wskaza³, kto by³ jego
wspólnikiem. Policjanci dotarli
do drugiego sprawcy i teraz ma-
j¹ pewien problem: obaj przy-
znaj¹ siê do wyrwania torebki,
choæ kobieta twierdzi, ¿e tylko
jeden jej wyrywa³, a drugi „sta³
na czatach”.

* * *
W niecodzienny sposób zwabi-

li sw¹ ofiarê w ustronne miejsce
Adam M. i Arkadiusz M. Zwabi-
li, pobili, zrabowali telefon ko-
mórkowy i kluczyki od samocho-
du i tym autem odjechali z miej-
sca zdarzenia. Otó¿ ofiarê zwabi-
li podszywaj¹c siê w internecie
za m³od¹ kobietê i umówili siê
z ofiar¹ w rzekomym mieszkaniu
kobiety na randkê. Gdy mê¿czy-
zna podjecha³ pod klatkê schodo-
w¹, i zapyta³ o numer mieszka-
nia dwóch stoj¹cych przed blo-
kiem mê¿czyzn, wskazali mu nu-
mer mieszkania, weszli za nim do
klatki i tam go pobili. Policjanci
okazali napadniêtemu zdjêcia
podejrzanych osób, a ten rozpo-
zna³ jednego z napastników.
Funkcjonariusze zatrzymali go
i nastêpnie ustalili dane drugiego
sprawcy. Tak¿e zosta³ ju¿ are-
sztowany.

* * *
Tylko kilkanaœcie minut zajê³o

z kolei policjantom z Wawra za-
trzymanie 17-letniej Pauliny R.
i o rok starszego Micha³a S.,
którzy na ulicy P³ochociñskiej
napadli na m³od¹ kobietê zabiera-
j¹c jej torebkê i siatkê z kosmety-
kami. 

* * *
W nocy na ulicy Ostrobram-

skiej uwagê policjantów zwróci³
renault scenic. Auto jecha³o zyg-
zakiem, na burcie mia³o wypisa-
ne „przewóz osób”, wygl¹da³o
wiêc, ¿e istnieje zagro¿enie dla
wiêkszej grupy osób. Podjêto ak-
cjê zatrzymania kierowcy. 23-let-
ni kierowca by³ kompletnie odu-
rzony narkotykami. Po przepro-
wadzonym laboratoryjnym bada-
niu okaza³o siê, ¿e za¿ywa³ amfe-
taminê, kokainê i marihuanê!
Przeprowadzaj¹cym czynnoœci
policjantom próbowa³ kilkukrot-
nie wrêczyæ ³apówkê. Teraz od-
powie za wszystkie te czyny.

(toms)

i Straży Miejskiej

Wzmo¿ono kontrolê miejsc,
w których przebywaj¹ osoby bez-
domne. Od kilku dni, w okresie
nasilonych mrozów stra¿nicy re-
jonowi codziennie sprawdzaj¹,
czy nie potrzebuj¹ oni pomocy.
Poza tym wszyscy funkcjona-
riusze zwracaj¹ szczególn¹
uwagê na osoby upojone alko-
holem, z uwagi na ryzyko ich
zamarzniêcia, w przypadku za-
œniêcia pod go³ym niebem. Spo-
rz¹dzili listê ponad 250 takich
miejsc, w których  przebywaj¹
bezdomni. Takie specjalne pa-
trole stra¿y dzia³aj¹ w ka¿dej
z dzielnic miasta, odwiedzi³y
ju¿ kilkuset bezdomnych, czê-
sto wspólnie z przedstawiciela-
mi Oœrodków Pomocy Spo³ecz-
nej.  Funkcjonariusze informuj¹
bezdomnych o wolnych miej-
scach w noclegowniach, taka
baza jest na bie¿¹co aktualizo-
wana. Jeœli ktoœ chce, pomagaj¹
mu, przewo¿¹c do schroniska,
czy noclegowni. Blisko 70 bez-
domnych odmówi³o pomocy.
Patrole na bie¿¹co sprawdzaj¹
ich stan.                            (ag)

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Napady i kradzie¿e dominowa³y w ostatnich
dniach wœród przestêpstw wykrytych przez
po³udniowopraskich policjantów.

WŁOSKA

otwarte: 1200–2300

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

Organizujemy:
przyjêcia weselne, 

bankiety okolicznoœciowe.

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
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<<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 

�� karnety walentynkowe
�� kalendarze, organizery
�� 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

Mechanizm ten dzia³a na ra-
zie bez pud³a, o czym przeko-
nali siê mieszkañcy wielu pol-
skich miast, w tym stolicy.

ZAMIAST PARKU 
– HANDEL

Szansa na postawienie blasza-
ka przez Lidla przy ul. Gro-
chowskiej w Warszawie pojawi-
³a siê ju¿ w 2001 roku, kiedy
w³aœciciel gruntu – spó³ka Zaj-
del z o.o., otrzyma³a  pozytywn¹
decyzjê burmistrza gminy War-
szawa–Centrum  o ustalenie
wstêpnych warunków zabudo-
wy i zagospodarowania terenu.
Umo¿liwi³oby to inwestorowi
postawienie pawilonu handlo-
wego.  Niestety w rok póŸniej
ten sam burmistrz decyzjê uchy-
li³ i stwierdzi³, ¿e „postanawia
zawiesiæ postêpowanie do czasu
doprowadzenia zgodnoœci spo-
sobu zagospodarowania terenu
inwestycji z opracowywanym
miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego”. Spó³-
ka odwo³a³a siê do Samorz¹do-
wego Kolegium Odwo³awczego
i wygra³a.

Do 1997 roku teren nale¿a³
do miasta. W ramach reprywa-
tyzacji odzyska³a go  rodzina
Zajdlów.  – Przed wojn¹ znaj-
dowa³ siê tu park. Po wojnie
zdzicza³ i zaniedbywany, podu-

pad³, ale nadal okoliczni mie-
szkañcy nazywali go parkiem
„Zajdla”. W obowi¹zuj¹cym
w latach 90-tych miejscowym
planie zagospodarowania prze-
strzennego (mpzp) przewidzia-
no dla tego terenu funkcjê mie-
szkaniowo-us³ugow¹. W no-
wym projekcie uwzglêdniono
tu zieleñ, ale nie zosta³ on
uchwalony – powiedzia³ nam
Miros³aw Sztyber, wiceprze-
wodnicz¹cy Rady Miasta. Dla
w³aœcicieli wa¿ny by³ jednak
obowi¹zuj¹cy dokument a nie
projekt. Traf chcia³, ¿e równie¿
s¹siednie dzia³ki oddano spad-
kobiercom. Powsta³o na nich
osiedle mieszkaniowe. -  Park,
po modernizacji, mia³ stanowiæ
miejsce rekreacji, zabaw dla
dzieci i zielon¹ barierê przed
spalinami i ha³asem pochodz¹-
cymi z ruchliwej ul. Grochow-
skiej opowiada Jerzy Mac, w³a-
œciciel s¹siedniej dzia³ki -
Wieœæ, i¿ pod oknami powsta-
nie market,  zmobilizowa³a
mieszkañców, którzy  powo³ali
Komitet Ocalenia Parku Zajdla
i zebrali tysi¹ce podpisów. 

Prezydent miasta uzna³ ich
racje i odmówi³ we wrzeœniu
2003 roku zatwierdzenia pro-
jektu budowlanego oraz wyda-
nia zezwolenia na wzniesienie
obiektu handlowego, lecz wo-
jewoda, w dwa miesi¹ce
póŸniej uchyli³ decyzjê i wyra-
zi³ zgodê. W nowym, acz nieu-

chwalonym jeszcze studium
uwarunkowañ i kierunków roz-
woju stolicy, projektant
uwzglêdni³ ju¿ proœby mie-
szkañców. Bior¹c jednak pod
uwagê stan faktyczny, studium
ma jedynie wartoœæ wirtualn¹. 

LIDL W SUKURS
„ZAJDLOWI”

We wrzeœniu 2005 roku na-
st¹pi³a kolejna ods³ona budowy
pawilonu handlowego. G³ówny
inspektor nadzoru budowlane-
go wstrzyma³ wykonanie decy-
zji wojewody z 2003 roku, a na-
stêpnie j¹ uniewa¿ni³. Jednak
ju¿ w dwa miesi¹ce póŸniej, 28
listopada 2005 r., ten sam in-
spektor uchyli³ swoj¹ decyzjê
i da³ sygna³ do uruchomienia
dyskontu Lidla. - Co takiego siê
sta³o w ci¹gu dwóch miesiêcy,
¿e ta sama instytucja, w poœpie-
chu i z brakiem poszanowania
prawa wyda³a sprzeczn¹ decy-
zjê?- pyta Jerzy Mac - decyzja
ta zawiera wiele b³êdów pra-
wnych, dlatego odwo³a³em siê
do Wojewódzkiego S¹du Ad-
ministracyjnego.

Byæ mo¿e odpowiedŸ le¿y
w porozumieniu Lidla ze spó³-
k¹ „Zajdel” w tym czasie i wy-
dzier¿awienia od niej czêœci
dzia³ki pod dyskont. Otwarcie
nast¹pi³o 15 grudnia 2005 ro-
ku. Pozosta³o tylko dogadaæ
siê z inspektorem albo ten

ostatni, postawiony przed fak-
tem dokonanym, roz³o¿y³ bez-
radnie rêce. 

W GRODZISKU 
MAZOWIECKIM

PODOBNIE

W podobny sposób Lidl po-
stawi³ sklep w Grodzisku Ma-
zowieckim. Na wieœæ, i¿ przy
ul. Królewskiej ma stan¹æ dys-
kont tej sieci zareagowa³
Grzegorz Benedykciñski, bur-
mistrz miasta. – Jedna z pry-
watnych firm z³o¿y³a w staro-
stwie wniosek o pozwolenie
na rozbudowê hurtowni bu-
dowlanej. Ale miast rozbudo-
wy nast¹pi³a jej rozbiórka
i budowa nowego obiektu, do
z³udzenia przypominaj¹cego
dyskonty Lidla. Otwarcie na-
st¹pi³o 15 grudnia. Odwo³a-
³em siê od decyzji powiatowe-
go inspektora nadzoru budow-
lanego do wojewody, ponie-
wa¿ w tym miejscu nie plano-
waliœmy funkcji handlowych.
Ale on uzna³, ¿e gmina nie jest
stron¹. Ponownie siê odwo³a-
³em– opowiada³ rozgoryczony
burmistrz, dodaj¹c, ¿e gdyby
odpowiedŸ okaza³a siê nie-
zmienna, odda sprawê do Na-
czelnego S¹du Administracyj-
nego.

Sieæ handlowa Lidl nie jest
odosobniona w wyszukiwaniu
dziur w prawie lub umiejêt-
nym go omijaniu w myœl zasa-
dy, i¿ bez wzglêdu na okolicz-
noœci, trzeba robiæ swoje. 

Maria Weber
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Drogiej Kole¿ance Prezes
Halinie  Boratyñskiej

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu œmierci

M A T K I
sk³ada Towarzystwo Przyjació³ Warszawy

Oddzia³ Grochów

Drogiej 

Hal ince Boratyñskiej
serdeczne wyrazy wspó³czucia

z powodu œmierci

M A M Y
sk³adaj¹ przyjaciele z Grochowa

OG£OSZENIE  OG£OSZENIE 

Podziêkowania dla wszystkich Mieszkańców Pragi Południe 
Szanowni Państwo, 
Przez ostatnie trzy lata miałem przyjemność pełnić funkcję Burmistrza Pragi Południe – dzielnicy, z którą byłem

związany przez większą część mojego życia. Tutaj się wychowywałem, tu mieszkała moja rodzina, w kilku szkołach tej
dzielnicy byłem nauczycielem. W dniu, w którym kończę swoją misję na stanowisku Burmistrza chciałbym wszystkim
Państwu – Mieszkańcom Pragi Południe bardzo serdecznie za te ostatnie trzy lata podziękować. Mam nadzieję, że w
tym czasie w naszej dzielnicy nastąpiły pewne korzystne zmiany. Powołanie Wydziału Obsługi Mieszkańców ułatwiło
Państwu załatwianie spraw urzędowych, w kilku szkołach powstały nowe boiska sportowe, a także udało się poprawić
stan niektórych dróg. Do sukcesów należy zaliczyć także budowę nowego basenu oraz rozpoczęcie prac nad nowym
Centrum Promocji Kultury. Zdaję sobie sprawę z tego, że na Pradze Południe jest jeszcze wiele do zrobienia, ale jestem
przekonany, że nowe władze dzielnicy zrobią wszystko, by Mieszkańcy mogli być dumni ze swojej dzielnicy. 

10 stycznia br. premier powołał mnie na stanowisko Wojewody Mazowieckiego. Jest to naprawdę wielkie wyzwanie.
Wierzę jednak, że dzięki ogromnemu doświadczeniu, czerpanemu z pracy samorządowej, z powodzeniem mu podołam.
Zapewniam Państwa, że Praga Południe oraz wszyscy jej Mieszkańcy zawsze będą wyjątkowo bliscy memu sercu. 

Tomasz Koziñski 

Studio Edukacji
i Rozwoju Osobistego „IKAR”

www.ikar.edu.pl
	 Warsztaty naukowe dla dzieci
	 Warsztaty technik uczenia siê
	 Inne warsztaty edukacyjno-rozwojowe

� Ma³e grupy, domowa atmosfera
� Doœwiadczeni instruktorzy
� Konkurencyjne ceny

tel. (022) 353-27-73
pon.-pt. 16.00-20.00

Zajêcia odbywaj¹ siê w Aninie
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REKLAMA REKLAMA

� 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!”

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.

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

S K L E P

� Drzwi
� P³yty meblowe OSB
� Blaty kuchenne
� Akcesoria meblowe
� Drzwi przesuwane
� Panele pod³ogowe 

Krono Original

� Ciêcie na wymiar
� Okleinowanie PCV
� Meble Kuchenne
� Meble przedpokojowi
� Szafy wnêkowe 

do samodzielnego monta¿u
� Wycinanie ³uków, otworów

03-994 Warszawa, Wa³ Miedzeszyñski 646
(2 hangar dawne lotnisko na Goc³awiu)
tel. 022 617-22-35; fax. 671-98-12 
www.ZITKAR.com.pl

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

TYLKO W ZIMĘ 
RABAT 40%
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Zmieni³y siê numery telefo-
nów do Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej Dzielnicy Wawer: przy
ul. Korkowej 119/123, centra-
la: (022) 613-38-42, (022)
613-38-44, (022) 613-38-94; i
do siedziby Oœrodka przy ul.
W³ókienniczej 54, centrala:
(022) 872-13-92, (022) 872-
15-13, (022) 872-20-71.

� � �
Przed nami kolejne dni

z opadami œniegu i siarczy-
stym mrozem. Wojewoda ma-
zowiecki Tomasz Koziñski
zaapelowa³ o pomoc dla bez-
domnych i potrzebuj¹cych. 

Wojewoda podj¹³ decyzjê
o œcis³ym wspó³dzia³aniu
oœrodków pomocy spo³ecz-
nej, placówek medycznych
i oœwiatowych, policji oraz
stra¿y miejskiej. Wszystko po
to, aby dotrzeæ do jak naj-
wiêkszej liczby potrzebuj¹-
cych. 

Funkcjonariusze policji
i stra¿y miejskiej s¹ uczulani,
aby zwracali uwagê na osoby,
które œpi¹ na przystankach.
Stra¿nicy miejscy sporz¹dzili
listê ponad 250 miejsc na te-
renie Warszawy, gdzie mog¹
byæ bezdomni lub ludzie star-
si. Bêd¹ te¿ odwoziæ bezdom-

nych do noclegowni. W war-
szawskich noclegowniach ju¿
od kilkunastu dni brakuje
miejsc. W wiêkszoœci z nich
bezdomni przyjmowani s¹
tylko na nocleg, rano wielu
z nich wróci na ulicê. Najlep-
sza sytuacja jest w noclegow-
ni na Skaryszewskiej. Jest tu
do dyspozycji dwieœcie piêæ-
dziesi¹t ³ó¿ek. Tu policja
przywioz³a bezdomnych
z Dworca Centralnego,
którzy zg³osili siê po apelu,
¿e mo¿na tam w cieple spê-
dziæ noc. 

Dla wszystkich potrzebuj¹-
cych na Mazowszu Wydzia³
Zarz¹dzania Kryzysowego
uruchomi³ bezp³atn¹ ca³odo-
bow¹ infoliniê. Pod numerem
92-87 mo¿na dowiedzieæ siê,
nie tylko jak przetrwaæ naj-
wiêksze mrozy, ale gdzie s¹

wolne miejsca noclegowe, jak
uzyskaæ pomoc medyczn¹ itp.
Na Mazowszu jest sto
dwadzieœcia oœrodków
dla kobiet, mê¿czyzn
i ma³ych dzieci.
Schronienie mo¿e
w nich znaleŸæ cztery
tysi¹ce czterysta osób.
Na okres zimowy urucho-
miono te¿ dwadzieœcia szeœæ
jad³odajni. 

� � �
Przes³uchania konkursowe

uczestników przegl¹du „Roz-
œpiewany Wawer” odbêd¹ siê
27 i 28 lutego br. Przegl¹d nie
dotyczy duetów i chórów!
Ka¿dy mo¿e wykonaæ tylko
jeden utwór (wy³¹cznie z pol-
skim tekstem i muzyk¹). Aby
wzi¹æ udzia³ w przegl¹dzie
nale¿y wype³niæ kartê zg³o-
szenia (dostêpn¹ na stronie in-
ternetowej klubu) i przes³aæ
w nieprzekraczalnym terminie
do 15 lutego br. na adres: Klub
Kultury „Zastów”, 04-687
Warszawa, ul. Lucerny 13, fax
022 815-67-63, lub e-mail:
kkzastow@go2.pl  Szczegó³o-
we informacje dotycz¹ce Prze-
gl¹du Piosenki dostêpne s¹ na
stronie www.kkzastow.com.

� � �
W sobotê 14 stycznia ju¿ po

raz czwarty Konfederacja
Pracodawców Polskich wrê-
czy³a „Wektory” - presti¿owe
nagrody KPP dla osób,  które
maj¹ szczególne osi¹gniêcia
w rozwoju polskiej przedsiê-
biorczoœci i „Super Wektory”
za wybitne dokonania dla go-
spodarki Polski. Uroczystoœæ
odby³a siê w Sali Balowej
Hotelu Marriott. 

� � �
W niedzielê 15 stycznia

w Koœciele Nawrócenia œw.
Paw³a Aposto³a przy ul. Ko-
bielskiej 10 odby³ siê koncert
kolêd w wykonaniu parafial-
nego, wielopokoleniowego,
¿eñskiego chóru „Benedictus”
– laureata Mazowieckiego
Ekumenicznego Festiwalu
Adwentowego oraz Ogólno-
polskiego Festiwalu Bo¿ona-
rodzeniowego. Licznie zebra-
ni wierni us³yszeli wiele ko-
lêd m.in. „Wœród nocnej ci-
szy”, „Mizerna, cicha stajen-
ka”, „Dzisiaj w Betlejem”,
„Narodzi³ siê Jezus Chry-
stus”. Koncert zosta³ nagro-
dzony gromkimi brawami.
Mo¿na œmia³o rzec, ¿e po wy-

stêpie chóru „Benedictus”, ra-
doœæ kolêdowania towarzy-
szy³a parafianom jeszcze d³u-
go, bo „gloria, gloria in excel-
sis Deo” („chwa³a, chwa³a na
wysokoœci Bogu”).

� � �
Towarzystwo Przyjació³

Dzieci Oddzia³ w Wawrze
przy ul. Planetowej 36 od
trzech lat organizuje co roku
bale charytatywne po³¹czone
ze specjalnym programem
rozrywkowym. Na spotkania
ciesz¹ce siê du¿ym powodze-
niem ze wzglêdu na  pro-
gram, organizacjê i atmosferê
balu przychodzi oko³o 120
osób. Zebrane podczas balu
fundusze pomagaj¹ zorgani-
zowaæ wypoczynek letni i zi-
mowy dzieciom i m³odzie¿y
z rodzin ubogich i patolo-
gicznych. 

Organizatorów wspomaga
wiele firm, które swoj¹ pracê
wykonuj¹ ca³kowicie bezinte-
resownie. W sobotê 4 lutego
br. w budynku biurowym
„FALI” przy ul. Walcowni-
czej 14 odbêdzie siê kolejny
„bal charytatywny – Hiszpañ-
ski, który rozpocznie siê od
godz. 20.00 i potrwa do ostat-
niego goœcia. 

� � �
Przed Pa³acem Kultury

i Nauki od strony ul. Œwiêto-
krzyskiej czynne jest bezp³at-
ne lodowisko „Arena”. Wiel-
biciele zimowych szaleñstw

mog¹ pojeŸdziæ na ³y¿wach
od poniedzia³ku do czwartku
w godz. 8.00-20.00, od pi¹tku
do niedzieli w godz. 8.00-

21.00. Wypo¿yczenie ³y¿ew
kosztuje 6 z³, dla grup zorga-
nizowanych z opiekunem – 4
z³. Dodatkowe informacje pod
tel. 022 655-76-00. 

� � �
Od 19 stycznia ciep³o dla

Warszawy dostarczaj¹ trzy
elektrociep³ownie i Cie-
p³ownia Wola - poinformo-
wali na pi¹tkowej konferen-
cji prasowej przedstawiciele
Sto³ecznego Przedsiêbior-
stwa Energetyki Cieplnej
(SPEC). 

Do czwartku na potrzeby
warszawskiego systemu cie-
p³owniczego pracowa³y trzy
elektrociep³ownie firmy Vat-
tenfall: EC Siekierki, EC
¯erañ i EC Kawêczyn. Jed-
nak w zwi¹zku z zapowie-
dziami silnego mrozu, od 19
stycznia ciep³o dla Warsza-
wy dostarcza tak¿e Ciep³ow-
nia Wola. 

W opinii przedstawicieli
SPEC, firma jest przygoto-
wana do fali silnych mro-
zów. Sprzêt zosta³ spraw-
dzony, a pracownicy s¹
utrzymywani w „sta³ej goto-
woœci”. Kierownictwo
SPEC-u nie wyklucza nawet
odwo³ania z urlopów swoich
pracowników. 

- Nie da siê wyeliminowaæ
ryzyka wystêpowania awa-
rii. W sieci warszawskiej jest
ono doœæ wysokie z zasady,
poniewa¿ mamy œwiado-
moœæ, ¿e ta sieæ w ogromnej
wiêkszoœci powstawa³a
w PRL-u - powiedzia³ cz³o-
nek zarz¹du SPEC-u Tade-
usz Su³kowski. 

� � �
W³adze Warszawy apeluj¹

do mieszkañców, aby
w zwi¹zku z trudnym okre-
sem zimowym pomagali wol-
no ¿yj¹cym zwierzêtom. Cho-
dzi m.in. o to, by otwierali
okienka piwniczne, ¿eby koty
mia³y siê gdzie schroniæ przed
mrozem. 

Jak powiedzia³a pe³nomoc-
nik prezydenta Warszawy ds.

zwierz¹t Dorota Bêd-
kowska, miasto pro-

wadzi tak¿e akcjê
dokarmiania kotów
wolno ¿yj¹cych, ku-

puje karmê i w dziel-
nicach jest ona wyda-

wana zarejestrowanym oso-
bom dokarmiaj¹cym koty.
Wed³ug niej, na zakup karmy

miasto wydaje rocznie ok.
250 tys. z³. Ponadto, w kilku
sto³ecznym parkach dokar-
miane s¹ kaczki i inne ptaki. -
Dziennie dostarczamy do par-
ków ok. 20 kg ró¿nego rodza-
ju ziarna dla ptaków. W la-

sach na terenie Warszawy
równie¿ rozstawiane s¹ dla
zwierz¹t paœniki z karm¹ –
doda³a.

Na terenie jednej z war-
szawskich posesji stra¿nicy
miejscy znaleŸli rann¹ sarnê
(na zdjêciu). Zwierzê by³o
mocno wyziêbione, le¿a³o na
œniegu i widaæ by³o, ¿e siê
bardzo mêczy. Sp³oszone
zwierzê z³apano przy pomocy
narzuty i przetransportowano
do ogrodu botanicznego. 

� � �
Od 22 lutego do 1 marca

br. w Tygodniu Pomocy
Ofiarom Przestêpstw, w go-
dzinach 11.00-15.00 wyzna-
czeni prokuratorzy bêd¹ s³u-
¿yæ zainteresowanym pomo-
c¹ i informacjami o upraw-
nieniach pokrzywdzonych.
Dy¿ury pe³nione bêd¹ w sie-
dzibie Prokuratury Rejono-
wej Praga Po³udnie przy ul.
Podskarbiñskiej 6. 

(mkp) (ab) (sb)
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Zaproszenia dla mieszkańców
�� Klub Kultury „Falenica”ul. W³ókiennicza 54, tel. 022
612 62 44, 01.02. godz. 17.30 „Harfa” recital Ma³gorzaty Ko-
morowskiej; 08.02. godz. 17.30 „Nic nie dzieje siê przypad-
kiem” wieczór autorski Krystyny Wodniak; 15.02. godz.
17.30 „50 lat w filmie dokumentalnym”, cz. III spotkanie z re-
¿yserem Robertem Stando oraz prezentacja jego filmów;
22.02 godz. 17.30 Podgrodzie Falenicy – rogatki Warszawy.
Prezentacja Uniwersytetu Ludowego w Julianowie.
�� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Gro-
chowska 274 (wejœcie od ul. Kamionkowskiej) - 25 lutego br.
godz. 15.00–17.00 – w 175 rocznicê bitwy o Olszynkê Gro-
chowsk¹ odbêdzie siê inscenizacja bitwy w parku OWS Wa-
szyngtona (wyspa).
�� Klub Kultury „Anin” ul. V Poprzeczna 33 tel. 022 815-
41-40; 01.02. godz. 16.30–19.30 Spotkanie z przedstawicie-
lami firmy „Hanrad” - prelekcja na temat zdrowego stylu ¿y-
cia,  prezentacja produktów medycyny naturalnej. 05.02 (nie-
dziela) godz. 10.00–16.00 Grand Prix Dzielnicy Wawer
w bryd¿u sportowym.
�� Klub Kultury „Aleksandrów” ul. Samorz¹dowa 10 tel.
022 612-63-85; 04.02. godz. 17.00–21.00 dyskoteka karna-
wa³owa dla m³odzie¿y szkolnej.
�� Klub Kultury „Zastów” ul. Lucerny 13 tel. 022 815-67-
63; 04.02. godz. 13.00 – Dzieñ Babci i Dziadka. W podziêko-
waniu naszym Dziadkom” – program artystyczny przygoto-
wany przez sekcje „Skrzaty”, „Plastusie”, Rokendrolki;
06.02. godz. 11.00 „Karnawa³ w Rio” – bal przebierañców dla
dzieci od 3 do 7 lat.
��Klub Kultury „Marysin” ul. Potockich 111 tel. 022 812-
01-37; 8.02. godz. 16. 00 i 17.30 – „Zimowe zabawy”– kon-
kurs w sekcji plastycznej i rysunku sztalugowego.
�� Koœció³ Parafialny ul. Wilgi 14 w Radoœci – 29.01. godz.
19.00 (po mszy œw.) koncert kolêd „HEJ KOLÊDA – MOLÊ-
DA”. Wyst¹pi¹: Kuba Molêda, Maciej Molêda, Marcin Ku-
kie³a - gitara akustyczna, Marcin Nowakowski – saksofon,
Wojciech Olszak – instrumenty klawiszowe.

F
ot

o.
 S

tr
a¿

 M
ie

js
ka

F
ot

o.
 S

tr
a¿

 M
ie

js
ka

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

Lp.

7
8
9

10
11
12

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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Kocurek drzemie w ka¿dym
z nas. Kocurek to czêœæ naszej
duszy, która lubi œwiêty spokój,
ciep³y, przytulny k¹cik, coœ py-
sznego podetkniêtego pod sam
nos i jeszcze, ¿eby wszyscy dali
nam œwiêty spokój. Pole¿eæ
w wygodnym bezruchu, pomru-
czeæ, porz¹dnie siê wyspaæ,
a potem przeci¹gn¹æ rozkosznie
i jeszcze uci¹æ sobie drzemkê. 

Dla wielu osób idealnym mo-
mentem na taki leniwy relaks s¹
ferie. Jest jeszcze kilka dni by
poleniuchowaæ, póki cisza
i spokój w domu!

Ale wewnêtrzny „kocurek”
dopada nas nie tylko w wolnym
czasie. Oto sklep elektryczny,
jeden z bardziej znanych
w dzielnicy. Wchodzê, pusto.

Pani za lad¹ siedzi, zastyg³a
w wygodnej pozie. Podchodzê
do lady, czekam. Pani milczy,
wpatruj¹c siê w okno poza
mn¹. Wreszcie pytam o potrzeb-
n¹ mi ¿arówkê. Nie ruszaj¹c
g³owy ani na milimetr pani
szemrze: „Nie ma....”. Zdumio-
na, powtarzam pytanie. „Nie-
ee...” mruczy pani. Trudno

uwierzyæ w ten brak, ale wyco-
fujê siê ze sklepu. Nie bêdê kot-
ka ci¹gn¹æ za w¹sy. Jeszcze wy-
stawi na mnie pazurki... z po-
wodu ¿arówki?! Kupiê sobie
gdzieœ indziej.

Albo znany praski hipermar-
ket. S³ynie z tego, ¿e ma ogrom-
ny dzia³ obs³ugi klienta. To po-
trzebne, bo nierzadko zdarza
siê wœród oferowanych towa-
rów tak zwane badziewie, które
zreszt¹ sklep, wraz z parago-
nem, przyjmuje do zwrotu bez
problemów. W koñcu sam wie,
¿e z jakoœci¹ niektórych jego to-
warów trudno dyskutowaæ.

A ja kupi³am termos. Bardzo
fajny tyle, ¿e cieknie. Reklama-
cjê przyjêto bez problemów,
a po tygodniu oddadz¹ pieni¹-
dze. Wyliczy³am sobie na pal-
cach, ¿e siedem dni mija w pi¹-
tek. Odsta³am swoje w kolejce
do Obs³ugi Klienta. Za lad¹
trzy, a chwilami cztery panie

uwija³y siê umilaj¹c sobie pra-
cê g³oœn¹ rozmow¹ o jakiejœ
„niej”.  Kolejka nie musia³a
nadstawiaæ uszu, ¿eby doœæ
szczegó³owo poznaæ historiê
z ¿ycia „niej”, przeplatan¹
okrzykami niedowierzania
i chichotami. Pieniêdzy jeszcze
nie by³o. Wróci³am po kilku
dniach. Panie równie¿ by³y
trzy, zajête rozmow¹, kolejki
brak. Czeka³am. Kiedy wre-
szcie zauwa¿y³a mnie jedna
z nich, z jej oczu wyziera³... ko-
curek! Spowalnia³ ruchy, przy-
myka³ oczka; ogólnie rzecz bio-
r¹c – gdybym mia³a odrobinê
przyzwoitoœci, powinnam siê
wycofaæ cichutko, nie zak³óca-
j¹c spokoju. 

Mówiê Wam – kocurek mie-
szka w ka¿dym z nas. Proszê,
pozwólcie mu wyleniuchowaæ
siê w domu, w wolnym czasie.
Ale nie w pracy. Bo to nie miej-
sce dla kocurków... żu

Kocurek
Kobiecym okiem
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Jest to dzie³o po prostu imponuj¹ce. Mowa o albumie pt. „Praga – Prawa strona
Warszawy”, zaprezentowanym 29 grudnia 2005 roku w Polskiej Agencji Prasowej,
a wydanym przez Przedsiêbiorstwo Rozwoju Warszawy – Holding Wars S.A.   

Album liczy 324 strony. Jest wydrukowany na kredowym papierze wysokiej ja-
koœci i oprawiony w p³ótno. Jest du¿y – 33 na 28 centymetrów – i ciê¿ki (3 kg.).
Zawiera 428 zdjêæ. Ton literacki temu albumowi nadaje pisarz, Marek Nowakowski,
który w swym eseju pt. „Duch miasta” podkreœla m. in.: „Nawet biedne, robociar-
skie czynszówki, z facjatami obitymi pap¹, mia³y swój urok. Bramy, domy, na Bru-
kowej, Czynszowej, Ma³ej, Œrodkowej”. Na tej ostatniej mieszka³em i wychowywa-
³em siê jako dziecko, album ten wiêc sta³ mi siê szczególnie bliski. 

Promocjê poprzedzi³a projekcja ilustracji z albumu, komentowana przez Hannê
Harasimowicz-Grodeck¹,  redaktor tego¿, która po³o¿y³a nacisk na powi¹zanie
obrazu Pragi z jej mieszkañcami. Takimi na przyk³ad, którzy potrafili utrzymaæ na
Pradze prywatn¹ inicjatywê i wolny rynek bez wzglêdu na okres, w którym dzia-
³ali. Nie darmo te¿, w albumie, tak wiele tekstu i zdjêæ znalaz³o siê o bazarze
Ró¿yckiego. 

Jednak¿e Praga, i to Praga-Po³udnie, mo¿e siê poszczyciæ nie tylko prywatn¹ ini-
cjatyw¹ w postaci drobnego handlu, jak na bazarze Ró¿yckiego, ale i inicjatyw¹
wielkokapitalistyczn¹, która w albumie jest te¿ obszernie udokumentowana. Ta fir-
ma to Wedel - dziœ Cadbury - Wedel, Jednak¿e w logo maj¹ca tylko ów s³ynny pod-
pis „E. WEDEL” w znajomej kaligrafii. Cadbury wykaza³ tu wielk¹ m¹droœæ, zacho-
wuj¹c oryginalne logo. By³o ono i jest tak znane, ¿e nawet Polska powojenna, choæ
w 1951 roku nazwa³a firmê „Zak³adami 22 Lipca”, to jednak pozostawi³a, wpraw-
dzie du¿o mniejsze, ale jednak s³owa - „d.(dawniej)„E. Wedel”, z charakterystycz-
nym podpisem Emila Wedla, ojca Jana, za³o¿yciela zak³adów na Pradze.  

Wi¹¿e siê z tym pewna, mo¿e drobna, ale jak¿e znamienna historia. W 1951 ro-
ku, a wiêc w pocz¹tku stalinizmu, kiedy panowa³ w Polsce „czerwony purytanizm”,
jakimœ cudem ukaza³ siê plakat reklamowy „Czekoladek Deserowych” „Zak³adów
22 Lipca – E. Wedel”. Urzeka³ on ludzi rysunkiem piêknej blondyny z sukni¹ pod-
niesion¹ a¿ do szczytu ud, co, jak na tamte czasy by³o „wyuzdan¹ erotyk¹”. Ca³oœæ
– z punktu widzenia w³adzy - „ratowa³o” tylko to, ¿e owa blondyna mia³a na sto-
pach baletowe pantofelki z p³askimi noskami. Legenda g³osi, ¿e ów plakat móg³ siê
ukazaæ tylko dlatego, ¿e stworzy³a go s³ynna „malarka libertyñska”, Maja Berezow-
ska. Przekona³a ona podobno jakiegoœ polskiego decydenta, i¿ „towarzysz Stalin
bardzo lubi balet”. W ka¿dym razie plakat w albumie jest. 

Je¿eli ju¿ mowa o anegdotycznej stronie historii Pragi to powiedzmy te¿ o kinie
„Praha”, które powsta³o na prze³omie lat 1940. i 1950., mniej wiêcej w tym sa-
mym czasie, co „Moskwa” przy Pu³awskiej na lewym brzegu Wis³y. Oba by³y na
owe czasy luksusem. Ale warszawiacy natychmiast dali wyraz swoim preferencjom,
co do nazw obu œwi¹tyñ X Muzy „Praha” by³a „o’kay” natomiast „Moskwa”? Po-
wsta³ dowcip. Spotyka siê dwóch facetów. Jeden mówi: „Wiesz co? W stolicy otwar-
to kino „Moskwa”. Na to drugi: „Poczekaj a¿ stolica bêdzie w Moskwie. To dopie-
ro bêdzie kino”. 

Album jest w zasadzie poœwiêcony Starej Pradze, poniewa¿ to ona przede wszy-
stkim potrzebuje rewitalizacji. Cieszy wiêc szczególnie to, co JU¯ zosta³o osi¹gniête
- jak „Fabryka Trzciny”, prywatne Centrum Artystyczne Wojciecha Trzciñskiego przy
ulicy Otwockiej. Natomiast Praga Po³udnie reprezentowana jest przez wspomniane-
go „Wedla”, przez Zak³ady „Perun” przy ul. Grochowskiej 301/305, oraz przez Za-
k³ady „Pocisk” przy ulicy Miñskiej 24. 

Album „Praga – prawa strona Warszawy” mo¿e walnie przyczyniæ siê do osi¹-
gniêcia jednego celu: „¯eby Praga by³a Prag¹ – przesz³oœci i XXI wieku – równo-
czeœnie”.                                                                Zygmunt Broniarek
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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
29.01 – 11.02
12.02 – 25.02

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

Udany zimowy wypoczynek!

POZNAJ ZIMOWE UROKI KRYNICY-ZDROJU
Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

zaprasza na: 

… Ale zimno, ale mróz
To ci heca z tym Celsjuszem
Ci¹gle minus, a nie plus
Z robot¹ znów nie ruszê.
Nie bêdzie siê zabawiæ za co,
Nie bêdzie za co wzi¹æ na z¹b,
Bo mnie paluszki czucie trac¹
Na taki zi¹b … 

- Coœ pan, panie Eustachy, taki rozœpiewany? Pan Kazimierz
G³ówka nadziwiæ siê nie móg³, s³ysz¹c tê œpiewkê w fioletowych
ustach swojego znajomego - Mordziaka, znanego na ca³ym Gro-
chowie smakosza ró¿nych p³ynów.

- Wiesz pan, panie Kazimierzu, jest tak cholernie zimno, ¿e sam
ju¿ nie wiem jak siê rozgrzaæ. To znaczy wiem, tylko nie bardzo
mam za co. 

- ¯e zimno to fakt. Ale mo¿e byæ gorzej! S³ysza³eœ pan, ¿e Ruskie
nam kurek przykrêcili? Kiedyœ, panie Eustachy, jak pan popatrzy³eœ
po kominach, to jak Goc³awek d³ugi i szeroki gêsty, bury dym z nich
lecia³. Wêglem wszyscy w piecach palili. Wozacy, tacy jak, dajmy na
to, pan Podolski, pan Piêkny, czy pan Knedel, to byli goœcie! 

- Podolskiego pamiêtam, potwierdzi³ Eustachy. 
- Nawet ¿em jeŸdzi³ u niego. Fakt, panie Kaziu, byli czasy. Lu-

dzie stali przed furtkami i wypatrywali, gdzie jesteœmy. A my spo-
kojnie, aby do zmroku. Bo, panie Kaziu, o zmroku najlepiej siê za-
rabia³o. Klient wagi nie widzia³. Kanadê mielim, bez dwóch zdañ. 

- To z tamtych czasów ta pañska gêba taka czerwona…  
- Z mrozu i pracy… 
- Z przepicia, panie Eustachy, z przepicia. Ja ¿ycie znam. No, ale

skoñczy³o siê. Gaz zaprowadzili i ludzie jeden po drugim na gaz
przechodzili. Popatrz pan teraz po dachach. Co pan widzisz? 

- Dachy, jak dachy, panie Kaziu. Nie kumam, o co siê panu roz-
chodzi.

- O dym z kominów. Bia³y, jak welon panny m³odej. To znaczy,
¿e wszêdzie ludzie gazem siê ogrzewaj¹. I dlatego z takim niepo-
kojem s³uchaj¹ komunikatów o dostawach. Ciep³o w ty³ek ksz-
ta³tuje œwiadomoœæ w g³owie. 

- Ja mam wy³¹cznie zimno, panie Kaziu. 
- Niech pan nie traci nadziei, panie Eustachy. Panowie z Samo-

obrony w³aœnie wymyœlili, ¿e ka¿dy bezrobotny, który bez w³asnej
winy nie ma pracy, powinien dostaæ od pana Marcinkiewicza po
800 z³otych miesiêcznie.

- Niech pan nie ¿artuje tak okrutnie z potrzebuj¹cego. Pan wie,
¿e to siê mnie nie tyczy. 

- A czy to pañska, panie Mordziak wina, ¿e ludzie z wêgla zre-
zygnowali i na ogrzewanie gazowe przeszli? Nie pana… No to siê
panu bêdzie nale¿a³o. 

- No toœ mnie pan lepszej wiadomoœci nie móg³ przynieœæ, ko-
chany panie G³ówka. Równy ch³op z tego Leppera, niech mu za-
wsze ciep³o bêdzie… Szczerze uradowany pan Eustachy uda³ siê
prosto do pani Krysi, ¿eby i jej przekazaæ dobr¹ nowinê. W koñcu
wisi u niej ju¿ na piêæ stów, co najmniej. - Pani da jeszcze flaszecz-
kê. Taka okazja! Oddam, jak pana Leppera kocham. Szaser

Co tam panie na Pradze...

Da siê ¿yæ

� 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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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

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

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 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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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 LLLL TTTT OOOO WWWW AAAA ĆĆĆĆ     IIII LLLL EEEE CCCC ZZZZ YYYY ĆĆĆĆ
Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia – wybrane procedury medyczne
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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

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)

www.Vita-Med.pl

Zapisy do Lekarzy 
Rodzinnych!!!

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

JASKINIA SOLNO 
−JODOWA

REMBERTÓW
ul. Czerwonych Beretów 14

od ul. Szatkowników

tel. 673 48 93

ZZaammkknniijj  oocczzyy......
......ppoozzwwóóll,,  bbyy  mmoorrzzee  ddaałłoo
TTwweemmuu  cciiaałłuu  sswwoojjąą  ssiiłłęę
MIKROKLIMAT POMOCNY
W PRZYPADKU ALERGII,

CHORÓB PŁUC I OSKRZELI,
NADCIŚNIENIU, STANACH

POZAWAŁOWYCH, 
OWRZODZENIU I NERWICY.
� Masa¿e
� Lekarz medycyny sportowej
� Dietetyk
� Kosmetyki na bazie soli 

morskiej
� Lampy solne

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

APARATY S£UCHOWE

Zapraszamy:
pon.-pt. w godz. 10.00-17.30

ul. Br. Czecha 39
tel.353−42−50

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Niedosłyszysz? 
Nie jesteś sam...

Czy wiesz, ¿e oko³o 500 milionów ludzi na
ca³ym œwiecie ma ubytek s³uchu? To jed-
no z najbardziej powszechnych schorzeñ
i jedno z najbardziej niezrozumianych. 

Wielu ludzi uwa¿a, ¿e aparaty s³uchowe s¹ du¿e, uci¹¿liwe
i niezbyt przydatne. Ale dzisiejsze rozwi¹zania s¹ ma³e, w pe³ni
zautomatyzowane, dyskretne i bardzo skuteczne. Klub ludzi
o „s³uchu niekoniecznie idealnym” skupia rzesze cz³onków
i wiêkszoœæ z nich jest zadowolona z tego, ¿e zdecydowa³a siê
podj¹æ dzia³anie.

Gdy ju¿ pogodz¹ siê z myœl¹ i przyzwyczaj¹ do noszenia apara-
tu, czêsto zastanawiaj¹ siê nad tym, jak dawali sobie radê przed-
tem i dlaczego nie zrobili tego wczeœniej.

Istnieje wiele przyczyn powoduj¹cych utratê s³uchu. Jednak
g³ówn¹ przyczyn¹ jest naturalny proces starzenia. Utrata s³uchu
czêsto postêpuje powoli, latami, a¿ w koñcu trzeba coœ z tym
zrobiæ.

Czêsto powtarzane zdanie: „S³yszê dobrze, po prostu nie rozu-
miem co do mnie mówisz!” nale¿y potraktowaæ jako pierwsze
ostrze¿enie. Dopiero gdy przyjaciele i bliscy sugeruj¹ istnienie
problemu, zaczynamy na to zwracaæ uwagê. Trudno pogodziæ siê
z faktem, ¿e s³uch sta³ siê naszym s³abym punktem, szczególnie
gdy wszystko inne jest w porz¹dku. Ale gdy ju¿ poradzimy sobie
ze zdziwieniem i frustracj¹, znajdziemy wiele powodów, ¿e nale-
¿y coœ z tym zrobiæ.

Im szybciej zaakceptujemy swoj¹ utratê s³uchu, tym szybciej
znajdziemy rozwi¹zanie. Dzisiejsze aparaty s³uchowe s¹ bardzo za-
awansowane i pomagaj¹ przywróciæ kontakt z otoczeniem. W œwie-
cie wspomaganego s³yszenia mo¿na poczuæ siê wygodnie i bez-
piecznie, a porozumiewanie z innymi przestanie byæ ciê¿arem.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ noworoczn¹ promocj¹ pracownicy
gabinetu audioprotetycznego firmy FONIKON mieszcz¹cego
siê przy zbiegu ulicy Czecha 39 zapraszaj¹ na bezp³atne bada-
nia s³uchu. Poza zbadaniem s³uchu pacjenci mog¹ tak¿e nie-
odp³atnie zasiêgn¹æ fachowej porady i przymierzyæ aparat
s³uchowy. Przy zakupie pomocy s³uchowych istnieje mo¿li-
woœæ skorzystania z refundacji Narodowego Funduszu Zdro-
wia oraz dofinansowania przez Powiatowe Centra Pomocy
Rodzinie. Gabinet czynny jest codziennie od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach 10.00–17.30, tel. 022 353 42 50. AS 2006

Zapraszamy do naszych oddzia³ów:
Warszawa – Wawer, ul. Czecha 39, tel. 022 353-42-50

Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 022 353-06-20
Warszawa – Mokotów, ul. J. D¹browskiego 16, tel. 022 498-75-40

�

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

KUPON PROMOCYJNY
Przy zakup ie  oprawki :

� dwa szk³a plastikowe z antyrefleksem 60 zł 
� soczewki fotochromowe 15% rabatu
� soczewki barwione 20% rabatu

Salon Optyczny – Simon Martell



Redakcja czasopisma „Mieszkaniec”
SZPITAL GROCHOWSKI TNIE KOSZTY, taka informacja ukaza³a

siê w poprzednim numerze „Mieszkañca”. Poinformowano w niej
m.in., ¿e zakupiono drogi sprzêt pracowni hemodynamiki, aby pozbyæ
siê sprzêtu Fundacji „Proclinica”, za wynajmowanie którego trzeba
by³o p³aciæ fundacji znaczne sumy. Otó¿ prawda jest taka, ¿e fundacja
udostêpni³a w/w aparat szpitalowi bez ¿adnego dla siebie zysku. Sumy
przekazywane stanowi³y dok³adny ekwiwalent kosztów serwisu tego
sprzêtu (roczny koszt wynosi 366 314 z³). 

Te same pieni¹dze bêdzie musia³ p³aciæ szpital za swój sprzêt, a wiêc nie
ma mowy o „ciêciu kosztów”. Wprost przeciwnie; koszty bêd¹ znacznie
wiêksze, bowiem szpital bêdzie musia³ wydaæ dalsze miliony z³otych, aby
zakupiæ i serwisowaæ inne wysokospecjalistyczne aparaty fundacji, które
fundacja musi odstawiæ do magazynu do dnia 31 marca br. S¹ to m.in. dwa
wysokiej klasy echokardiografy, zestaw aparatów Holtera, defibrylatory,
monitory i wiele innych. Ten sprzêt Fundacji pracuje od ponad 10 lat
w szpitalu ca³kowicie nieodp³atnie, nawet koszty serwisu op³aca Fundacja.
W zwi¹zku z wypowiedzeniem umowy fundacja musi tak¿e zdemontowaæ
sieæ komputerów (34 sztuki wraz z serwerem), zwolniæ sekretarki medycz-
ne i wycofaæ ze szpitala bibliotekê medyczn¹. Ta pomoc fundacji bardzo
odci¹¿a³a lekarzy, którzy mieli wiêcej czasu dla chorych. Fundacja prze-
stanie p³aciæ rachunki za telefony, zakupywaæ drobny sprzêt medyczny (ter-
mometry, aparaty do mierzenia ciœnienia), fartuchy lekarskie, wreszcie
œrodki czystoœciowe, na co nigdy szpital nie mia³ pieniêdzy.

Jeœliby zapytaæ ordynatorów oddzia³u neurologii, chirurgii i interny
w Szpitalu Grochowskim, jaki sprzêt jest najpilniej potrzebny – odpo-
wiedzieliby zgodnie: tomograf komputerowy!. To podstawowy aparat
diagnostyczny. Dziœ chorzy szpitala – jeœli nadaj¹ siê do transportu –
s¹ wiezieni (koszty) na to badanie do innych szpitali (znowu koszty!).
Cena tomografu komputerowego jest znacznie ni¿sza ni¿ sprzêtu zaku-
pionego do hemodynamiki. Ale skoro obecnie ju¿ s¹ dwa takie aparaty
– to tym lepiej dla chorych. Bywa, ¿e przywo¿¹ naraz dwóch chorych
z zawa³em i jeden musi czekaæ na zabieg, a licz¹ siê minuty. Wcale nie-
rzadko ten skomplikowany sprzêt siê psuje. Wówczas jest rezerwa.

W podsumowaniu, fundacja u¿yczy³a szpitalowi swój sprzêt za oko³o
5,5 miliona z³otych, wydaje rocznie ponad milion z³otych na wymienio-
ne powy¿ej inne formy pomocy. Przeprowadzi³a remonty generalne
w szpitalu za oko³o milion z³otych.

Fundacjê Proclinica za³o¿y³em w 1991 roku, aby móc utworzyæ i utrzy-
maæ nowoczesny oœrodek kardiologiczny w Szpitalu Grochowskim, co siê
w pe³ni uda³o. Kolejni dyrektorzy szpitala wysoko sobie cenili tê wspó³-
pracê. Przychody fundacji pochodz¹ nieomal ca³kowicie ze Ÿróde³ zagra-
nicznych (95,86% w roku 2004), co kontroluj¹ w³aœciwe urzêdy.

Drêczy mnie nieustannie pytanie. O co tu w³aœciwie tak naprawdê
chodzi? Dlaczego dramatycznie zad³u¿ony dziœ szpital odrzuca tak
istotn¹ pomoc obywatelsk¹? Jakie jest drugie dno tej sprawy? Jakie
s¹ prawdziwe przyczyny tych zdumiewaj¹cych decyzji? A mo¿e Czytel-
nicy, moi liczni byli pacjenci, czytelnicy mych felietonów w „Mieszkañ-
cu” pomog¹ mi to zrozumieæ? Prof. Leszek Ceremu¿yñski

Prezes Fundacji „Proclinica”
Kierownik Kliniki Kardiologii CMKP w Szpitalu Grochowskim 

w latach 1980-2002

* * *

Redakcja czasopisma „Mieszkaniec”
To, co siê obecnie dzieje w Wawrze jest czyst¹ kpin¹. Po obydwu

stronach torów kolejowych od Wawra do Falenicy, tylko sporadycznie
mo¿na napotkaæ odœnie¿one i bez lodu chodniki. A czym bli¿ej Fale-
nicy tym gorzej. Jak to jest mo¿liwe ¿eby to nikomu nie przeszkadza-
³o? Mogê zrozumieæ Stra¿ Miejsk¹, bo porusza siê samochodami
i w taki mróz nie chce siê wysiadaæ z samochodu. A z tego poziomu
nie widaæ zagro¿enia, które czai siê na chodnikach. Rozumiem Za-
rz¹d Dróg Miejskich, bo swoje zaanga¿owanie i zainteresowanie pro-
blemami wawerczyków pokaza³ wielokrotnie (ul. Przewodowa), a sie-
dzibê swoj¹ ma w centrum Warszawy, a tam chodniki s¹ odœnie¿one,
a pracownicy ZDM nie s¹ zainteresowani tym, aby kontrolowaæ sytu-
acjê na terenach, za które s¹ odpowiedzialni.

Rozumiem Zarz¹d Oczyszczania Miasta, który pilotuje akcjê „Czysta
Warszawa”. Polega ona na tym, ¿e pracownicy ZOM prowadz¹ prace
porz¹dkowe na terenach warszawskich dzielnic. Ka¿da dzielnica sk³a-
da³a swego czasu zapotrzebowanie na takie prace. Widocznie w Waw-
rze jest to niepotrzebne.

Zg³asza³em telefonicznie Stra¿y Miejskiej fakt, ¿e w Miedzeszynie
przy ul. Patriotów po obu stronach torów chodniki s¹ pokryte grub¹
warstw¹ lodu, - ¿e na ul. Przewodowej w godzinach szczytu nie mo¿na
poruszaæ siê bezpiecznie, poniewa¿ nie ma gdzie uciekaæ przed rozpê-
dzonymi samochodami. Pryzmy zmro¿onego œniegu zalegaj¹ na ca³ym
i tak w¹skim poboczu. ¯e ul. Pasa¿erska, któr¹ mo¿na omin¹æ niebez-
pieczny odcinek Przewodowej, to jedno wielkie lodowisko. A jest to
droga, któr¹ dochodzi siê do ul. Patriotów, stacji kolejowej, przystan-
ków autobusowych czy wreszcie do sklepu Elf. ¯e tragiczna sytuacja
jest tak¿e na podejœciach do przystanków kolejowych. Po grubej war-
stwie lodu zje¿d¿a siê prosto na jezdniê. BRAK REAKCJI ZE STRONY
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH. TO JEST CZYSTA KPINA.

Wszechobecna spychologia i wygodnictwo panuje wszêdzie. Po co siê
wysilaæ, a nu¿ zrobi³oby siê coœ dobrego dla ogó³u? Tylko po co i tak za
to nie p³ac¹. Pytam – gdzie honor, odpowiedzialnoœæ, solidarnoœæ
i uczciwoœæ w stosunku do innych. Gdzie satysfakcja z dobrze wykona-
nej pracy? Tam, gdzie ktoœ dba o to by chodniki by³y czyste i bezpiecz-
ne, s³yszy siê s³owa uznania, lecz ktoœ, kto nie dba o to w Wawrze takich
s³ów nie us³yszy. Czekam na interwencjê ze strony odpowiednich i odpo-
wiedzialnych s³u¿b. Z powa¿aniem S. Gajewski

* * *

Redakcja czasopisma „Mieszkaniec”
20 stycznia br. minê³a pierwsza rocznica œmierci Jana Nowaka-Je-

ziorañskiego. Wielkiego Polaka, wielkiego warszawiaka. Data ta mo-
g³aby byæ doskona³¹ okazj¹ do tego, by Warszawa uczci³a pamiêæ tego
Wielkiego Cz³owieka. Mam tu na myœli coœ wiêcej ni¿ z³o¿enie kwiatów
na Jego grobie. Nied³ugo po œmierci „Kuriera z Warszawy” pojawi³a
siê inicjatywa uhonorowania Go, poprzez nadanie Jego imienia które-
jœ z Warszawskich ulic. 11 lutego 2005 roku w imieniu Samorz¹du Mie-
szkañców Grochowa Po³udniowego z³o¿y³em w Biurze Rady m.st. War-
szawy wniosek o nadanie imienia Jana Nowaka-Jeziorañskiego bezi-
miennej ulicy (roboczo nazywanej „Aniñsk¹”). 

Jest to ulica wybudowana w 2003 i 2004 roku, po³o¿ona miêdzy Gro-
chowem, a Goc³awiem, równoleg³a do ul. Ostrobramskiej. Jest to jedyna,
oficjalnie z³o¿ona propozycja. Uda³o nam siê do niej przekonaæ wiele
osób. Nawet ci, którzy na pocz¹tku optowali za któr¹œ ze œródmiejskich
ulic, i „krzywo patrzyli” na ulicê na mniej reprezentacyjnym brzegu Wi-
s³y, docenili zalety tej propozycji (przypominam je na koñcu tego listu).

Na przeszkodzie sta³a wiêc ju¿ tylko uchwa³a Rady m.st. Warszawy
w sprawie zasad nadawania nazw ulicom. Zak³ada³a ona, ¿e ulicê mo¿-
na nazwaæ czyimœ imieniem dopiero 5 lat po œmierci tej osoby. Przeko-
nywaliœmy, ¿e powinny byæ wyj¹tki od tej regu³y. I znów siê uda³o! 21
kwietnia 2005 r. Rada m.st. Warszawy zmieni³a ten zapis i dopuœci³a –
w szczególnych przypadkach, na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy –

nadanie imienia zmar³ej osoby bez zachowania 5 letniego okresu ka-
rencji. Natychmiast po tej decyzji Rady Warszawy w imieniu Samorz¹-
du Mieszkañców zwróci³em siê do Prezydenta m.st. Warszawy Lecha
Kaczyñskiego z proœb¹ o mo¿liwie najszybsze wyst¹pienie do Rady
m.st. Warszawy z wnioskiem o zastosowanie tego odstêpstwa w przy-
padku Jana Nowaka - Jeziorañskiego. Niestety – od tego czasu nic w tej
sprawie siê nie wydarzy³o, nie dosta³em nawet od Prezydenta odpowie-
dzi. Przykro mi, ¿e z powodu niewydolnoœci Urzêdu m.st. Warszawy,
a tak¿e zaabsorbowania Prezydenta i wiêkszoœci najwa¿niejszych urzê-
dników kampani¹ wyborcz¹ Lecha Kaczyñskiego, a nastêpnie porzuce-
nia przez nich spraw warszawskich na rzecz posad rz¹dowych, kolejna,
jak¿e symboliczna sprawa zosta³a zaniedbana. Przykro mi, ¿e w dniu
pierwszej rocznicy œmierci Jana Nowaka-Jeziorañskiego nie mog³em
(mimo mrozu) przejœæ siê ulic¹ Jego imienia.

Dlaczego akurat ta ulica? Po pierwsze: uwa¿amy, ¿e nale¿y w pierw-
szej kolejnoœci nadawaæ nazwy ulicom nieposiadaj¹cym nazwy, a nie
zmieniaæ istniej¹ce i zakorzenione w œwiadomoœci spo³ecznej (czêsto hi-
storyczne) nazwy. Ulica roboczo nazywana „Aniñsk¹” od ponad 2 lat
jest bezimienna. Po drugie: Nadanie nazwy tej ulicy, w przeciwieñstwie
do zmiany nazwy jakiejkolwiek innej nie spowoduje ¿adnych komplika-
cji dla mieszkañców ani dodatkowych kosztów, poniewa¿ przy tej ulicy
dopiero powstaj¹ budynki. Po trzecie: jest to du¿a ulica. Ma oko³o 2 km
d³ugoœci, a docelowo bêdzie mia³a ponad 3 km. Jest to prawdopodobnie
najwiêksza nienazwana ulica w Warszawie. Po czwarte: jest to ulica
wa¿na. To tzw. „ulica zbiorcza ruchu lokalnego” – oznacza to, ¿e jest to
jedna z najwa¿niejszych ulic w tym rejonie. Po pi¹te: ulica ta znajduje
siê w rejonie, który w ostatnich latach intensywnie siê rozwija. Bêd¹
wiec przy niej i w jej okolicy powstawa³y nowe budynki, a jej znaczenie
bêdzie ros³o. Po szóste: wiele okolicznych ulic nosi imiona bohaterów II
wojny œwiatowej, miêdzy innymi krzy¿uj¹ca siê z ul. „Aniñsk¹” ul. Gen.
Emila Fieldorfa, a tak¿e ulice gen. T. Bora-Komorowskiego, gen. R.
Abrahama, gen. L. Okulickiego, gen. B. Bohaterewicza i inne. Nadanie
imienia Jana Nowaka-Jeziorañskiego (bohatera II wojny) wpisywa³oby
siê, wiêc w lokaln¹ tradycjê nazewnicz¹. Po siódme: istniej¹ powa¿ne
zwi¹zki Jana Nowaka-Jeziorañskiego z t¹ okolic¹. W bezpoœrednim s¹-
siedztwie, na ulicy Karczewskiej (Grochów Po³udniowy) znajdowa³ siê
jeden z najwa¿niejszych lokali konspiracyjnych, z którego Jan Nowak -
Jeziorañski korzysta³ w czasie okupacji. To z tego lokalu, nale¿¹cego do
Jego wspó³pracownika Stanis³awa Witkowskiego ps. „¯bik”, Jeziorañ-
ski wyruszy³ na swoj¹ pierwsz¹ misjê do Londynu.

Wniosek zosta³ z³o¿ony w imieniu Samorz¹du Mieszkañców Grocho-
wa Po³udniowego, na którego terenie znajduje siê ta ulica, a tak¿e
w imieniu grupy mieszkañców Warszawy (potrzeba by³o 15 podpisów,
w 2 dni zebraliœmy ponad 40). Adam Grzegrzó³ka

radny dzielnicy Praga Po³udnie

* * *

Redakcja „Mieszkañca”
Od kilku lat jest zapadniêty chodnik na przestrzeni oko³o jednego

metra na ul. ¯ó³kiewskiego naprzeciw ul. Kordeckiego, o czym kilka-
krotnie zawiadamiali urz¹d mieszkañcy przyleg³ego domu nr 16. Wy-
s³ali nawet fotografiê tej dziury. I nic. Stali mieszkañcy znaj¹ i omijaj¹
tê dziurê, ale co bêdzie jak przysypie j¹ œnieg i ktoœ nieœwiadomy z³a-
mie nogê?

Równie¿ na tej samej ulicy, po tej samej stronie (parzystej), u wylo-
tu w Grochowsk¹ s¹ pozapadane p³yty chodnikowe, a na przestrzeni
kilkunastu metrów zupe³ny ich brak. Latem ub. roku piêknie wybruko-
wano chodnik po tej stronie Grochowskiej, który siê urywa i wstêpuj¹c
na ¯ó³kiewskiego to tak, jakbyœmy weszli w inn¹ czêœæ œwiata.

Na ty³ach Grochowskiej, na niewielkim jej odcinku znajduje siê Plac
1831 roku i na nim skwerek, na którym okoliczni mieszkañcy spaceru-
j¹ z psami. Przechodz¹c Kordeckiego obok skwerku dozna³am szoku.
Skwerek têtni³ robotami brukarskimi. Doœæ liczna ekipa robotników
brukowa³a szerokie aleje, wyznacza³a nastêpne, obok znajdowa³a siê
du¿a sterta materia³ów brukarskich.

Mo¿na wybrukowaæ te¿ i skwerek, ale w pierwszej kolejnoœci poblisk¹
ulicê z fatalnym stanem chodnika, któr¹ chodzi znacznie wiêcej ludzi ni¿
po skwerku. Czy nie mam racji? Miros³awa Gelber-Olszowa 

* * *

Serdecznie przepraszam pana Andrzeja Wyro¿emskiego, dyrektora Do-
mu Pomocy Spo³ecznej im. „Matysiaków” przy ul. Arabskiej 3 za omy³kê
w Jego nazwisku w relacji ze spotkania wigilijnego „U Matysiaków”. 

El¿bieta Goliñska
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BASEN DLA KAŻDEGO
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

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

� Listy do redakcji �

TAN I E  
PIELUSZKI

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

w opakowaniach 
i na wagê
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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

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
Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 7.30 do 21.00,

w soboty od 9.00 do 14.00.

NZOZ LECZNICA NZOZ LECZNICA 
FUNDACJI ZDROWIEFUNDACJI 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
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REKLAMA REKLAMA

RATY!

D
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SIDING
PODSUFITKI

PANELE
AKCESORIA

PARAPETY ZEW.
PRODUCENT

SPRZEDAŻ−MONTAŻ

ul. Chełmżyńska 1
Tel. 812−75−58

e−mail: phubw@wp.pl

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”

ZAPISZ SIĘ 
– 0600−088−207, 

krupa@stclassic.pl
(Zapisy tylko 30.01. do 03.02.)

Ilość miejsc ograniczona
Następne zapisy 

dopiero we wrześniu.

Zajęcia w budynku Blue Point 
– Al. Stanów Zjednoczonych 61 A.

Studio Tańca Blue Classic 
– www.stclassic.pl

NOWA GRUPA 

POCZĄTKUJĄCA

taniec dla dorosłych:

samba, cha cha, jive

walc, ta
ngo.

REMBERTÓW 
– gor¹ce Ÿród³a, 

filmy na wielkim ekranie

„Liczba dzieci przychodz¹-
cych do naszego Domu Kultury
waha siê od 20 do 30 osób” –
mówi Anna Kotkowicz, opie-
kunka dzieci. „S¹ zajêcia ma-
larskie, rzeŸbiarskie, sportowe,
poza tym rozmaite wyjœcia” –
dodaje. Ju¿ po œniadaniu rozpo-
czyna siê zimowa przygoda.
Ogromnym powodzeniem cie-
sz¹ siê wyjœcia do kina
w CH.Promenada. Najm³odsi
mogli obejrzeæ filmy „Opowie-
œci z Narnii” i „Szeregowiec
Dolot”. Zapisy rozpoczêto na
d³ugo przed feriami, chêtnych
nie brakowa³o. Ze wzglêdów fi-
nansowych liczba uczestników
jest ograniczona, na szczêœcie
dla wszystkich chêtnych znala-
z³o siê miejsce. Nawet pomimo
ogromnych mrozów, które siê-
ga³y –20 stopni, w parku wod-
nym „Weso³olandia” spotka³am
25 pe³nych energii maluchów
bawi¹cych siê w wodzie. Wy-
sz³y rozeœmiane, z rumieñcami
na twarzy. Z powodu niskiej
temperatury przeprowadzenie
konkursu na lepienie ba³wana
musia³o zostaæ odwo³ane. Na-
tura sp³ata³a dzieciom figla, ale
one jak zwykle poradzi³y sobie
i bawi³y siê w najlepsze. 

W planach jest jeszcze hucz-
ne zakoñczenie „Zimy w mie-
œcie”, wypuszczenie koloro-
wych balonów. Mo¿e poka¿¹

one, ¿e warto by³o zorganizo-
waæ takie dni? Mnie przekona-
³y o tym beztroskie uœmiechy –
dla nich warto dzia³aæ.

WYGODA
– przygoda, przygoda,
ka¿dej chwili szkoda

Chcia³oby siê zanuciæ fragment
tej piosenki w Rembertowie. Sze-
roki wybór zajêæ w Domu Kultu-
ry „Wygoda” przy ul. Koniecpol-
skiej zadowoli nawet najbardziej
wybrednego malucha. 

Zabawy taneczne, muzyczne,
przedstawienia teatralne i ku-
kie³kowe, projekcje filmów, za-
jêcia komputerowe i plastyczne
(rysunek, modelina)- ka¿dy zna-
laz³ coœ dla siebie. Na zajêcia
komputerowe uczêszcza oko³o
10 m³odych pasjonatów infor-
matyki, natomiast na teatrzyki

ju¿ nieco wiêcej, oko³o 15. Wy-
cieczki do lasu z aparatem tak¿e
uniemo¿liwi³ du¿y mróz, ale
wymyœlono dodatkowe atrakcje.

„5 osób przychodzi z gitara-
mi i najprawdopodobniej bê-
dzie utworzony zespó³” –
mówi³ opiekun Tomasz Molen-
da, prowadz¹cy tak¿e w ci¹gu

roku szkolnego zajêcia infor-
matyczne. Dzieci maj¹ inwen-
cjê twórcz¹ i chêæ dzia³ania,
trzeba tylko poœwiêciæ im tro-
chê czasu i pomóc. 

Tomasz Molenda przyznaje,
¿e w ci¹gu roku stara siê uczyæ
dzieci obs³ugi podstawowych
programów komputerowych,
ale ze wzglêdu na ferie które
maj¹ s³u¿yæ zabawie pozwala
dzieciakom na gry – wirtualne
wyœcigi samochodowe czy grê
w pi³kê. Szybkie i proste prze-
niesienie siê w œwiat, o którym
czêsto marz¹. I co wa¿ne, nie
ma gier zawieraj¹cych jak¹kol-
wiek przemoc czy walki, tak
dzisiaj powszechnych. Rodzice
bardzo chêtnie wysy³aj¹ swoje
pociechy na „Zimê w mieœcie”.
Mo¿e wynika to z obawy, ¿e sa-
mi nie potrafiliby tak uatrakcyj-
niæ im wolnych od szko³y dni?

Ba, ale jak precyzyjnie przy-
ci¹æ wszystkie elementy, gdzie
szukaæ porad monta¿owych?
Wielu pra¿an doskonale wie,
gdzie, bo firma ZITKAR od
trzynastu lat jest chêtnie odwie-
dzana przez tych, którzy siê

mebluj¹ od nowa i tych, którzy
maj¹ ochotê na zmiany w swo-
im mieszkaniu.

Trafiæ ³atwo – teren dawnego
lotniska, drugi hangar. Adres:
Wa³ Miedzeszyñski 646 (wjazd
tak¿e od Fieldorfa). Dobrze
oznaczony, drugi hangar nale¿y
objechaæ – wejœcie jest na tyl-
nej œcianie, z wygodnym, ob-
szernym parkingiem. Mo¿na tu
kupiæ p³yty meblowe w kilku-
nastu kolorach, blaty kuchenne
ponad 100 wzorów w szeroko-
œciach do 120 cm, panele

pod³ogowe Krono Original,
drzwi wewnêtrzne i zewnêtrz-
ne, akcesoria meblowe firmy
Blum oraz wiele innych pro-
duktów niezbêdnych przy re-
moncie mieszkania. Mieœci siê
tu te¿ produkcja mebli (od ku-

chennych i ³azienek po salo-
ny!), œciœle wed³ug projektu
klienta. Styl? Dowolny, od pe³-
nych prostoty, ultranowocze-
snych ³¹czeñ drewna, szk³a
i metalu, po linie klasyczne,
wzory prowansalskie czy zdob-
ny rzeŸbieniami styl angielski.
Znakomite wzornictwo i bardzo
atrakcyjne ceny przyci¹gaj¹
klientów tak¿e spoza Warsza-
wy, a nawet zza granicy! 

Tu mo¿na zamówiæ wszelkie
meble i zabudowy nietypowe,
z pokojami dzieciêcymi w³¹cz-

nie. Do wyboru jest lite drewno
– olcha, d¹b, buk, czereœnia
i orzech kanadyjski, albo p³yta
MDF lakierowana wg. katalogu
RAL, prosta lub giêta specjal-
nie dla mebli zaokr¹glonych
czy wklês³ych.

Warto pamiêtaæ, ¿e meble
mo¿na zamówiæ wraz z profesjo-
nalnie wykonanym projektem
i monta¿em, a jeœli chodzi o kuch-
nie – fachowcy z uprawnieniami
pod³¹cz¹ gratis zakupione w fir-
mie kuchenki, zmywarki, lodów-
ki itp. To wa¿ne, bo amatorszczy-
zna grozi utrat¹ gwarancji produ-
centa! Znane firmy z bran¿y

AGD m.in. Bosch
i Electrolux oraz me-
blarskie Kronospan p³y-
ty meblowe, Melnox
pod³ogi, Kronodoor
drzwi, Blum okucia
i wiele innych obdarzy-
³y ZITKAR pe³nym za-
ufaniem i autoryzowa³y
go jako swojego dystry-
butora!

Wolisz oszczêdziæ
i wykonaæ wszystko sa-
modzielnie? Spotkasz
siê z pe³nym zrozumie-
niem i przekonasz, ja-
kie to proste! Na precy-
zyjnych urz¹dzeniach
elektronicznych w 1–2
dni przytn¹ co trzeba na
wymiar, wytn¹ otwory,
pomog¹ dobraæ listwy,

okucia, nó¿ki itp i gratis udziel¹
porad monta¿owych!

Ekspozycja, prezentuj¹-
ca mo¿liwoœci firmy, znaj-
duje siê na ul. Bartyckiej
26, paw. 16, czynny
w godz. 10–18, soboty do
15. ZITKAR na Wale Mie-
dzeszyñskim 646 – piêæ
dni w tygodniu, zawsze od
8.30 do 17.00. Szczegó³y:
www.zitkar.com.pl. lub te-
lefonicznie pod numerem
022 617 22 35 SprawdŸ!
AS 2006 ego

Meblujemy!
Szafa wnêkowa, z przesuwanymi drzwiami
– lustrzanymi czy innymi, do wyboru – wy-
konana samodzielnie kosztuje po³owê
mniej, ni¿ montowana przez fachowców. 

HHHHUUUU,,,,     HHHHUUUU,,,,     HHHHAAAA ––––    „„„„ZZZZiiiimmmmaaaa    wwww    mmmmiiiieeeeœœœœcccc iiiieeee””””    
Wyj¹tkowo mroŸno za oknami, szron na szy-
bach i para z ust, a na buziach uœmiechy.
Szare na co dzieñ miasto pokaza³o swoje
uœmiechniête oblicze. Oferuje mnóstwo
atrakcji, wycieczki, gry, zabawy, a dla zg³o-
dnia³ych – ciep³e posi³ki. Dzieci chêtnie przy-
chodz¹ do domów kultury, w których mo¿na
zrealizowaæ swoje pasje. 

✔✔ Poniedzia³ek – nabia³
✔✔ Wtorek – przetwory owocowo-warzywne
✔✔ Œroda – przetwory zbo¿owe
✔✔ Czwartek – s³odycze
✔✔ Pi¹tek – miêso, wêdliny, ryby
✔✔ Sobota – warzywa, owoce

Zapraszamy ka¿dego dnia 
do Sam-u spo¿ywczego na parterze

Zapraszamy do korzystania z parkingu
wjazd od ul. Mêciñskiej (przy portierni)

w soboty godz. 8–16, w niedziele godz. 9–16

TYLKO w DH „UNIVERSAM”
ul. Grochowska 207
(Rondo Wiatraczna)

Codziennie inne oferty promocyjne
artyku³ów spo¿ywczych!!!
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- Spotka³yœmy siê kilka lat
temu. Tu¿ po otrzymaniu
pierwszego Fryderyka za au-
torsk¹ p³ytê „Kamieñ”. To
presti¿owa nagroda, a mimo
to, nie poci¹gnê³a za sob¹ wie-
lu wywiadów, sesji, propozycji.
Jednak konsekwencja i ciê¿ka
praca zrobi³y swoje. Kolejne
Fryderyki, nagrody, z³ote i pla-
tynowe p³yty. Dzisiaj Kayah to
jedna z najbardziej cenionych
wokalistek w kraju, szefowa
firmy fonograficznej Kayax.
Osi¹gnê³a Pani olbrzymi suk-
ces zawodowy. Czy sukces to
tylko szczêœcie?

- By³oby k³amstwem powie-
dzieæ, ¿e sukces nie cieszy. Bo
tak przecie¿ oczywiœcie nie jest.
Ale istnieje te¿ coœ takiego - co
ja osobiœcie - nazywam pora¿k¹
sukcesu. To cena, któr¹ p³aci siê
za popularnoœæ. Cz³owiek, który
przesta³ byæ anonimowy podda-
wany jest wnikliwym ocenom.
Przez ca³y czas podnosi wiêc po-
przeczkê, by byæ jeszcze lep-
szym, m¹drzejszym, ciekaw-
szym... Chocia¿ zdajemy sobie
przecie¿ sprawê, ¿e nikt nie jest
doskona³y. Sukces nieroz³¹cznie
idzie te¿ w parze z brakiem pry-
watnoœci. Wszyscy chc¹ wie-
dzieæ, z kim siê spotykasz, co
jesz, gdzie wypoczywasz. I para-
doksalnie – jak mówi stare przy-
s³owie – prawdziwych przyjació³
poznaje siê nie tylko w biedzie,
ale i w sukcesie. S¹ to ludzie,
którzy lituj¹ siê nad tob¹ w nie-
szczêœciu, ale twojego sukcesu

nie s¹ w stanie zaakceptowaæ.
I to jest ta druga strona szczêœcia.
Jego minusy. Ja pozna³am je na
w³asnej skórze. 

- Nie brakuje jednak w Pani
otoczeniu ludzi bliskich, odda-
nych. Takich, na których za-
wsze mo¿e Pani liczyæ. Jednym
z nich – co wielokrotnie ju¿ Pa-
ni podkreœla³a - jest wieloletni
mened¿er Tomasz Grewiñski.
Wspólnie za³o¿yliœcie Kayax –
firmê fonograficzn¹ i zdoby-
wacie rynek. Utwór „Prócz
Ciebie nic” Krzysztofa Kiljañ-
skiego okaza³ siê strza³em
w dziesi¹tkê. Kapela Zakopo-
wer równie¿ zdobywa presti¿o-
we nagrody. Czy m³odzi, zdol-
ni, ambitni artyœci mog¹ liczyæ
na zainteresowanie swoj¹ oso-
b¹ w waszej firmie?

- Ojej... Kayax ma zgroma-
dzonych ju¿ ponad trzysta p³yt
demo. Nowe nap³ywaj¹, a my
nie jesteœmy w stanie ich wszyst-
kich nawet przes³uchaæ. Przy tej
okazji przepraszam wszystkich,
ale fizycznie jest to niewykonal-
ne – przynajmniej nie od razu.
Du¿a zas³uga Tomka, który i tak
poœwiêca firmie niemal ca³¹ do-
bê. Wszystkiego pilnuje, wszyst-
ko pilotuje – nieoceniony cz³o-
wiek. Zdarza siê, ¿e daje mi do
przes³uchania p³ytê, je¿eli coœ
rzeczywiœcie mu siê spodoba.

I wspólnie zastanawiamy siê nad
jej przysz³oœci¹. Ale tak jak
wspomnia³am – nie wszystko od
razu. Mamy mnóstwo innych,
ciekawych projektów. Nagrywa-
my, koncertujemy. Dlatego na
wszystko przyjdzie odpowiedni
czas. Nie mo¿na robiæ kilkunastu
rzeczy naraz, bo ¿adna nie bê-
dzie wykonana na naprawdê wy-
sokim poziomie. 

- Przez wiele lat mieszka³a
Pani w bloku na warszawskiej
Ochocie. Kilka lat póŸniej
wprowadzi³a siê Pani do domu
w podwarszawskiej Radoœci.
Dlaczego wybra³a Pani akurat
to miejsce?

- Dlaczego? To ciekawe pyta-
nie, ale muszê przyznaæ, ¿e nig-
dy g³êbiej siê nad tym nie zasta-
nawia³am. W zasadzie przy tym
wyborze kierowa³am siê raczej
chêci¹ mieszkania w domu, nie
analizuj¹c niczego innego. Dom
by³ ³adny, przestronny. Jego do-
datkowym i bardzo wa¿nym
atutem by³a cena – dla mnie
wówczas bardzo przystêpna.
Z czasem wszystko potoczy³o
siê troszeczkê inaczej ni¿ bym
sobie tego ¿yczy³a, ale mie-
szkam nadal w Radoœci i to
mnie cieszy. 

- Tak ³adnie mówi Pani
i o domu i o miejscowoœci. Czy
mo¿na wnioskowaæ, ¿e znala-
z³a Pani na dobre swoje miej-
sce na ziemi? 

- Miejsce jest ³adne, ale czy
ostatnie? Zwa¿ywszy, ¿e jak
ka¿dy czasami bywam osob¹
zmienn¹, pewnie jeszcze kiedyœ
zmieniê miejsce zamieszkania.
Przyzwyczai³am siê, co prawda
do ulic tutaj, lasu. Chocia¿ nie
korzystam z darów natury i nie
spacerujê doœæ du¿o. Jest tutaj
specyficzny mikroklimat, ale
warunki niezbyt sprzyjaj¹ce. Lu-
dzie chodz¹ po lesie z du¿ymi
psami, które biegaj¹ bez kagañ-
ców i smyczy. Poza tym jestem
cz³owiekiem z miasta i ci¹gnie
mnie do du¿ych skupisk ludz-
kich, do gwaru, specyficznego

klimatu. Z centrum jest wszêdzie
blisko. Do kina, teatru. 

A tutaj? Wszêdzie doœæ dale-
ko. Minusem mieszkania na
obrze¿ach jest równie¿ atmosfe-
ra na prze³omie paŸdziernika
i marca. Wp³ywa ona niekorzy-
stnie na nasze samopoczucie
psychiczne, bo ma w sobie coœ
depresyjnego. Bardziej ni¿
w mieœcie widaæ drzewa, na
których nie ma ju¿ liœci, od
wczesnego popo³udnia jest
ciemno z powodu odpowiednie-
go oœwietlenia. Zdajê sobie jed-
nak sprawê, ¿e zarówno plusy
jak i minusy znaleŸæ mo¿na
wszêdzie. Ale rzeczywiœcie
przeprowadzka jest dla mnie
nadal furtk¹ otwart¹. Byæ mo¿e
bêdzie to dalsza podró¿. Ko-
cham ten kraj, ale sytuacja
w nim zaczyna mi siê coraz
mniej podobaæ i wydaje mi siê,
¿e wszystko tu coraz mniej ko-
gokolwiek obchodzi. Na œwiecie
jest tyle piêknych zak¹tków...
Niewykluczone, ¿e kiedyœ wy-
biorê jeden z nich.

- Kiedy by³a Pani w ósmym
miesi¹cu ci¹¿y, Pani dom aku-
rat by³ remontowany. Ponoæ
sama Pani malowa³a, heblowa-
³a, wierci³a dziury. To zajêcia
typowo mêskie – lubi je Pani?

- Gdybym wychodzi³a z za³o-
¿enia, ¿e s¹ typowo mêskie to
musia³abym zastosowaæ podzia³
na to, co powinny robiæ kobiety,
a co mê¿czyŸni. Tymczasem ja
uwa¿am, ¿e mê¿czyzna umie go-
towaæ równie dobrze, a niekiedy
nawet lepiej ni¿ kobieta. I inne
równie kobiece czynnoœci wyko-
nuj¹ mê¿czyŸni dzisiaj tak samo
chêtnie. Dlatego ja równie chêt-
nie robiê niewielkie prace w do-
mu. Nie czekam a¿ przyjdzie
mê¿czyzna tylko po to, by wbiæ
przys³owiowy gwóŸdŸ w œcianê.
Na czekanie szkoda czasu szcze-
gólnie, jeœli doba – tak jak w mo-
im przypadku – jest zdecydowa-
nie za krótka.

- Dziêkujê za rozmowê.
Magdalena Kamińska

KAYAH
MIESZKAÑCY

„Mieszkaniec” rozma-
wia z Kayah, piosen-
kark¹, artystk¹, mie-
szkank¹ podwar-
szawskiej Radoœci.

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

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



Bank Pekao S.A. X Oddzia³ Warszawa
� ul. P³owiecka 1 tel. 022 517-39-48
� ul. Omulewska 27 tel. 022 517-39-15
� ul. Abrahama 12 tel. 022 673-30-92
� ul. Zamoyskiego 47 A tel. 022 670-03-45
� Miêdzylesie ul. Patriotów 309 tel. 022 615-80-95
� Rembertów al. gen. A. Chruœciela 39 tel. 022 673-55-08
� Falenica ul. Bys³awska 104 tel. 022 872-19-48 

RACHUNEK Z PAKIETEM W PROMOCJI!!!
ZA MNIEJ NIŻ PÓŁ CENY – WYTNIJ KUPON – PRZYJDŹ!

WAWER 
– A jak „Aleksandrów”,

A jak Arkadia 
– kraina szczêœliwoœci

W odró¿nieniu od Domu
Kultury w Rembertowie ten
wawerski ma utrudnione zada-
nie. Organizacja zimy w mie-
œcie odbywa siê tylko przy po-
mocy w³asnych funduszy („Zi-
ma œrodkami w³asnymi”), a nie
jak to by³o w latach ubieg³ych
z dofinansowania od miasta.
„Brak jest wyjœæ do kina czy
na krêgle, wszystkie zajêcia
odbywaj¹ siê w oœrodku” –
mówi³a Renata Komorniczak,
dyrektor Klubu Kultury przy
ul. Samorz¹dowej. Mimo tego
chêtnych nie brakuje – na zajê-
cia uczêszcza œrednio 20 dzie-
ci. Maj¹ zapewniony podwie-
czorek, zabawy, gry, zajêcia
plastyczne. Dodatkow¹ i nie-
spotykan¹ nigdzie indziej
atrakcj¹ s¹ warsztaty scenogra-

ficzne. Dzieci maj¹ zorganizo-
wany czas od 13 do 17, mog¹
go spêdziæ na zabawie z rówie-
œnikami. Ciekawostk¹ jest
fakt, ¿e niechêtnie siêgaj¹ do
atrakcji komputerowych – sta-
³y siê ju¿ powszechne w ich

w³asnych domach. Opiekunów
cieszy to, ¿e podczas ferii chêt-
niej kszta³tuj¹ swoje zdolnoœci
i umiejêtnoœci manualne – np.
rysunek, czy rozwijaj¹ spraw-
noœæ fizyczn¹ podczas rozmai-
tych æwiczeñ. Warto doceniæ
zaanga¿owanie instruktorów
w organizacjê czasu najm³od-
szym szczególnie, ¿e ich mo¿-
liwoœci ze wzglêdu na brak do-
datkowych œrodków finanso-
wych s¹ ograniczone. W takich
chwilach liczy siê inwencja
i pomys³owoœæ. Dzieciaki bar-
dzo na to licz¹, a opiekuni ich
nie zawodz¹.

Wszystkie zabawy i pomys³y
pokazuj¹, ¿e warto organizo-
waæ dzieciom wolny czas. Æwi-
czenia fizyczne, aktywnoœæ pla-
styczna i muzyczna, a od czasu
do czasu film. Taka ró¿norod-
noœæ gwarantuje brak nudy
i rozwija dzieciêc¹ fantazjê.
Warto pamiêtaæ, ¿e dzieciñstwo
to czas, który determinuje przy-

sz³e pogl¹dy, spojrzenie na
œwiat. A chyba wszyscy chce-
my, ¿eby pociechy umia³y pa-
trzeæ na ten œwiat z uœmiechem,
który towarzyszy³ im podczas
najm³odszych lat.

Agata Ballaun
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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 w maju 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

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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Myœl globalnie – og³aszaj siê lokalnie!!!

Trzeba mieæ wizjê…
Z pose³ Ma³gorzat¹ Kidawa-B³oñsk¹,
przewodnicz¹c¹ warszawskiej PO
rozmawia Maria Weber.

- Zosta³a Pani wybrana 14
stycznia br. prawie jednog³o-
œnie, jako jedyna kandydat-
ka, na przewodnicz¹c¹ za-
rz¹du organizacji warszaw-
skiej Platformy Obywatel-
skiej. Czy zmiana przywódz-
twa oznacza te¿ zmianê stylu
dzia³ania partii w stolicy?

- Mam nadziejê, ¿e siê zmieni, dlatego ¿e
podejmuj¹c siê tej funkcji zamierzam bardziej
zdemokratyzowaæ dzia³ania PO. Chcia³abym, aby
ko³a dzielnicowe podjê³y wspó³pracê miêdzy so-
b¹ i rozpoczê³y merytoryczne rozmowy. Taka
wymiana doœwiadczeñ mo¿e okazaæ siê cenna,
poniewa¿ problemy na przyk³ad peryferyjnych
dzielnic - Ursusa i Weso³ej - s¹ do siebie podob-
ne. Nieformalnie ta wspó³praca ju¿ istnieje, nato-
miast na forum ogólnowarszawskim za chwilê
bêdziemy o tym mówiæ, poniewa¿ prawie ka¿de
ko³o jest reprezentowane w zarz¹dzie warszaw-
skiej organizacji PO.

- W obecnej kadencji samorz¹dowej zosta³a
Pani wybrana do Rady Warszawy. Zna, wiêc
Pani problemy miasta i mieszkañców. Absolut-
na wiêkszoœæ pytañ o rozwi¹zania tych proble-
mów pozosta³a bez echa w zarz¹dzie miasta, na
czele którego stoi nadal prezydent Lech Ka-
czyñski. Które z nich, Pani zdaniem, wymagaj¹
natychmiastowych rozwi¹zañ, poniewa¿ stano-
wi¹ barierê dla rozwoju i ¿ycia mieszkañców?

- Przez ostatnie 3 lata ¿aden problem nie zosta³
rozwi¹zany. By³y one odk³adane z dnia na dzieñ.
Miasto dusi siê komunikacyjnie, czego doœwiad-
czamy codziennie. Nastêpny problem - to nieure-
gulowane sprawy w³asnoœci. Sposób, w jaki prezy-
dent Lech Kaczyñski za³atwia sprawê np. dekretu
Bieruta, œwiadczy o przedmiotowym traktowaniu
mieszkañców. Mo¿na te¿ wymieniæ wiele innych
problemów, wymagaj¹cych natychmiastowego
dzia³ania. Rzecz w tym, ¿e aby ich dotkn¹æ, trzeba
mieæ wizjê, strategiê rozwoju miasta. A tej nie ma.

- Ale przecie¿ prezydent Lech Kaczyñski
przedstawi³ mieszkañcom i radnym tak¹ wizjê.

- Prezydent Kaczyñski po³o¿y³ nacisk w swej wi-
zji na budowê muzeów. Czy jednak rozwój stolicy
du¿ego pañstwa mo¿e opieraæ siê g³ównie na takich
przedsiêwziêciach? Poza tym przedstawiona przez
niego strategia jest bardzo ogólna i oderwana od
rzeczywistoœci. Widaæ, i¿ zosta³a przygotowana na
potrzeby kampanii wyborczej. Tymczasem profe-
sjonalna i rzetelna strategia jest bardzo potrzebna.

- Czy Platforma Obywatelska zamierza za-
prezentowaæ mieszkañcom tak¹ wizjê?

- Tak. W naszym zamyœle ka¿de ko³o dzielni-
cowe PO przygotuje 2-3 najwa¿niejsze zadania,
które bêd¹ stanowiæ czêœæ „warszawskiej uk³a-
danki”.

- Jedn¹ z przyczyn parali¿u decyzyjnego
w Warszawie jest sposób zarz¹dzania miastem
przez prezydenta Lecha Kaczyñskiego, który
postanowi³ skupiæ ca³¹ w³adzê w swoim rêku.
Zabra³o mu to tyle czasu, ¿e nie zd¹¿y³ wyko-
naæ tego, do czego zosta³ powo³any, czyli do
pracy na rzecz mieszkañców stolicy. Czy PO
bêdzie d¹¿yæ do zmiany stylu zarz¹dzania obe-
cnych w³adz i przysz³ych stolicy?

- Centralizacja w³adzy okaza³a siê zabójcza dla
Warszawy. Wszystkie decyzje zapada³y w ratuszu.
Dzielnice straci³y mo¿liwoœæ decydowania o swo-
ich sprawach. Nie by³y te¿ informowane o zamie-
rzeniach w³adz miasta lub bardzo czêsto dawano
im jedynie 24 godziny na zaopiniowanie jakiegoœ
projektu. Sama ustawa warszawska wcale nie
zmusza do takiej centralizacji w³adzy. By³a to swo-
ista interpretacja ustawy przez prezydenta Kaczyñ-
skiego, który zablokowa³ uchwalenie statutu mia-
sta. Organizacja warszawska PO bêdzie d¹¿yæ do
decentralizacji tej w³adzy. Nie po to walczyliœmy
o samorz¹dnoœæ, aby teraz odbieraæ mieszkañcom
prawo do decydowania o swoim mieœcie. 

- Mamy obecnie w Warszawie sytuacjê pato-
w¹. Rada Warszawy od³o¿y³a decyzjê o rezy-
gnacji pana prezydenta z funkcji szefa stolicy
do 9 lutego br., co oznacza w³aœciwie bezkróle-
wie. Czy ta sytuacja jest zgodna z prawem?

- Teoretycznie do 23 stycznia by³a to sytuacja
zgodna z prawem. Rezygnacja powinna byæ przy-
jêta w ci¹gu 30 dni od dnia jej z³o¿enia. W zwi¹z-
ku z tym wojewoda ma prawo i mo¿e w ci¹gu na-
stêpnych 30 dni jedynie pouczyæ radê i nakazaæ
jej podj¹æ decyzjê. Niestety postêpowanie rady
prowadzi do dalszego parali¿u stolicy. Ja s¹dzê,
¿e sekretarz miasta, czyli pan Miros³aw Kochal-
ski nie ma uprawnieñ do podejmowania decyzji.
On nie ponosi za nie odpowiedzialnoœci. Powsta-
je sytuacja patologiczna, gdy rada zajmuje siê so-
b¹, a nie sprawami miasta.

- Czy mo¿liwe jest odwo³anie rady przez
mieszkañców?

- Na pewno mieszkañcy mog¹ wyraziæ protest
przeciwko takiemu postêpowaniu.

- Dziêkujê Pani za rozmowê.

To, co maturzyœci z LXXXVII
LO im. Leopolda Okulickiego prze-
¿yli 14 stycznia, ich koledzy
z XLVII LO im. Stanis³awa Wy-
spiañskiego prze¿yj¹ dopiero 3 lute-
go. Bo w tym roku czêœæ szkó³ wy-
prawia³a bale przed feriami – inne
po feriach. Wszêdzie jednak jest
podobnie. M³odzie¿ bawi siê w wy-
najêtych salach – od kasyna
w Rembertowie, jak uczniowie
XCVII LO im. Olimpijczyków
Polskich przez Pa³ac Kultury i Na-
uki jak XXIII LO im. Marii Curie-
Sk³odowskiej (na zdjêciu), po Ho-
tel Europejski jak ci z XLVII LO
im. Stanis³awa Wyspiañskiego.
Koszty podobne. Wahaj¹ siê od
150 do 200 z³otych od osoby.
Niektórym bale organizuj¹ komi-
tety rodzicielskie, innym szko³y,
a jeszcze innym uczniowie. Ma-
turzyœci z Liceum im. Agnieszki
Osieckiej przygotowuj¹ sami. 

– Gdzieœ na Wale Miedze-
szyñskim – t³umaczy dyrektor
Eugeniusz Niegowski. - Nawet
mam zaproszenie, ale nie pa-
miêtam w tej chwili. Nie wtr¹-
cam siê. S¹ doroœli, a ta stu-
dniówka to taki pierwszy
sprawdzian, czy potrafi¹ coœ
dobrze zorganizowaæ. Ja tam
przyjdê, powiem parê s³ów do
nich, ale wtr¹caæ siê nie mam
zamiaru.

O ile na bal staæ ka¿dego,
o tyle tradycyjnie ze strojami
gorzej. Zw³aszcza, gdy siê jest
dziewczyn¹. Trzeba zap³aciæ za
sukienkê, fryzjera, manicurzy-
stkê, a nawet solarium. Ch³opcy
za fryzjera p³ac¹ co najwy¿ej
trzydzieœci z³otych, z solarium
czy manicurzystki korzystaj¹
nieliczni. Garnitur maj¹ z regu-

³y ten sam i na maturê i na stu-
dniówkê i póŸniejsze egzaminy
wstêpne na wy¿sze uczelnie. 

Najtañsza sukienka balowa
kosztuje 200 z³otych. Podobnie
balowa spódnica, do której
przecie¿ trzeba jeszcze dokupiæ
bluzkê. Najdro¿sze s¹ buty,
a wiadomo, ¿e na studniówkê
musz¹ byæ wygodne. W koñcu
trzeba w nich nie tylko ³adnie
wygl¹daæ, ale przede wszyst-
kim tañczyæ. Dobry but te¿ ko-
sztuje. Jak jest ze skóry i znanej

firmy, to nie kupi siê go taniej
jak za 150 z³otych. 

Wizyta u fryzjera to koszt od
40 z³otych do 150, a nawet
200. Zw³aszcza, jeœli w grê
wchodzi na³o¿enie farby,
trwa³a ondulacja, pasemka,
przed³u¿anie w³osów i tak da-
lej. Czego to fryzjer dziœ nie
potrafi! 

Z okazji studniówki niektóre
dziewczyny decyduj¹ siê na wi-

zytê u manicurzystki. Cena od
30 do 50 z³otych. Zw³aszcza, je-
œli w grê wchodzi zdobienie pa-
znokci. Niektóre wybieraj¹ tipsy
(cena od 50 do 120 z³otych). 

Wielu rodziców wzdycha na
wydatki, ale… s¹ tacy ucznio-
wie, co zarabiaj¹ na to wszyst-
ko sami. Niestety… Joanna
nie chce ujawniæ nazwiska ani
szko³y. Nie chce, by wiedzia³y
o tym kole¿anki. Przez okres
ferii zimowych dorabia sobie
siedz¹c z dzieæmi s¹siadki.
Patrycja od pocz¹tku roku
udziela korepetycji z angiel-
skiego podstawówkowiczom,
wiêc bêdzie mog³a pozwoliæ
sobie na naprawdê sza³ow¹
kreacjê. 

- Dziêki temu bêdê te¿ szano-
waæ pieni¹dze – mówi. Jednak
tak jak i jej rówieœniczka nie
chce podaæ nazwiska. 

Czasy siê zmieniaj¹, a my
zmieniamy siê wraz z nimi –

mówi stare ³aciñskie przys³o-
wie. Dziœ studniówki rzadko
odbywaj¹ siê w szko³ach,
rzadko te¿ obowi¹zuj¹ na nich
stroje galowe. To, co wspólne
to polonez na pocz¹tku i data –
sto dni przed matur¹. I tylko
szkoda, ¿e to wstyd przyznaæ
siê, ¿e na studniówkowy strój
niektórzy zarabiaj¹ w³asn¹
prac¹. 

MKP

Nasze samochody
Zakoñczy³ siê powszechny pomiar ruchu dokonany w 2005 roku. Dla nas mie-
szkañców aglomeracji warszawskiej (miasto sto³eczne Warszawa plus okala-
j¹ce Warszawê powiaty), którym dojazd, wyjazd i przemieszczanie siê po sto-
licy zabieraj¹ coraz wiêcej bezcennego czêsto czasu, wiedza o przyczynach
narastaj¹cego parali¿u komunikacyjnego jest szczególnie przydatna. 

W czasie kilku ostatnich lat motoryzacja w gospodarstwach domowych w gminach podwarszawskich znacz¹-
co nadrobi³a poprzedni dystans do stolicy. WskaŸnik motoryzacji wyra¿ony liczb¹ samochodów osobowych na
1000 mieszkañców w samej Warszawie wyniós³ 231, a w strefie podwarszawskiej a¿ 237. Statystyczny samo-
chód pod Warszaw¹ jest o prawie rok starszy ni¿ w stolicy (Warszawa - 7.7, a podwarszawskie powiaty - 8.6). 

Œredni roczny przebieg samochodu w gospodarstwie domowym pod Warszaw¹ jest wiêkszy ni¿ w samej stoli-
cy, ale tylko tysi¹c kilometrów rocznie (Warszawa -18.5 tys. powiaty podwarszawskie 19.6 tys. kilometrów), a tyl-
ko 6-7 procent pojazdów ma œredni przebieg roczny ponad 40 tys. kilometrów. W ci¹gu ostatnich 12 lat udzia³
transportu publicznego miejskiego w obs³ugiwaniu mieszkañców stolicy spad³ prawie 10 procent, mimo powa¿-
nego wzrostu przewozów pasa¿erskich warszawskim metrem. Oznacza to nic innego, jak tylko porzucenie przez
znaczn¹ czêœæ warszawiaków transportu publicznego na rzecz podró¿y w³asnymi samochodami. W tym samym
czasie dróg i ulic nie przyby³o, zreszt¹ ich jakoœæ i stan nawierzchni jest dramatycznie z³y, w 2003 roku szacowa-
no, ¿e tylko 13 procent ulic warszawskich nie wymaga remontu b¹dŸ modernizacji. Janusz Piechociński 

Na wniosek szefa mazowieckiej PO Bronis³awa Ko-
morowskiego zarz¹d krajowy rozwi¹za³ w³adze sto-
³ecznej organizacji PO, po tym, jak czêœæ radnych PO
g³osowa³a za przyjêciem bud¿etu w marcu 2005 r.,
przygotowanego przez prezydenta Lecha Kaczyñ-
skiego. Uznano wówczas, i¿ zarz¹d warszawski nie
radzi sobie  z polityk¹ partii w stolicy. Do czasu wy-
boru nowych w³adz powo³ano pe³nomocnika, pani¹
Hannê Gronkiewicz-Waltz. Usuniêci z PO radni utwo-
rzyli Samorz¹dowy Klub w Radzie Miasta, wspieraj¹-
cy poczynania Klubu Radnych PiS.

Tanecznie przed maturą
Gdzieniegdzie ju¿ siê odby³y, gdzie indziej te-
goroczni maturzyœci z Pragi Po³udnie czeka-
j¹ na swój pierwszy bal. Studniówka to z re-
gu³y jeden z tych wydatków, które znacznie
obci¹¿aj¹ kieszenie rodziców. Dlatego wielu
tegorocznych maturzystów, a zw³aszcza ma-
turzystek postanowi³o sobie dorobiæ. 
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 2

POZIOMO: 1-A walizki podró¿nego. 1-J pokrowiec na skrzyp-
ce. 2-E staropolski pan. 3-A zmierzch. 3-G sedes dla malu-
cha. 4-E talizman. 4-L hydrolokator m.in. do wykrywania okrê-
tów podwodnych. 5-G król Eginy. 6-A napój z alkoholu z do-
datkiem soku. 6-K materia³ izolacyjny. 7-B tytu³ daw. w³adców
Rosji. 7-G krewny w linii mêskiej. 8-D ¿¹dl¹cy owad. 8-J
dzielnica w pn.-zach. czêœci Warszawy. 9-F ostronos, rudy
kuzyn szopa. 10-A wodna lub taneczna. 10-H domiêœniowe
lub do¿ylne. 11-A daje sygna³ do biegu. 12-H podstawa, dol-
na czêœæ budowli. 13-A forteca, sta³a fortyfikacja obronna. 
14-J pieni siê na g³owie. 15-E oznaczenie p³atnoœci na ka¿de
¿¹danie. 16-A nie¿yt nosa. 16-J deklarowana lojalnoœæ.
PIONOWO: A-1 dŸwiêk wywo³any uderzeniem w strunê. 
A-10 figlarz. B-6 zapalenie kopyta u konia. C-1 mieszka
w Nowym Targu. C-10 urz¹d ¿ydowskiego duchownego. D-6
trójgarniec, narzêdzie chirurgiczne. E-1 odmiana kajmana. 
E-11 sztuczne lodowisko w Warszawie. F-8 kochanka Nero-
na. G-1 imiê ¿eñskie. H-2 miasto we W³oszech czêœæ Neapo-
lu. H-7 du¿y kamieñ.H-12 nadzienie w pierogach. I-3 ozdoba

stroju kobiecego. I-9 nietykalna œwiêtoœæ. J-1 jednostka wagi
i jednostka monetarna ró¿nych krajów. J-7 œwiêty byk czczo-
ny w staro¿ytnym Egipcie. J-12 szczyt w Tatrach Zachodnich.
K-5 protest. £-12 zabalsamowane zw³oki. M-1 impreza tury-
styczna lub zawody sportowe. N-8 oprzêd jedwabnika. O-1
lekkie drapanie cia³a w miejscach wra¿liwych. O-12 pch³a pia-
skowa. opr. A. Kemski  

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹-
zanie krzy¿ówki Nr 17/05:”G³upi rozumu nie kupi”.

Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”                                 tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³a: p. Danuta Dutka
z ul. Walecznych. Wa¿ne do 7 lutego br.

Za spraw¹ kasowego fil-
mu o tragedii legendar-
nego parowca „Tita-

nic”, s³awionego w powie-
œciach i piosenkach, wêdruje-
my na warszawsk¹…Pragê.
Tak, tak nie ma tutaj ¿adnej
zgo³a pomy³ki. Oto w³aœnie
w tej dzielnicy przy ul. Ra-
dzymiñskiej 60 – dnia 10 li-
stopada 1945 r. zmar³a Nata-
lia Gralow – nauczycielka jê-
zyków obcych, jedna z pasa-
¿erek tego luksusowego li-
niowca. ¯eby wiêc opowie-
dzieæ, jak zosta³a pasa¿erk¹
„Titanica” wypada cofn¹æ siê
w czasie i parê s³ów poœwiêciæ
jej rodzinie, to jest bowiem
kluczem do ca³ej historii.

Bohaterka opowieœci  - Nata-
lia Karolina Gralow - przysz³a
na œwiat w 1882 r. w Warsza-
wie. By³a córk¹ zamo¿nego
kupca Gustawa Adolfa Gralo-
wa (1843-1905) i Anny Wilhel-
miny z Liebeltów, której rodzi-
na notowana by³a w stolicy
Rzeczypospolitej od pocz¹tku
panowania ostatniego króla
Polski. Gralowowie zaœ s¹ po-
chodzenia anglosaskiego, jako
protestanci byli pocz¹tkowo
wyznawcami anglikanizmu,
jednak po przybyciu do War-
szawy na pocz¹tku XIX wieku
przeszli na ³ono koœcio³a ewan-
gelicko-augsburskiego czyli lu-
terañskiego. Pierwszy pojawi³
siê w syrenim grodzie Samuel
Bogumi³ Gralow, ¿onaty z Jo-
ann¹ Mart¹ z Adamów i oni da-
li pocz¹tek warszawskiej linii

rodu Gralowów. Przegl¹d do-
kumentów warszawskiego zbo-
ru E-A zdeponowanych w Ar-
chiwum Akt Dawnych
(AGAD), daje mo¿liwoœæ prze-
œledzenia losów, nie tylko sa-
mych protoplastów, ale i ich po-
tomków. 

Spoœród ich dzieci na czo³o
wysun¹³ siê August Karol Fry-
deryk (ur. 1803), kupiec, który
w 1830 r. poœlubi³ w warszaw-
skim koœciele ewangelicko-
augsburskim Karolinê Frydery-
kê Gaglin (ur. 1810), córkê
kupca kolonialnego z Torunia.
Ze zwi¹zku tego przysz³o na
œwiat troje dzieci. Najstarszy
syn: Wilhelm Henryk Gralow
(1835-1876), w³aœciciel kilku
wiatraków na Woli oraz du¿ej
piekarni, o¿eni³ siê z Ann¹ Kle-
mentyn¹ z Feniorów (1845-
1873). Drugi w kolejnoœci Gu-
staw Adolf (1843-1905) zgo-
dnie z tradycj¹ rodzinn¹ ukoñ-
czy³ szko³ê handlow¹, równo-
czeœnie przeszed³ praktykê
m³ynarsk¹, od czeladnika do
majstra co mu siê przyda³o, po-
niewa¿ po ojcu  odziedziczy³
wiatraki. On w przysz³oœci zo-
sta³ ojcem Natalii. Najm³od-
szym dzieckiem Wilhelma
i Anny by³a Emilia (1840-
1889), z zawodu nauczycielka,
o której niestety nic wiêcej nie
da siê powiedzieæ. 

Zawê¿aj¹c losy rodziny do
wybranej przeze mnie postaci,
pragnê dodaæ, i¿ posiada³a ona
rodzeñstwo dwóch starszych od
siebie braci: Augusta Fryderyka

(1868-1910), ¿onatego z Mart¹
Mari¹ z Welterów (1874-1905)
i Henryka Wilhelma (ur. 1874-
1898), kawalera. To w³aœnie za
spraw¹ tego ostatniego, Natalia
prze¿y³a niesamowit¹ przygodê
swego ¿ycia. 

Henryk ukoñczywszy war-
szawsk¹ szko³ê handlow¹, po-
rwany pasj¹ podró¿owania, nie
wróci³ z wakacji we Francji,
gdzie odbywa³ praktykê han-
dlow¹. Drog¹ morsk¹ z Marsy-
lii, uda³ siê do Stanów Zjedno-
czonych Ameryki Pó³nocnej.
Tam w 1894 roku zaci¹gn¹³ siê
do armii. Dos³u¿ywszy siê
stopnia porucznika bra³ udzia³
w wojnie hiszpañsko-amery-
kañskiej i niestety poleg³ pod-

czas walk na Kubie. Mia³ zale-
dwie 24 lata. Kochaj¹ca brata
siostra – Natalia, postanowi³a,
¿e kiedy nadarzy siê sposob-
noœæ, to odbêdzie podró¿ œlada-
mi Henryka, w celu odnalezie-
nia jego grobu. 

Tak¹ w³aœnie okazj¹ sta³ siê
dziewiczy rejs ”Titanica” do
Ameryki Pó³nocnej. Na ko-
sztown¹ podró¿ z³o¿y³a siê ca³a
rodzina, a pragn¹c zapewniæ
Natalii bezpieczeñstwo, zatru-
dni³a dla niej dwie osoby s³u¿-
by. Podró¿ wiod³a z Warszawy
przez Berlin, kolej¹ warszaw-
sko-wiedeñsk¹ do Hamburga,
w towarzystwie dwojga s³u¿¹-
cych: pokojówki i garderobia-
nej – Felicji i lokaja Józefa,

którzy mieli jej zapewniæ bez-
pieczeñstwo podczas uci¹¿li-
wej drogi z Europy do Ameryki
i dalej, na Kubê. P³ynê³a w ka-
binie drugiej klasy. 

Przed zatoniêciem statku, tra-
gicznego wieczoru 14 kwietnia
1912 r. – uczestniczy³a razem
z innymi pasa¿erami w odby-
waj¹cym siê na okrêcie balu ka-
pitañskim. Kiedy po og³oszeniu
alarmu znalaz³a siê na pok³a-
dzie, przy schodzeniu do szalu-
py pomimo zamieszania odszu-
ka³a j¹ s³u¿¹ca Felicja i obie za-
jê³y miejsce w ³odzi ratunko-
wej. Lokaj odnalaz³ siê dopiero
na wybrze¿u amerykañskim, na
skutek wielogodzinnego prze-
bywania w podtopionej ³odzi

ratunkowej, w lodowatej wo-
dzie - d³ugo chorowa³. Czeka-
j¹c na jego wyleczenie Natalia
zatrzyma³a siê w Nowym Jor-
ku. PóŸniej, ju¿ we troje konty-
nuowali podró¿. By³a na Kubie,
gdzie odnalaz³a grób brata i po-
³o¿y³a na nim kamienn¹ p³ytê. 

Uwieñczona w zasadzie suk-
cesem eskapada da³a jej siê soli-
dnie we znaki i cieniem po³o¿y-
³a siê na dalszym ¿yciu. Nie wy-
sz³a za m¹¿, w szczêœliwej i ko-
chaj¹cej siê rodzinie doczeka³a
wybuchu wojny oraz powsta-
nia, prze¿y³a œmieræ najbli¿-
szych i zosta³a zupe³nie sama. 

Z zapisu w ksiêdze zgonów
wynika, ¿e o œmierci Natalii
Gralow, w domu przy ul. Ra-
dzymiñskiej 60 m 8 zawiado-
mili: Franciszek Jakubiak, do-
zorca (lat 62) i Lucyna Kuœnie-
rek, urzêdniczka (lat 38). Tyle
lakoniczna notatka. 

Ta jedyna chyba Polka, pasa-
¿erka legendarnego „Titanica”,
spoczê³a na cmentarzu ewange-
licko-augsburskim w Warsza-
wie, zabieraj¹c do grobu taje-
mnicê swych prze¿yæ na ton¹-
cym statku, o czym rozpisywa-
³y siê gazety w Europie i za
oceanem. 

Uczestnictwo w katastrofie
potwierdzaj¹ dwie informacje
pochodz¹ce z amerykañskiej
i niemieckiej prasy, których
strzêpy przechowujê w swoich
zbiorach.

Do dzisiaj nie wiem, sk¹d siê
wziê³a na Pradze, poniewa¿
cz³onkowie tej rodziny nigdy
na Pradze nie mieszkali…
Tadeusz Władysław Świątek

Pasażerka „Titanica”
z Pragi

ZAU£KI HISTORII

Sponsorem „Zau³ków historii” jest
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�� BARAN 21.03-21.04
Niewykluczone, ¿e pojawi okazja do ma³ego wy-
poczynku. Nie bêdzie to nic specjalnego, ale na-
cieszysz siê mi³ym towarzystwem i poprawisz
swoj¹ kondycjê fizyczn¹. Po powrocie zaimpo-
nujesz swoim kolegom dobr¹ form¹ intelektualn¹
i pomys³owoœci¹. W sprawach osobistych warto,
abyœ podejmowa³ rozmowy, jeœli nie jesteœ zado-
wolony ze swojego dotychczasowego uk³adu part-
nerskiego. 

�� BYK 22.04-21.05
Dobre dni na za³atwienie spraw, które odk³ada³eœ na
potem. Koniec miesi¹ca mo¿e byæ dla ciebie pomy-
œlny w sprawach osobistych. Samotne Byki mog¹
prze¿yæ zawrót g³owy, a te bêd¹ce w sta³ych zwi¹z-
kach prze¿ywaæ bêd¹ „wiosenne chwile”, chocia¿ za
oknem mroŸna zima. Korzystna sytuacja finansowa
sprawi, ¿e postanowisz zainwestowaæ pieni¹dze
w jakiœ wiêkszy interes. Tylko uwa¿aj na nieuczci-
wych poœredników i trzymaj rêkê na pulsie. 

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Bêdziesz teraz Ÿle znosi³ wszelkie zmiany. Chocia¿
twoja natura lubi nowoœci, obecnie bêdzie ci to prze-
szkadzaæ. Skup siê na najwa¿niejszych sprawach,
nie przejmuj siê b³ahostkami i staraj siê s³uchaæ do-
brych rad. W sprawach osobistych nie bêdziesz ³a-
twym partnerem, dlatego postaraj siê przystopowaæ
w okazywaniu swoich reakcji, bo potem trudno bê-
dzie wyt³umaczyæ siê ze znaczenia „przykrych s³ów”
bliskiej osobie. Zdrowie w normie, wiêc do dzie³a
i nie poddawaj siê zmiennym nastrojom.

�� RAK 22.06-22.07
Wolnym Rakom grozi ma³a sercowa niespodzianka,
która mo¿e przewróciæ do góry nogami ich uporz¹d-
kowane ¿ycie. Mo¿e to byæ ca³kiem mi³e uczucie,
wiêc nie martw siê zanadto. W sprawach finanso-
wych uwa¿aj na nadmierne wydatki i przystopuj
z wiêkszymi zakupami. W pracy mo¿liwy jest awans,
ale musisz uzbroiæ siê na razie w cierpliwoœæ –
wszystko w swoim czasie. Trudne negocjacje mog¹
ci pójœæ jak z p³atka, jeœli tylko odpowiednio siê przy-
gotujesz.

�� LEW 23.07-23.08
W najbli¿szych tygodniach wyka¿esz siê spor¹ in-
wencj¹ w sprawach zawodowych. Pojawi siê te¿
okazja do spo¿ytkowania energii, która ciê rozpiera.
To wszystko spowoduje, ¿e sprawy, które zaplano-
wa³eœ bêd¹ mia³y szansê siê urealniæ. Bêdziesz do-
ceniony, wyró¿niony i jeœli tylko nie zmarnujesz swo-
jej szansy – nagrodzony. Nie zwa¿aj na plotki i drob-
ne z³oœliwoœci – nie zbaczaj z obranego celu. Osoby
ze sk³onnoœci¹ do gier hazardowych powinny byæ
ostro¿niejsze w swoim postêpowaniu.

�� PANNA 24.08-23.09
Nadszed³ pomyœlny czas na realizacjê niektórych
twoich planów. Postêpuj ostro¿nie, systematycznie
i w sposób przemyœlany – to twoje g³ówne zalety.
Nie skupiaj siê tylko na powa¿nych sprawach, a hu-
mor poprawiaj jakimiœ ma³ymi przyjemnoœciami.
W sprawach osobistych mo¿e okazaæ siê, ¿e ty
i twoja druga po³owa mo¿ecie mieæ odmienne

upodobania, co do spêdzania wolnego czasu. Poza
tym nie powinieneœ mieæ wiêkszych k³opotów
w sprawach zawodowych i finansowych.

�� WAGA 24.09-23.10
Jesteœ teraz w dobrej formie. Pomyœlna sytuacja finan-
sowa nastraja ciê optymistycznie do dalszych poczy-
nañ. W sprawach zawodowych mo¿esz liczyæ na
wsparcie wspó³pracowników i docenienie przez prze-
³o¿onych, natomiast w sprawach osobistych nie bê-
dzie ¿adnych wiêkszych niespodzianek. Zakupy, które
teraz zrobisz na pewno nie bêd¹ niewypa³em,
a w przysz³oœci mog¹ wspaniale zaprocentowaæ. Oka-
zji do podró¿y i spotkañ z przyjació³mi nie zabraknie.

�� SKORPION 24.10-23.11
Najbli¿sze dni mog¹ przynieœæ wiele zmian, w nie-
których sprawach na lepsze. Ambicja z jak¹ podcho-
dzisz do spraw zawodowych bêdzie dostrze¿ona, ale
nie przepracowywuj siê zanadto. Parê dni urlopu przy-
da³oby ci siê na pewno. W sprawach uczuciowych nie
rzucaj wszystkiego na szalê, zachowaj dystans – ogni-
ste romanse nie s¹ dla ciebie obecnie korzystne.
Skoncentruj siê teraz na sprawach rodzinnych. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Szukasz okazji do zarobienia wiêkszych pieniêdzy.
Nie poddajesz siê ³atwo, jako ¿e jesteœ osob¹ ambit-
n¹ i doskonale radzisz sobie w trudnych warunkach.
Wszelkie przeciwnoœci losu pokonujesz taranem.
Tak¿e teraz wszystko powoli u³o¿y siê po twojej my-
œli. W sprawach sercowych nie odczujesz wiêkszych
zmian, ale obêdzie siê te¿ bez wiêkszych burz.
W pracy sporo obowi¹zków, ale ty lubisz jak siê coœ
dzieje. Nie zapominaj te¿ o sobie, poœwiêæ trochê
czasu poprawie nastroju. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Postaraj siê o wiêksz¹ równowagê w sprawach za-
wodowych i rodzinnych. Za du¿o czasu spêdzasz
w pracy, a przecie¿ jest tyle ciekawych rzeczy do
zrobienia. Ostatnio zawarte znajomoœci mog¹ siê
przerodziæ w coœ interesuj¹cego... W finansach bez
wiêkszych zmian, ale nie martw siê na razie wszyst-
ko idzie we w³aœciwym kierunku. Nastaw siê bardziej
optymistycznie na to, co siê dzieje dooko³a.

�� WODNIK 21.01-19.02
W ci¹gu najbli¿szych tygodni smutki ani k³opoty nie
bêd¹ mia³y do ciebie dostêpu. Swoje sprawy bê-
dziesz planowaæ z rozwag¹ i zobaczysz tego efekty
ju¿ nied³ugo. W uczuciach poczujesz siê trochê za-
gubiony, pewne sprawy wymykaj¹ ci siê spod kon-
troli. Ale nie powinieneœ siê zanadto tym przejmo-
waæ, pozostaw sprawy swojemu biegowi. Ich finan-
sowa strona wygl¹da korzystnie.

�� RYBY 20.02-20.03
Czeka ciê w najbli¿szym czasie dobra passa.
W sprawach finansowych mo¿esz zaszaleæ, ale do
pewnego stopnia. Ogólnie jesteœ teraz pe³en zapa³u
i pomys³ów i chcia³byœ je wprowadziæ w czyn. Œwiat
stoi przed tob¹ otworem i wszystko jest mo¿liwe. Po-
za tym nie zajmuj siê wy³¹cznie prac¹. A twoi znajo-
mi i przyjaciele? Im siê te¿ coœ nale¿y. W sprawach
uczuciowych mo¿esz odczuwaæ pewien niedosyt,
ale to siê wkrótce zmieni. Merlin

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

„Titanic” tonie. Rycina z epoki
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REKLAMA REKLAMA

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

HOTEL

STRZY¯ENIE I PIELÊGNACJA

SKLEP – ARTYKU£Y DLA ZWIERZ¥T

RABAT DLA EMERYTÓW – 20%

P£ATNOŒÆ RATALNA

CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT

Jak¿e czêsto przy
stole nasz ulubie-
niec dostaje ró¿ne-
go rodzaju smako-
³yki. Niektóre z nich
s¹ dla niego wrêcz
zabójcze. Sztanda-
rowym tego przy-
k³adem jest czeko-
lada. Wiêkszoœæ

w³aœcicieli psów zapewne o tym wie.
Jednak przypominania i przestróg
nigdy dosyæ.

Wszyscy, którzy maj¹ psy doskonale wie-
dz¹, ¿e przepadaj¹ one za s³odyczami. S¹ to
produkty bardzo kaloryczne i szybko prowa-
dz¹ do oty³oœci. Ma³o tego, np. wspomniana
czekolada mo¿e byæ przyczyn¹ zejœcia œmier-
telnego psa. Zawiera ona teobrominê, która
jest toksyczna dla psów. Czekolada mleczna,
w 1 g ma oko³o 1,5
mg teobrominy, gorz-
ka natomiast a¿ 16
mg. Dawka œmiertel-
na teobrominy dla psa
to oko³o 100–300 mg
na kilogram masy
cia³a zwierzêcia.
Przyk³adowo pies
o masie cia³a oko³o
2,5 kg, np. york mo¿e
ulec œmiertelnemu za-
truciu po zjedzeniu
25 gramów gorzkiej
czekolady.

Stara siê wiêc „ko-
chaj¹cy” œlepo w³a-
œciciel „umiliæ” ¿ycie
czworonoga. W jaki
sposób wiadomo.
Smako³ykami. Pies
dostaje wiêc okazjo-
nalnie kawa³ek tortu, kilka cukierków, a z re-
sztek obiadu ostro przyprawione flaki lub bi-
gos. 

W najlepszym przypadku - sielanka trwa do
nastêpnego dnia, o ile ju¿ noc¹ u naszego uko-
chanego czworonoga nie wyst¹pi¹ wymioty,
jako pierwsza oznaka niestrawnoœci. W nastêp-
nej kolejnoœci mo¿e dojœæ do luŸnych stolców
i biegunek. Te objawy z regu³y budz¹ dopiero
obawy w³aœcicieli. S¹ wœród nich i tacy, którzy
dopiero po kilku dniach szukaj¹ pomocy u le-
karza weterynarii - twierdz¹c, ¿e psu samo
przejdzie. Z regu³y jednak samo nie przecho-
dzi, a w³aœciciel zg³asza siê z psem u którego
np. dosz³o ju¿ do krwotocznego zapalenia ¿o-
³¹dka i jelit. 

Postêpowanie lekarza weterynarii w takich
przypadkach nie jest ³atwe. Nale¿y bowiem
wykluczyæ mo¿liwoœæ wyst¹pienia choroby za-
kaŸnej, zatrucia toksycznego np. (trutk¹ na
szczury), chorób t³a wewnêtrznego, parazyto-
logicznego, a tak¿e w przypadku samic - cho-
rób zwi¹zanych z rozrodem.

Drugi problem - to sprawa œwiadomoœci na-
szego spo³eczeñstwa i kanonu, ¿e produkty
¿ywnoœciowe nie mog¹ siê zmarnowaæ. Dlate-
go, jeœli coœ jest zepsute lub stare, wyk³adamy
b¹dŸ wrêcz wyrzucamy przez okno „dla pta-
szków”.

Z okien bloków leci wiêc stary zapleœnia³y
chleb, zzielenia³a i cuchn¹ca wêdlina, zawar-
toœæ otwartych przed tygodniem konserw itp.
„Przecie¿ nie mo¿e siê zmarnowaæ, a ptaki to
chêtnie zjedz¹”.

Psi charakter nakazuje poprzez ³apczywoœæ
i przekorê spróbowania czegoœ nowego. Szcze-
gólnie m³ode psy poprzez swoj¹ „ciekawoœæ

œwiata” musz¹ zako-
sztowaæ wszystkie-
go. Ten ogromy bu-
kiet zapachowy roz-
k³adaj¹cych siê re-
sztek organicznych
pochodz¹cy z zepsu-
tego siê jedzenia dla
m³odego psa jest
nader kusz¹cy i obie-
cuj¹cy.

Rozk³adaj¹ce siê
zwi¹zki organiczne
to ogromnie bogaty
rezerwuar bakterii
zarówno tlenowych,
jak i beztlenowych
prowadz¹cych po
spo¿yciu do ró¿nego
stopnia zaburzeñ ¿o-
³¹dkowo - jelito-
wych. Wystêpuj¹ce

schorzenie mo¿e mieæ charakter ostry, b¹dŸ
przewlek³y, niekiedy o bardzo ciê¿kim przebie-
gu, a w przypadkach zaniedbanych koñcz¹cych
siê nawet zejœciem œmiertelnym.

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński 

MIESZKAÑCU pomó¿!

Stó³ pe³en zasadzek

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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Przepisy zobowi¹zuj¹
ZUS do informowania
o stanie konta ka¿dej osoby
ubezpieczonej. Tak wiêc na-
sze zadanie to sprawdzenie,
czy nie zasz³a jakakolwiek
pomy³ka. Je¿eli wszystkie
nasze sk³adki zostan¹ zapi-
sane na koncie – nasza eme-
rytura bêdzie dok³adnie taka,
jak¹ sobie wypracujemy. Je-
œli jednak, z ró¿nych powo-
dów, jakaœ sk³adka nie zosta-
nie zarejestrowana na koncie
osoby ubezpieczonej – wy-
sokoœæ przysz³ej emerytury
dla tej osoby bêdzie odpo-
wiednio ni¿sza.

Po raz pierwszy informa-
cje o stanie konta w ZUS
zosta³y przekazane w koñ-
cu 2003 roku i dotyczy-
³y sk³adek wp³aconych
w 2002 roku. Tak du¿e
opóŸnienie w przekazywa-
niu informacji o sk³adkach
by³o konsekwencj¹ b³êdów,
pope³nionych w pocz¹tko-
wym okresie wprowadzania
reformy systemu emerytal-
nego. PóŸniej ZUS przesy³a³
informacje za lata 2003 oraz
2001. Na pocz¹tku paŸdzier-
nika 2005 r. otrzymamy in-
formacje o sk³adkach wp³a-
conych w 2004 roku. W koñ-
cu 2005 roku zostan¹ przeka-
zane informacje za 2000 r.,
a w 2006 r. otrzymamy in-
formacje o sk³adkach wp³a-
conych w 2005 r. oraz o tych
wp³aconych na pocz¹tku re-
formy – a wiêc w 1999 roku.
W kolejnych latach informa-
cje bêd¹ wysy³ane corocz-
nie, przed koñcem sierpnia.

Trzeba pamiêtaæ, ¿e ZUS
przekazuje informacje
o sk³adkach wy³¹cznie
osobom, które w danym
roku by³y ubezpieczone.
Jeœli w tym okresie nie pod-
lega³y ubezpieczeniu spo-
³ecznemu (bo np. nie praco-
wa³y i nie pobiera³y zasi³ku)
– informacje za ten okres
nie s¹ przekazywane.

Zapisy na kontach s¹ do-
konywane przez ZUS na
podstawie dokumentów
przesy³anych przez p³atni-
ków sk³adek (np. zg³oszeñ,
deklaracji i imiennych ra-
portów miesiêcznych). Je-
¿eli sk³adkê op³aca za nas
p³atnik (np. pracodawca),
nie ma znaczenia czy ju¿
wp³aci³ sk³adki na konto
ZUS czy te¿ jeszcze nie.
Wa¿ne jest tylko, aby w de-
klaracji, któr¹ sk³ada do
ZUS nasze sk³adki zosta³y
wykazane prawid³owo.

W przypadku, gdy p³atni-
kiem sk³adek jest sam ubez-
pieczony (np. prowadz¹cy
dzia³alnoœæ gospodarcz¹),
dodatkowym warunkiem
jest faktyczna wp³ata sk³ad-
ki.

Podstawowym doku-
mentem, bardzo pomoc-
nym przy sprawdzaniu in-
formacji z ZUS, jest ra-
port miesiêczny dla osoby
ubezpieczonej, np. na for-
mularzu ZUS RMUA,
który obowi¹zkowo otrzy-
mujemy od „naszych” p³at-
ników (np. pracodawców).
Raport ten zawiera te same
informacje, które p³atnik co

miesi¹c kieruje do ZUS. Je-
¿eli zdarzy³o siê, ¿e infor-
macje na formularzu ZUS
RMUA nie trafi³y do nas,
albo trafi³y, ale ju¿ ich nie
mamy – warto poprosiæ
p³atnika o ich ponowne wy-
danie. To bardzo wa¿ne – od
tego zale¿y przecie¿ wyso-
koœæ naszej przysz³ej eme-
rytury. Nie warto czekaæ, bo
jeœli p³atnik nagle przesta-
nie istnieæ (np. likwidacja
zak³adu pracy), to my mamy
problem.

Dodatkowo - warto prze-
chowywaæ te¿ tzw. „paski”,
a wiêc wyszczególnienie
sk³adników wynagrodzenia
oraz potr¹ceñ przekazywa-
nych pracownikom najczê-
œciej co miesi¹c razem
z wyp³at¹, a tak¿e informa-
cje podatkowe PIT-11, prze-
kazywane corocznie przez
pracodawcê, bo na nich
znajduje siê informacja
o kwocie sk³adek potr¹co-
nych z wynagrodzenia.

Krzysztof Pater 

Moja składka w ZUS
W nowym systemie emerytalnym wyso-
koœæ emerytury zale¿y od wysokoœci sk³a-
dek zapisanych na naszym koncie w ZUS.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e konto w ZUS to rejestr
zapisanych od 1999 r. sk³adek a dla osób,
które by³y ubezpieczone wczeœniej – tak¿e
zapisany kapita³ pocz¹tkowy, czyli informa-
cja o tym, ile „uzbieraliœmy sobie” na eme-
ryturê w okresie do 1998 r.

Autor jest wspó³twórc¹ no-
wego systemu emerytal-
nego, od wielu lat zajmuje
siê problematyk¹ ubezpie-
czeñ spo³ecznych, by³ mi-
nistrem polityki spo³ecznej.

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

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!



11114444    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

REKLAMA REKLAMA



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    11115555

KUPIĘ

� AAA Antyki,  wszelkie
starocie, znaczki, monety.
GOTÓWKA. Antykwariat
Madaliñskiego 7. 

Tel. 0501-050-948
�� Antyki, meble, obrazy,
zegary, pocztówki, znaczki
oraz inne przedmioty. 

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

� Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. An-
dersa 18. 

Tel. 022 831-36-48

SPRZEDAM

� Odkurzacze Rainbow –
nowe, u¿ywane – serwis,
konserwacja, akcesoria. 

Tel. 0606 742 822

MEDYCZNE
RAMKA
Blokery, Esperal, odtrucia.
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

NAUKA

�Angielski dla dzieci i m³o-
dzie¿y – profesjonalnie,
wieloletnie doœwiadczenie. 

Tel. 0602-446-484
� Angielski. 

Tel. 091-985-034
� Francuski, rosyjski - t³u-
maczenia przysiêg³e, tech-
niczne, handlowe, finanso-
we. Tel. 0 22 815-44-91 
� J. niemiecki – egzamina-
tor okrêgowy, nowa matura,
egzaminy, konwersacje,
szybka nauka, metoda multi-
medialna. 

Tel. 022 610-02-84; 
0501-122-145

� 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 , rosyjski. 

Tel. 0604-060-641; 
022 810-02-22  

� 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

Mieszkanie sprzedam
Miêdzynarodowa 50 m kw.
– 200 000 z³ z gara¿em 

HMR 615-80-05
Ostrobramska 80 m kw. –
340 000 z³ nowe z gara¿em 

HMR 615-80-05
Dzia³kê sprzedam

Wawer 640 m kw. – 164 000 z³
wszystkie media 

HMR 615-80-05
Miêdzylesie 1500 m kw. –
300 000 z³., „dobre s¹siedztwo”

HMR 615-80-05
Miêdzylesie 900 m kw., wa-
runki zabudowy, asfalt. 

HMR 615-80-05
Radoœæ 600 m kw. – 190 000 z³.,
dobra lokalizacja 

HMR 615-80-05
Józefów 2500 m kw. staro-
drzew, objêta planem

HMR 615-80-05
Dom sprzedam 

Miêdzylesie 145/1300 m kw.
2004 r., do wykoñczenia 

HMR 615-80-05  

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia

� Pokój. 
Tel. 022 773-51-13

�� 2 pokoje 60 m kw. na
Grochowie. 

Tel. 022 610-41-10 
(po 16.00)

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� Mieszkanie o pow. oko³o
60 m kw. (3-pokojowe),
okolice Majdañskiej lub
Igañskiej. 

Tel. 022 810-34-51 

NIERUCHOMOŚCI/wynajmę

� Na d³u¿ej mieszkanie ok.
40 m kw. + gara¿ podziemny
w pobli¿u Ronda Wiatracz-
na. Tel. 0501-200-090

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

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

DAM PRACĘ

� Agencja Ochrony zatru-
dni mê¿czyzn oraz kobiety
na atrakcyjnych warunkach. 

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

� Studentom (w ochronie) -
4,50 z³ brutto. 

Tel. 0 22 615-22-20
� Z Oriflame, jako konsul-
tantka zarobisz tyle – ile po-
trzebuje Twój domowy bu-
d¿et. Zadzwoñ pod przyja-
zny numer! 

Tel. 022 871-88-00

SZUKAM PRACY

� Emerytka – opieka nad
dzieckiem, osob¹ starsz¹
(ugotujê, posprz¹tam). 

Tel. 022 610-26-09; 
0609-962-192

� Handlowca, magazyniera,
frezera, kierowcy kat, B., in-
ne - w Wawrze, Falenicy. 

Tel. 0607-871-905

PRAWNE

KANCELARIA ADWO-
KACKA – prawo cywilne,
karne, spadkowe, rodzinne
– obs³uga. Porady. Anin ul.
Gajowa 2 A; wtorki
i czwartki 15.00-18.00.

Tel. 022 815-31-80; 
0501- 025-692 

RÓŻNE

� Domy z bali. 
Tel. 0888-708-650

� Konsultacje dotycz¹ce
zwrotu, zasiedzenia, repry-
watyzacji nieruchomoœci de-
kretowych - 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; 
501 550 975

� Kupiê stare prospekty sa-
mochodowe i inn¹ literaturê
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 zarz¹dza-
nie nieruchomoœciami. 

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

RAMKA
� ALKO - przeprowadzki,
us³ugi transportowe, 90
gr./km., meblowozy. Tel.
0694-977-485
�� ANTENY – Telewizyjne
i satelitarne, Cyfrowy Polsat
199,00 z³., 35,00 z³/m-c oraz
dekodery bez abonamentu
400 programów – 15 polskich
(Polonia, TV Trwam). Sprze-
da¿, monta¿, naprawa, gwa-
rancja. Tel. 0 22 815-47-25; 

0501 123 566

� Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zacho-
dnie. Naprawa. 

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

� Bielizna - pasmanteria ul.
Fieldorfa 10/324.
� Cyklinowanie, lakierowa-
nie - 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 naprawy
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, ta-
petowanie, hydraulika,
elektryka, panele, gwaran-
cja – 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
� Instalacje sanitarne, gazo-
we, monta¿ piecy i kuchni. 

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, tapetowanie,
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 zagranicznych, magneto-
widów. Gwarancja i ra-
chunki. Tel. 0 22 612-52-23; 

0607 145 196
� Naprawa pralek i lodówek
– 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 - ta-
nio, ul. Fieldorfa 10/324 
�� Przeprowadzki z pako-
waniem, tanio. 

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

� Rozliczam PIT-y tanio. 
Tel. 0609-797-597

� Uk³adanie, cyklinowanie,
lakierowanie, renowacja sta-
rych 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
�� Tapicerskie. 

Tel. 0 22 612-53-88
RAMKA
Uwaga! Okazja! Skup Cza-
pelska – 21, 22, i 23 luty
(wtorek, œroda, czwartek)
skupuje puszki ALU. po 5
z³./kg�� (7.00-20.00) Tel.
022 499-20-62 � cena z in-
nym towarem
� WOD.-KAN. – GAZ.,
C.O. Tel. 022 613-82-96
� 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, rolety,
moskitiery – producent –
monta¿, serwis. Rabat dla
emerytów i rencistów. ul.
Komorska 42 godz. 8.00-
16.00; ul. Grenadierów 11
paw. 4 godz. 12.00-18.00. 

Tel./fax. 022 870-36-37; 
0 22 497-98-80; 
0 22 813-00-34 

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

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

Uwaga! Okazja! Skup
Czapelska – 21, 22, i 23
luty (wtorek, œroda, czwar-
tek) skupuje puszki ALU.
po 5 z³./kg* (7.00-20.00) 

Tel. 022 499-20-62 
* cena z innym towarem



REKLAMA REKLAMA


