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Ryzyko
zdrowotne

Okrooopnie d³ugo ci¹gnie siê
ta zima, przed nami marcowe
grypy, katary i kaszle. 

Kto (jeszcze) ¿yw pobiegnie do
przychodni i tam po raz kolejny
oka¿e siê, w jakim zadziwiaj¹cym
œwiecie ¿yjemy. W œwiecie fikcji
i u³udy. Siêgnê do mojego, ju¿
wype³nionego, PIT-u. Co roku
bud¿et pañstwa zabiera mi spo-
ro, ponad 10 tys. z³otych ubezpie-
czenia zdrowotnego. Nie chorujê,
do lekarza chodzê rzadko, raz,
dwa razy w roku. Gdy chcê zrobiæ
najprostsze badania laboratoryjne
- muszê za nie ekstra zap³aciæ. 

Czyli praktycznie rzecz bior¹c
ca³a sk³adka idzie na ochronê
zdrowia moich wspó³rodaków,
z za³o¿eniem, ¿e to ja kiedyœ
przeniosê siê na garnuszek m³od-
szych i zdrowszych. Nic bym nie
gada³, gdybym widzia³, ¿e moja
matka - emerytka za te pieni¹dze,
mo¿e skorzystaæ z naturalnej w jej
wieku rehabilitacji.

Ale to ju¿ nie wchodzi w zakres
bezp³atnej s³u¿by zdrowia. Resztê
zabiegów - trzeba dokupiæ. A rz¹d
mówi, ¿e p³acimy jeszcze za ma-
³¹ sk³adkê zdrowotn¹ i chce j¹ po-
wiêkszyæ... Do jakiego poziomu?

Przestañmy siê oszukiwaæ.
Podzielmy sk³adkê zdrowotn¹ na
kilka czêœci. Jedna obowi¹zkowa,
pe³ni³aby rolê podtrzymywania
s³u¿by zdrowia w stanie gotowo-
œci, a tak¿e by³aby elementem so-
lidarnoœci spo³ecznej. Druga, od-
prowadzana do firm ubezpiecze-
niowych, dzia³aj¹cych na zasa-
dzie II filaru emerytalnego, by³aby
przez te firmy pomna¿ana i stano-
wi³aby rezerwuar op³acania fak-
tycznie otrzymywanych podsta-
wowych us³ug medycznych. 

A trzecia zasila³aby indywidual-
ne konto pacjenta i stanowi³aby
ewentualne zabezpieczenie na
powa¿niejsze zabiegi. Dysponu-
j¹c sk³adkami z ró¿nych Ÿróde³,
moglibyœmy wybieraæ pomiêdzy
najlepszymi lekarzami, przycho-
dniami i szpitalami. Zaryzykujemy?

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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Mamut z Wiatracznej
To, ¿e w latach 80. przed Universamem Gro-
chów ustawia³y siê kolejki nie jest ¿adnym
„newsem”. Sensacj¹ natomiast jest to, ¿e
przy Rondzie Wiatraczna, wiele tysiêcy lat te-
mu, ustawia³y siê w kolejce mamuty, pra¿u-
bry, jelenie olbrzymie... 

W plejstocenie prehistoryczne zwierzêta przychodzi³y tu praw-
dopodobnie do wodopoju. Zapis „spo³ecznej, kolejkowej listy” od-
kry³ w 2000 r. Wies³aw Nurkiewicz z Koby³ki, który nadzorowa³
prace przy powstaj¹cym (zreszt¹ do tej pory) osiedlu PAX w Al.
Stanów Zjednoczonych. W czasie wykopów pod fundamenty, na
g³êbokoœci ok. 18 metrów, odkry³ fragmenty szkieletów. – By³y ca-
³e w szlamie i mule – wspomina. – Zabra³em je do domu, gdzie
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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

REKLAMA REKLAMA
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A dlaczego Apteki AARRAALLIIAA? – więcej informacji na ostatniej stronie

Wizualizacja
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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

Dojecha³ na ul. Mrówcz¹,
gdzie po niebezpiecznych ma-
newrach wpad³ autem w pry-
zmê œniegu. Auto nie mog³o
wyjechaæ. Widz¹c cz³owieka
w opresji zatrzyma³ siê kie-
rowca cinquecento i wraz
z dwoma kolegami próbowa³
pomóc Jakubowi K. wyci¹gn¹æ
samochód z zaspy. Gdy to siê
mimo wszystko nie udawa³o,
udzielaj¹cy pomocy stwierdzili,
¿e tu potrzebny jest holownik.
Jakub K. na takie stwierdzenie
dosta³ sza³u, kluczem do opon
wybi³ szybê w cinquecento.
Wezwani policjanci zostali
zbluzgani. Okaza³o siê, ¿e Ja-
kub K. mia³ we krwi 1,5 promi-
la alkoholu. Zosta³ odwieziony
do Izby WytrzeŸwieñ.

* * *
Policjantom z Rembertowa

wpadli w oko dwaj mê¿czyŸni
snuj¹cy siê po ulicy Bellony
i nerwowo rozgl¹daj¹cy siê na
boki. NajwyraŸniej na kogoœ
czekali... Gdy zobaczyli radio-
wóz – zaczêli uciekaæ. Zostali
schwytani. W... majtkach jed-
nego z nich policjanci odnaleŸli
zawini¹tko z amfetamin¹.

* * *
W przychodni na Goc³awiu

wezwany patrol policji prze-
wióz³ do komendy przy ul. Gre-
nadierów pijanego lekarza –
stomatologa, 59-letniego Ry-
szarda K., pracuj¹cego na pod-
stawie umowy o dzie³o. W po-
branej krwi by³o a¿ 2,3 promila
alkoholu. Pacjent, który wyczu³
woñ alkoholu od lekarza, mia³
rzeczywiœcie racjê, podejrze-
waj¹c dentystê o niezbyt trze-
Ÿwy ogl¹d jamy ustnej. 

* * *
Tak¿e na Goc³awiu trzech

m³odych mê¿czyzn napad³o na
siedemnastoletniego ch³opca.
Dwóch trzyma³o za wykrêcone
rêce, a trzeci okaleczy³ mu twarz
no¿em. Poszkodowany nim zo-
sta³ przewieziony do szpitala,
poda³ rysopisy sprawców, Do
akcji ruszy³y dwa radiowozy po-
licjantów, a wkrótce do³¹czy³ do
nich trzeci, w którym by³ ju¿

opatrzony przez lekarzy 17-la-
tek. Na ulicy Grochowskiej, na
przystanku tramwajowym do-
strzeg³ napastników. Na widok
radiowozu dwóch wskoczy³o do
nadje¿d¿aj¹cego autobusu, je-
den uciek³ miêdzy bloki. Wszy-
scy trzej zostali jednak z³apani
przez funkcjonariuszy. Spraw-
cy to 17-letni Robert Cz., 
18-letni Maciej K. oraz 22-letni
Sebastian S., który mia³ przy
sobie nó¿ – ten, którym okale-
czono ch³opca. Sprawê przejêli
policjanci z wydzia³u docho-
dzeniowego.

* * *
W ci¹gu ostatnich piêciu lat

o po³owê zmniejszy³a siê
w Warszawie liczba kradzio-
nych samochodów. Ale wci¹¿
nie jest dobrze: dlatego policja
uruchomi³a specjalny numer te-
lefonu: 603 82 61, pod którym
mo¿na zg³aszaæ wszelkie infor-
macje dotycz¹ce z³odziei samo-
chodów. Akcja realizowana jest
pod has³em: wykrêæ numer z³o-
dziejowi. Wykrêcajmy. (toms)

i Straży Miejskiej

W czwartek 16 lutego oko³o
godz. 15.00 stra¿nik, wracaj¹cy
do domu zauwa¿y³ na ulicy Kaj-
ki szarpi¹cych siê mê¿czyzn. Je-
den z nich wzywa³ pomocy.
Funkcjonariusz natychmiast ru-
szy³ z odsiecz¹. Uwolni³ ofiarê
z r¹k chuliganów, których –
dzia³aj¹c przez zaskoczenie –
uda³o siê obezw³adniæ. Urato-
wany – 20-letni Micha³ G.
oœwiadczy³, ¿e sprawcy, gro¿¹c
mu no¿em ukradli telefon ko-
mórkowy. Stra¿nik telefonicznie
skontaktowa³ siê z dy¿urnym
Stra¿y i poprosi³ o przys³anie na
miejsce zdarzenia patrolu. 

Gdy za³oga przyby³a na miej-
sce, wybawca przekaza³ jej ujê-
tych mê¿czyzn – 22-letniego
Marka W. i 18-letniego £uka-
sza K. Sprawcy rozboju zostali
przewiezieni na komisariat po-
licji, a stamt¹d trafili do Poli-
cyjnej Izby Zatrzymañ. (ag)

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Nigdy nie wiadomo, co awanturnikowi strzeli
do g³owy. 19-letni Jakub K. bez wiedzy ojca
wzi¹³ rodzinnego mercedesa i wybra³ siê na
nocn¹ przeja¿d¿kê. 

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

NOWOŚĆ!!!
Album

„PRAGA 
PRAWA STRONA

WARSZAWY”

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

Jeszcze w tym roku zosta-
nie rozpisany konkurs architek-
toniczny na zaprojektowanie
w tym miejscu ca³ego komple-
ksu sportowego. 

Informacje przekazano na spe-
cjalnym spotkaniu, delegacji
szeœciu polskich miast z zespo-
³em do spraw przygotowañ
i organizacji mistrzostw Europy
w pi³ce no¿nej w 2012 roku,
które odby³o siê 9 lutego br. Na
konferencji obecni byli m.in. mi-
nister sportu Tomasz Lipiec oraz
komisarz miasta Miros³aw Ko-
chalski. – Niedawno w³adze mia-
sta zdecydowa³y siê na zmianê
przebiegu trasy drugiej linii me-
tra, tak, by prowadzi³a bli¿ej sta-
dionu – powiedzia³ Kochalski.  

Wed³ug planów przygotowa-
nych przez pracowniê architekto-
niczn¹ APAKA z profesorem
Stefanem Kury³owiczem na cze-
le, zespó³ Stadionu Narodowego
w obrêbie dzisiejszego stadionu
X-lecia ma sk³adaæ siê z wielu
elementów. – Przede wszystkim

ze stadionu wed³ug najnowszych
wymagañ FIFA, mog¹cego po-
mieœciæ 60 tysiêcy widzów, z pe³-
nym zapleczem, z pe³nym wypo-
sa¿eniem, z ukrytymi 9 tysi¹cami
miejsc parkingowych pod koron¹
stadionu, na któr¹ wchodzimy po
naturalnym terenie na poziom
trzeciej kondygnacji – mówi pro-
fesor Kury³owicz. – Stadion bê-
dzie mia³ trybuny przykryte. Jed-
noczeœnie w ramach tego kom-
pleksu bêdzie zespó³ hal widowi-
skowych, sala kongresowa, jak
i równie¿ w bezpoœrednim s¹-
siedztwie przewidujemy lokaliza-
cjê p³ywalni olimpijskiej. Plus to-
warzysz¹cy temu przedsiêwziêciu
ca³y zespó³ boisk treningowych
i obiektów s³u¿¹cych wypoczyn-
kowi sportowemu na co dzieñ.

– To jest tylko wizualizacja –
podkreœla dyrektor sto³ecznego
biura sportu Artur Pi³ka. - to nie
jest ani projekt, ani dokumentacja,
bo to jest du¿o bardziej skompli-
kowana i szczegó³owa praca, na
któr¹ zostanie rozpisany konkurs.  

– Budowa Stadionu Narodo-
wego to element wieloletniej
strategii rozwoju infrastruktu-
ry sportowej w Warszawie –
informuje minister Tomasz Li-
piec. Dodaj¹c, ¿e grunty pod
dzisiejszym stadionem s¹ w³a-
snoœci¹ Skarbu Pañstwa, za-
rz¹dzane s¹ przez Centralny
Oœrodek Sportu, a realizatorem
inwestycji jest Ministerstwo
Sportu za poœrednictwem Cen-
tralnego Oœrodka Sportu.

Decyzja ministra o budowie
narodowego kompleksu sporto-
wego w tym miejscu to z kolei
wielki triumf Artura Pi³ki, dy-
rektora sto³ecznego biura sportu.
– Mamy zapewnienie Minister-
stwa Sportu, ¿e budowa wszyst-
kich trzech obiektów bêdzie sfi-
nansowana z bud¿etu pañstwa –
mówi Pi³ka.  

Konkurs ma byæ og³oszony
w ci¹gu dwóch miesiêcy. Bo
najwa¿niejsze trzy inwestycje –
stadion, hala i basen powinny
powstaæ doœæ szybko. Spytany
o terminy dyrektor Pi³ka odpo-
wiedzia³, ¿e do roku 2009 „tam
ju¿ musi byæ obiekt, który bêdzie
aren¹ do przeprowadzenia za-
wodów sportowych”. 

Stadion poch³onie prawdopo-
dobnie oko³o pó³ miliarda z³o-

tych, hala – 250 mln z³, a basen
– ok. 150 mln z³. Lokalizacja
jest pewna, bo uznana zosta³a za
najlepsz¹. Po pierwsze do tego
miejsca jest dobry dojazd, po
drugie zmodernizowany zosta-
nie dworzec Warszawa Stadion,
obok maj¹ byæ wybudowane ho-
tele i kompleks handlowy, do
którego dochodziæ bêdzie kolej-
na linia metra.  

Oczywiœcie wszystko to nie
oznacza, ¿e miasto zrezygnuje
z budowy za w³asne pieni¹dze
nowoczesnego stadionu na tere-
nach Legii przy £azienkowskiej.
Rozbudowany ma zostaæ rów-
nie¿ stadion Polonii, by stolica
oprócz Stadionu Narodowego
posiada³a jeszcze dwa, na któ-
rych mo¿naby odgrywaæ mecze
w ramach Ligi Mistrzów. 

Budowa kompleksu narodo-
wego ma siê zacz¹æ pod koniec
przysz³ego roku, po rozstrzy-
gniêciu konkursu i przetargu.
W po³owie przysz³ego roku wy-
gasa umowa z firm¹ Damis,
która na Stadionie Dziesiêciole-
cia prowadzi dziœ bazar – Jar-
mark Europa. Gdzie podziej¹ siê
kupcy – nie wiadomo, ale mia-
sto obiecuje, ¿e znajdzie dla nich
miejsce. 

Małgorzata K. Piekarska
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DY¯URY RADNYCH
KA¯DY PONIEDZIA£EK W GODZ. 17.00–19.00

BEZP£ATNE PORADY PRAWNE
KA¯DY WTOREK W GODZ. 18.00–19.00

ZAPRASZAMY
ul. Kordeckiego 66 tel. 022 610 31 54

NAUKA TAŃCA

Zapraszamy: 
dzieci, 
doros³ych, 
narzeczonych

PrzyjdŸ do nas, a nie po¿a³ujesz!

Al. Stanów
Zjednoczonych
0601-222-850

www.askdance.pl

Dwie dobre wiadomoœci dla warszawia-
ków, a w szczególnoœci tych z Pragi Po-
³udnie. Po pierwsze na Stadion Dziesiê-
ciolecia wróci sport, a co za tym idzie
zniknie z niego Jarmark Europa. 

przele¿a³y kilka lat. Podejrzewa³em, ¿e mog¹ mieæ du¿e znaczenie
dla tego rejonu i dla nauki.

W ubieg³ym roku Wies³aw Nurkiewicz, wiceprzewodnicz¹cy
wo³omiñskiego oddzia³u Ligi Ochrony Przyrody, zdecydowa³, ¿e
œwiatu nale¿y siê upublicznienie takiego znaleziska. – Moja ¿ona
przyjaŸni siê z ma³¿onk¹ prof. Huberta Szaniawskiego, szefa Insty-
tutu Paleobiologii PAN. Przez ma³¿onki informacja o odkryciu do-
tar³a do profesora – wyjaœnia. 

– Pocz¹tkowo chyba nie wierzy³, ¿e znalaz³em coœ wartoœciowe-
go, ale jak przyjecha³ i zobaczy³... Prof. Szaniawskiego spotykamy
w Instytucie Paleobiologii przy ul. Twardej w Warszawie. S³ysz¹c,
¿e jesteœmy z redakcji pisma wychodz¹cego w rejonie, w którym
dokonano odkrycia od razu prowadzi nas, aby pokazaæ znaleziska.

– To niezwykle cenne okazy – mówi. – Przy Rondzie Wiatracz-
na odkryto miednicê mamuta, fragment poro¿a jelenia olbrzymie-
go i mózgoczaszkê pra¿ubra. Zwierzêta prawdopodobnie przycho-
dzi³y tu do wodopoju, do dawnego koryta Wis³y. Nie mo¿na jednak
wykluczyæ, ¿e koœci zosta³y naniesione przez lodowiec. Wiek znale-
ziska oceniamy na minimum 18 tys. lat, ale równie dobrze szcz¹t-
ki mog¹ pochodziæ sprzed 200 tys. lat. W¹tpliwoœci profesora bu-
dzi tak¿e ustalenie gatunku osobnika, do którego nale¿a³a znale-
ziona miednica. Mówi, ¿e móg³ to byæ mamut lub s³oñ leœny. –
Ró¿nice w budowie s¹ niewielkie, a oba gatunki ¿y³y na tych tere-

nach. Najcenniejszym z odkryæ jest czaszka pra¿ubra – profesor
z dum¹ porównuje poszarza³e znalezisko z bia³¹ czaszk¹ wspó³-
czesnego ¿ubra (na zdjêciu). 

– Szkoda, ¿e siê nie zachowa³y jego rogi... To by³by dopiero wi-
dok! W najbli¿szym czasie PAN planuje ekspozycjê znalezisk.

Po takim odkryciu musimy siê mocno zastanowiæ nad naszymi
„praskimi korzeniami”. Trochê inaczej te¿ zabrzmi ¿artobliwy,
kumpelski zwrot „ty byku z Pragi”. A ju¿ na pewno, buduj¹cy
w naszej dzielnicy deweloperzy powinni uwa¿niej przygl¹daæ siê
temu, co wywo¿¹ z placu budowy. Nauczyæ ich tego zapewne bê-
dzie trudno, skoro nawet nie widz¹ piêkna wyburzanych pod inwe-
stycje zabytkowych budowli. Adam Rosiński

ddddooookkkkoooońńńńcccczzzzeeeennnniiiieeee    zzzzeeee    ssssttttrrrr....     1111
Mamut z Wiatracznej

ZAK£AD MIÊSNY
RADMAS

Zaprasza do sklepów firmowych:
· Stara Mi³osna ul. Marmurowa 6
· Anin ul. Zambrowska 8/10

(budynek Mini-Marketu, wejœcie od strony osiedla)
· Wyroby tradycyjne
· Wêdliny, miêso, drób, podroby
· Codziennie dostawy
· Najni¿sze ceny

Szynka wiejska
1166,,9999 z³/kg

Bok surowy b/¿
88,,6600 z³/kg

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 PogrzebowychZAK£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
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SKLEP

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

SIEMENS

„O KUCHNIA!”

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%

Salon Mebli

tel. 617 44 45

dla dzieci i m³odzie¿y

ul. Zwycięzców 4 d róg Wału Miedzeszyńskiego www.gibbon.waw.pl
Czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 1100-1900, w soboty – 1000-1500

Meble modu³owe do indywidualnego kompletowania
Modelarstwo– modele do sklejania (TAMIYA, Heller, AIR-FIX)

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

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

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

tel. 497−75−55

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
�� Laseroterapia – paradontoza
�� Wybielanie jednorazowe
�� RTG na miejscu

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

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 już od 896 zł!
14.03 – 27.03 29.03 – 11.04
13.04 – 26.04 29.04 – 12.05

www.krynica.com.pl/zgoda/

Udany wypoczynek w górach!

POZNAJ UROKI KRYNICY-ZDROJU
Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

zaprasza na: 

RATY!

D
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Z
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A

SIDING
PODSUFITKI

PANELE
AKCESORIA

PARAPETY ZEW.
PRODUCENT

SPRZEDAŻ−MONTAŻ

ul. Chełmżyńska 1
Tel. 812−75−58

e−mail: phubw@wp.pl

Szpital Grochowski w Warszawie
ul. Grenadierów 51/59

Diagnostyczne Laboratorium Analityczne oferuje:
� niskie ceny badañ laboratoryjnych
� krótki czas oczekiwania na wynik
� promocje dla osób na emeryturze
� dostêpnoœæ badañ przez ca³¹ dobê 

(równie¿ w sobotê i niedziele)
� ró¿ne profile badañ podstawowych 

– hematologicznych, biochemicznych,
koagulogicznych, analizy moczu

� badania hormonalne – hormonów tarczycy,
kortyzonu, hormonów p³ciowych

� badania markerów nowotworowych i markerów
WZW

� badania okresowe dla firm (praktykowany
dojazd i pobrania u kontrahenta), rabaty.

Sekretariat Laboratorium czynny ca³¹ dobê.  
Tel. 022 87-11-181;022 87-11-264; 022 87-11-180

Zak³ad Radiologii oferuje:
badania radiologiczne i mammografie bez zapisu 
w godz. od 8.00 do 18.00 oraz badania radiologiczne
kontrastowe:
� prze³yku
� ¿o³¹dka
� jelita cienkiego i grubego
� urografia
� krêgos³upa lêdŸwiowo-krzy¿owego

Badania te s¹ wykonywane po uprzednim uzgodnieniu
dogodnego terminu i ewentualnym przygotowaniu.

Rejestracja Zak³adu Radiologii tel. 022 87-11-139



To motto przyœwieca wszyst-
kim dzia³aniom pracowników
Miêdzyleskiego Szpitala Spe-
cjalistycznego przy ul. Burszty-
nowej.

Chocia¿ poczucie, ¿e jest siê
leczonym bezpiecznie i z ser-
cem jest bezcenne, dyrekcja
szpitala stawia równie¿ na no-
woczesnoœæ. 

Czwartek 23 lutego jest
szczególnie wa¿n¹ dat¹ dla tej
placówki i jej dyrektora Jaro-
s³awa Ros³ona. Tego to dnia
szpital otwiera now¹ pracow-
niê tomografii komputerowej,
która wykorzystuje nowy spi-
ralny aparat posiadaj¹cy wszy-
stkie opcje do specjalistycz-
nych badañ, jakie wymyœlono

na œwiecie. Jest to szczególnie
istotne ze wzglêdu na wielo-
specjalistyczny charakter szpi-
tala.  

Drug¹ równie istotn¹ uroczy-
stoœci¹ jest uzyskanie przez
szpital Certyfikatu Jakoœci ISO
9001-2000 w zakresie prowa-
dzonej tam dzia³alnoœci. Szpi-
tal, który w 2004 roku uzyska³
Mazowieck¹ Nagrodê Jakoœci
w kategorii œrednich i du¿ych
przedsiêbiorstw przez ponad
rok zacz¹³ wdra¿aæ nowy sy-
stem zarz¹dzania jakoœci¹. Ma
on na celu usprawnienie dzia-
³alnoœci i okreœlenie zasad rea-
lizacji œwiadczeñ w sposób, jak
najbardziej czytelny dla pa-
cjentów. (jr)  
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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




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

Międzyleski z certyfikatem
„Szpital naszym domem, pacjent nasz¹ rodzin¹ –
leczymy nowoczeœnie, bezpiecznie i z sercem”.

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

LEPIEJ SŁYSZEĆ
S³abo s³yszysz? Masz trudnoœci z rozumie-
niem mowy? A mo¿e ktoœ z bliskich ma k³o-
poty ze s³uchem? Przeczytaj, w jaki sposób
zasiêgn¹æ pomocy!

Szacuje siê, ¿e oko³o 10 procent populacji niedos³yszy. Ozna-
cza to, ¿e s³uch oko³o 200 tys. warszawiaków nie jest prawid³owy,
choæ z pewnoœci¹ nie ka¿dy zdaje sobie z tego sprawê.

Trudno jest zdefiniowaæ takie pojêcie jak „normalne s³yszenie”. Ist-
nieje znaczna ró¿nica miêdzy zdolnoœci¹ s³yszenia u noworodka i na-
stolatka. Tak samo jak wystêpuj¹ ró¿nice u ludzi dwudziesto-, czter-
dziesto i szeœædziesiêcioletnich. Jak wiele innych rzeczy s³uch zmie-
nia siê na przestrzeni ¿ycia, ale zmiany zazwyczaj wystêpuj¹ tak wol-
no, ¿e na pocz¹tku wcale ich nie zauwa¿amy. Dopiero, gdy s³uch za-
czyna wp³ywaæ na nasz sposób porozumiewania siê z innymi osoba-
mi, zaczynamy siê zastanawiaæ co siê dzieje.

Skutecznym rozwi¹zaniem otwieraj¹cym drzwi do œwiata dŸwiê-
ków, które wydawa³y siê bezpowrotnie utracone, mo¿e okazaæ siê apa-
rat s³uchowy. Wspó³czesne aparaty to bardzo zaawansowane i zminia-
turyzowane urz¹dzenia, potrafi¹ce dostosowaæ siê do ubytku pacjenta.
Wybór konkretnego modelu aparatu w znacznej mierze zale¿y od ro-
dzaju ubytku s³uchu, ale tak¿e od osobistych preferencji pacjenta i je-
go trybu ¿ycia. W ka¿dym przypadku specjalista audioprotetyk zapro-
ponuje najlepsze rozwi¹zanie i pomo¿e dokonaæ najlepszego wyboru.

– W ostatnich latach obserwujemy zwiêkszone zainteresowanie pa-
cjentów naszymi us³ugami. Noszenie nowoczesnego, miniaturowego
aparatu s³uchowego nie jest ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy 20 lat temu, a ja-
ko najczêstsze przyczyny dyskomfortu pacjenci wskazuj¹ trudnoœci
w komunikowaniu siê z rodzin¹ i znajomymi. Nowoczesne technologie
nie ominê³y aparatów s³uchowych, które wyposa¿one s¹ w bardzo
szybkie procesory potrafi¹ce czyniæ z dŸwiêkiem prawdziwe cuda
– mówi Jacek Kozio³, dyplomowany audioprotetyk z firmy Fonikon,
która specjalizuje siê w niesieniu pomocy osobom niedos³ysz¹cym.

Aparat s³uchowy mo¿e przynieœæ wielk¹, pozytywn¹ i natychmia-
stow¹ ró¿nicê. Bardzo wa¿nym czynnikiem jest indywidualne zaan-
ga¿owanie pacjenta w proces noszenia aparatu. Im wiêcej informacji
mo¿e on dostarczyæ o swoich odczuciach i potrzebach, tym lepsze bê-
d¹ rezultaty. – Pacjentom, którzy wahaj¹ siê czy nosiæ aparat, propo-
nujemy wypo¿yczenie z mo¿liwoœci¹ zwrotu. Wówczas pacjent ma
pewnoœæ, ¿e nie kupuje kota w worku – kontynuuje Jacek Kozio³.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ zimow¹ promocj¹ pracownicy gabinetu audio-
protetycznego firmy Fonikon zapraszaj¹ wszystkich zainteresowanych
na bezp³atne badanie s³uchu oraz konsultacjê audioprotetyczn¹. Istnieje
mo¿liwoœæ skorzystania z refundacji NFZ i œrodków PFRON. Gabinet
mieœci siê przy ulicy Bronis³awa Czecha 39, tel. (022) 353-42-50.

AS 2006

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

Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37 (parter), tel. 022 353-06-20
Warszawa – Mokotów, ul. J. D¹browskiego 16, 

tel. 022 498-75-40; 022 80-04-00

Spotkanie, bêd¹ce kontynuacj¹ obcho-
dów Dnia Chorego, rozpoczê³o siê uro-
czyst¹ Eucharysti¹ w szpitalnej kaplicy.
Na Mszy Œw. by³y licznie zgromadzone
dzieci, rodzice, personel medyczny i pa-
nie nauczycielki ze szpitalnej szko³y.
Podczas homilii Jego Ekscelencja po-
równa³ szpital do Œwi¹tyni: wysokiej
budowli, do której przychodzi wielu lu-
dzi z nadziej¹ i w której obecny jest za-
równo Chrystus cierpi¹cy, jak i Chrystus
uzdrawiaj¹cy.

Po Mszy Œwiêtej, oprowadzani przez
dyrekcjê szpitala goœcie odwiedzili ma-
³ych pacjentów na oddziale intensywnej
terapii. Dzieci zgotowa³y przyby³ym ra-
dosne powitanie z programem artystycz-
nym i obdarowa³y dostojników w³asno-
rêcznie wykonanymi prezentami. 

Ogromnym prze¿yciem i niezapo-
mnianym prezentem dla dzieciaków by³
wystêp artystów cyrkowych i piosen-
karki Majki Je¿owskiej (na zdjêciu),
która w znakomity sposób w³¹czy³a
dzieci do wspólnej zabawy sprawiaj¹c,
¿e zapomnia³y o wózkach, chorobie
i cierpieniu.                                  (ab)

CHORYCH NAWIEDZAĆ
W poniedzia³ek 13 lutego ks. arcybiskup S³awoj Leszek G³ódŸ
wraz z dyrektorem Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 
ks. Krzysztofem Uklej¹ odwiedzili w Centrum Zdrowia Dziecka
w Miêdzylesiu 600 ma³ych pacjentów. 

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

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

oodd  ppoonniieeddzziiaałłkkuu  ddoo  ppiiąąttkkuu  ww ggooddzz..  1100..0000−−2200..0000

� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

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
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Dziœ oddajemy g³os w³a-
dzom dzielnicy Wawer. W Waw-
rze w wyniku konfliktu Zarz¹du
Dzielnicy z Prezydentem War-
szawy, funkcjonuj¹ a¿ trzy orga-
ny w³adzy: Rada Dzielnicy, Za-
rz¹d Dzielnicy i Pe³nomocnik
Prezydenta Warszawy. Umo¿li-
wiliœmy im swobodne skomen-
towanie mijaj¹cej kadencji. Roz-
mówców prosiliœmy o wypowie-
dzi merytoryczne, poniewa¿
uwa¿amy, ¿e takie najbardziej
interesuj¹ mieszkañców. Nieste-
ty w roku wyborczym nie unik-
niemy propagandy i demagogii.
Pozostaje wiêc zdaæ siê na wra¿-
liwoœæ Czytelników, którzy po-
trafi¹ odró¿niæ przedwyborcz¹
dialektykê od konkretów. W na-
stêpnym numerze przedstawimy
wypowiedzi i opinie mieszkañ-
ców Wawra. ar

Wies³aw Migut 
– Przewodnicz¹cy Rady 
Dzielnicy Wawer

Miejsce za-
rezerwowane
na wypowiedŸ
pana przewo-
d n i c z ¹ c e g o
przybli¿aj¹c¹
Czytelnikom
pracê (i efekty)
Rady Wawra

musimy niestety wype³niæ sami.
Sta³o siê tak, poniewa¿ pan
przewodnicz¹cy nie znalaz³ cza-
su dla naszych Czytelników i od
5 stycznia, mimo wielokrotnych
prób kontaktu, nie pokusi³ siê
o ocenê minionych trzech lat ka-
dencji wawerskiego samorz¹du.
Rozumiemy, dlaczego. W koñcu
pan przewodnicz¹cy kieruje bar-
dzo zapracowanym organem.

W ub. roku rada Wawra spotka-
³a siê, a¿... 9 razy! W czasie po-
siedzeñ radni przyjêli a¿... 30
uchwa³! W znacznej czêœci by³y
to uchwa³y personalne dotycz¹-
ce wygaœniêcia lub obsadzenia
mandatów, zmian w sk³adzie ko-
misji. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
prace rady sz³y i id¹ pe³n¹ par¹. 

Ten rok zapowiada siê rów-
nie owocnie. Tak przynajmniej
mo¿na s¹dziæ przegl¹daj¹c ak-
tualne informacje o pracach ra-
dy zamieszczone na interneto-
wej, oficjalnej stronie urzêdu
dzielnicy. Jeszcze w po³owie
lutego mo¿na tam przeczytaæ
zaproszenie na posiedzenie
XXXIX sesji rady, które odbê-
dzie siê w dniu... 19 grudnia
2005 r.! Tak wiêc prace id¹ pe³-
n¹ par¹, a para idzie... w gwi-
zdek. Ale niech siê mieszkañcy

Wawra nie martwi¹. Ich samo-
rz¹d zbytnio nie obci¹¿a ich
kieszeni. Œrednia dieta radnego
to ok. 2 tys. z³ miesiêcznie.
Kwota ta pomno¿ona przez
iloœæ radnych i iloœæ miesiêcy
daje nam ok. 450 tys. rocznie.
£atwo, wiêc policzyæ (skoro
uchwa³ podjêto 30), ¿e jedna
uchwa³a kosztuje podatników
tylko 15 000 z³. Kwota to nie-
wielka, zwa¿ywszy na rangê
podejmowanych uchwa³.

Andrzej Bittel 
– Pe³nomocnik Prezydenta
Warszawy w Dzielnicy Wawer

Nie chcia³-
bym oceniaæ
pracy samo-
rz¹du Wawra,
gdy¿ ju¿ nie-
d³ugo zrobi¹
to sami mie-
szkañcy. Nie
jest ¿adn¹ ta-

jemnic¹, ¿e nie istnieje wspó³-
praca pomiêdzy mn¹, a Zarz¹-
dem Dzielnicy. Choæ zdarzaj¹
siê sytuacje, w których nie-
którzy z cz³onków Zarz¹du
wspieraj¹ moje dzia³ania. Ja-
ko pe³nomocnik Prezydenta
odpowiadam m.in. za funkcjo-
nowanie Urzêdu, realizacjê

inwestycji i w³aœciwe wype³-
nianie zadañ z zakresu oœwia-
ty, kultury i sportu. Rozpiê-
toœæ dzia³añ wymaga specjali-
zacji w ka¿dej z tych dziedzin.
Pracy jest bardzo du¿o.
W normalnych warunkach tê
pracê wykonuje trzyosobowy
zarz¹d. Na szczêœcie mam
okazjê pracowaæ z kompetent-
nymi i zaanga¿owanymi urzê-
dnikami. S¹ przygotowani
merytorycznie i znaj¹ realne
potrzeby mieszkañców dziel-
nicy. 

W sytuacji, w jakiej znalaz³
siê Wawer niew¹tpliwym suk-
cesem jest sprawne funkcjono-
wanie Urzêdu Dzielnicy. Uda-
³o siê te¿ zrealizowaæ kilka
bardzo istotnych dla dzielnicy
inwestycji: wybudowaæ salê
gimnastyczn¹ przy ZSS Nr 1
przy ul. Bajkowej, wybudowaæ
piêæ boisk sportowych przy
Szko³ach Podstawowych nr
109, 195, 216, 218 i Gimna-
zjum Nr 2. Wspomnieæ trzeba
o nowoczesnym, dzielnico-
wym Wydziale Obs³ugi Mie-
szkañców. Na ogromn¹ skalê
ruszy³a budowa mieszkañ ko-
munalnych. W tym roku, przy
Trakcie Lubelskim oddajemy
74 lokale, a w kolejnych latach
powstan¹ cztery budynki ze
160 mieszkaniami przy skrzy-
¿owaniu ulicy W³ókienniczej
i Ciepielowskiej. W obecnej
kadencji wybudowano lub wy-
remontowano drogi gminne
o ³¹cznej d³ugoœci 20 kilome-
trów. 

Zrealizowaliœmy wieloletni
postulat mieszkañców – dziêki
uruchomieniu linii autobusowej
305, umo¿liwiliœmy ³atwiejsze
dotarcie komunikacj¹ publiczn¹
do przychodni specjalistycznej
przy ul. Strusia. Oczywiœcie,
trzeba szczerze powiedzieæ, ¿e
nie wszystko siê uda³o. Np. nie
mogliœmy dokoñczyæ budowy
ci¹gu W¹brzeska – Kadetów.
Powodem by³y komplikacje
w regulacji spraw w³asnoœci
i procedurach administracyj-
nych. Liczymy, ¿e jeszcze
w tym roku te problemy zosta-
n¹ rozwi¹zane. 

Do koñca kadencji bêdziemy
kontynuowali drogowe ³¹cze-
nie dzielnicy z Wa³em Miedze-
szyñskim. Planujemy te¿
usprawniæ komunikacjê pomiê-
dzy osiedlami i odci¹¿yæ ul. Pa-
triotów. 

Stanie siê tak dziêki budowie
ul. Kadetów i dokoñczeniu ul.
W¹brzeskiej, dalszym pracom
przy ul. Mozaikowej oraz bu-
dowie nowego odcinka ul. Pan-
ny Wodnej (od Zasadowej do
Traktu Lubelskiego). Ten ostat-
ni odcinek jest szczególnie
wa¿ny dla mieszkañców Ale-
ksandrowa i Radoœci. Z innych
planowanych inwestycji trzeba
wymieniæ budowê biblioteki
publicznej przy ul. Trawiastej,
czy modernizacjê przedszkola
przy ul. W³ókienniczej. Zaa-
wansowane s¹ te¿ prace kon-
cepcyjne budowy bezkolizyjne-
go przejazdu przez tory w Miê-
dzylesiu.

Piotr Zygarski 
– wiceburmistrz Dzielnicy Wawer

To z³a ka-
dencja dla
dzielnic i mia-
sta. Rady i za-
rz¹dy dzielnic
nie maj¹ na
nic realnego
wp³ywu. To,
co budowano

przez poprzednie kadencje zo-
sta³o zniszczone przez nieu-
daczników i bufonów, którym
siê wydaje, ¿e wiedz¹ lepiej.
Sukcesem w naszej dzielnicy
jest niedopuszczenie do w³adzy
tytularnej przedstawicieli PiS.
To daje poczucie dumy i stano-
wi dobry przyk³ad oporu dziel-
nicy Wawer przed antydemo-
kratycznymi rozwi¹zaniami
proponowanymi przez ugrupo-
wanie, które ani z prawem, ani
ze sprawiedliwoœci¹ nie ma nic
wspólnego. Nie rozwi¹zano
problemów zaopatrzenia w wo-
dê mieszkañców Falenicy i in-
nych czêœci dzielnicy. Nie roz-
poczêto nawet prac usprawnia-
j¹cych komunikacjê poprzecz-
n¹ przez tory kolejowe i zasto-
sowanie bezkolizyjnych przeja-
zdów. Nie rozwi¹zano proble-
mów kanalizacyjnych na tere-
nie dzielnicy. Inwestycje wyko-
nane, które zosta³y zapocz¹tko-
wane przez Zarz¹d poprzedniej
kadencji, s¹ kropl¹ w morzu
potrzeb dzielnicy Wawer. 

W tym roku najwa¿niejsze
jest przygotowanie siê do wiel-
kiego sprz¹tania po ekipie nie-
udaczników i pobudzenie ludzi
na nowo do dzia³añ w komite-
tach lokalnych budowy ulic,
gazoci¹gów, wodoci¹gów, co
nie bêdzie spraw¹ ³atw¹ bior¹c
pod uwagê, i¿ samorz¹dnoœæ
lokalna przez 3 lata zosta³a do-
szczêtnie zniszczona. Przygo-
towujemy tak¿e listê potrzeb
inwestycyjnych, któr¹ przed-
stawimy do realizacji nowemu
prezydentowi. Pozwoli to
dzielnicy Wawer w krótkim
czasie osi¹gn¹æ upragniony
skok cywilizacyjny. Wspó³pra-
ca z wiêkszoœci¹ radnych prze-
biega wrêcz modelowo, choæ
niektórzy z nich pomylili udzia³
w Radzie Dzielnicy z udzia³em
w radzie politycznej jakiejœ par-
tii. Nie znalaz³em ¿adnego za-
pisu w polskim prawie samo-
rz¹dowym mówi¹cego o tym,
¿e pe³nomocnik prezydenta
mo¿e zastêpowaæ organy dziel-
nicy. Andrzej Bittel, który zo-
sta³ do Wawra przywieziony
„w teczce” dzia³a wg mnie bez-
prawnie. Jego dzia³alnoœæ zo-
stanie oceniona przez nowy sa-
morz¹d ju¿ po wyborach, bo na
razie nie mamy dostêpu do wie-
lu dokumentów. Mimo trzech
lat szykanowania nas przez
obóz prezydenta Kaczyñskiego
nie tracimy entuzjazmu i zapa-
³u. Otrzymywane od mieszkañ-
ców i urzêdników dowody
sympatii i poparcia pozwalaj¹
nam przetrwaæ ten czarny czas
dla demokracji. Z nadziej¹ pa-
trzymy na rych³o koñcz¹c¹ siê
kadencjê. ar

Bajkowa hala

W czwartek 16 lutego przy Zespole Szkó³ nr 70 na ul. Bajkowej
w Wawrze uroczyœcie otwarto nowoczesn¹ halê sportow¹,
w której znajduj¹ siê pe³nowymiarowe boiska do koszykówki
i siatkówki, które w miarê potrzeby mo¿na podzieliæ kotarami na
trzy niezale¿ne czêœci. 

Wawer

U SCHYŁKU KADENCJI
Ju¿ za kilka miesiêcy odbêd¹ siê wybory samorz¹dowe. Do
tego czasu, w ró¿nych formach, bêdziemy prezentowaæ do-
konania i „dokonanka” naszych lokalnych rajców. 



6666    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

17 lutego br. obradowa³ Ma-
zowiecki Wojewódzki Zespó³
Reagowania Kryzysowe-
go z udzia³em wojewo-
dy mazowieckiego
Tomasza Koziñskie-
go. Tematem posie-
dzenia by³a ocena za-
gro¿enia powodziowego
województwa oraz stan przy-
gotowania s³u¿b, stra¿y i in-
spekcji do akcji przeciwpowo-
dziowej. Ponadto zosta³ poru-
szony problem zagro¿enia pta-
si¹ gryp¹. 

� � �
Równie¿ 17 lutego tradycyj-

n¹ biesiadê integracyjn¹ zorga-

nizowa³ w „Folk gospodzie”
dla mi³oœników samochodów
„Opel” i swoich klientów Mi-
cha³ Nivette – laureat konkursu
Superwitryna 2002.

� � �
Dla godnego uczczenia 175

rocznicy Bitwy Grochowskiej
1831 roku, w³adze samorz¹do-
we czterech dzielnic prawo-
brze¿nej Warszawy organizuj¹
uroczyst¹ sesjê rad dzielnic:
Pragi Po³udnie, Rembertowa,
Wawra i Weso³ej. Sesja odbê-
dzie siê 24 lutego br. w samo
po³udnie w Centralnej Biblio-
tece Wojskowej. Po jej zakoñ-
czeniu na konferencji praso-
wej, zostanie przedstawiona
wspólna inicjatywa dot. roz-
wi¹zania problemów komuni-
kacyjnych po prawobrze¿nej
stronie Wis³y.

� � �
T³usty czwartek to dzieñ pró-

by. Dla amatorów p¹czków - to
nieustaj¹ce bicie rekordów – ile
mog¹ ich zjeœæ, dla walcz¹cych
z nadwag¹, jak nie utyæ od sa-
mego patrzenia. P¹czek kla-

syczny z konfitur¹ z dzikiej
ró¿y i obowi¹zkowym lukrem
to 250 kcal w 65 gramach.

Aby nie poszed³ w boczki
trzeba spacerowaæ przez 60 mi-
nut albo jeŸdziæ pó³ godziny na
rowerze. Smacznego!

� � �
W grudniu 2005 roku rozpo-

czê³a siê realizacja programu
integracji spo³eczno-zawodo-
wej d³ugotrwale bezrobotnych
w dzielnicy Weso³a realizowa-
nego przez Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej, ze œrodków Euro-
pejskiego Funduszu Spo³ecz-
nego. Program jest skierowany
do osób d³ugotrwale bezro-
botnych, zarejestrowanych
w Urzêdzie Pracy powy¿ej 24
miesiêcy.

Udzia³ we wszystkich szko-
leniach jest bezp³atny, ponie-
wa¿ s¹ one finansowane ze
œrodków Unii Europejskiej.
O zakwalifikowaniu decyduje
m.in. kolejnoœæ zg³oszeñ. Wiê-
cej informacji mo¿na uzyskaæ
w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej
dzielnicy Weso³a Klub Pracy
OPS ul. 1 Praskiego Pu³ku 21
A, tel. 022 773-44-12. 

� � �
W po³owie lutego Zespó³

Opiekunów Kulturowego Dzie-
dzictwa Warszawy ZOK po raz
pierwszy przyzna³ i og³osi³ ty-
tu³y najwiêkszych sto³ecznych
„Burzycieli 2006 r.”. Poczesne
miejsce wœród „wyró¿nionych”
zajê³a opisywana w ostatnim
numerze „Mieszkañca” firma
Marvipol Development, która
w ub. miesi¹cu zrówna³a z zie-
mi¹ zabytkow¹ przedwojenn¹
fabrykê SITO przy ul. Wia-
tracznej 15. Okazj¹ do przyzna-
nia „honorowych” tytu³ów by³a
61. rocznica powo³ania Biura
Odbudowy Stolicy, które na
prze³omie lat 40. i 50., przy
okazji odbudowy Warszawy,
skaza³o na zniszczenie wiele
zabytkowych sto³ecznych bu-
dowli. 

� � �
175 lat temu wybuch³o na

ziemiach polskich bêd¹cych
pod zaborem rosyjskim Po-
wstanie Listopadowe. Z tej
okazji Oddzia³ Grochów Towa-
rzystwa Przyjació³  Warszawy
wyda³ publikacjê  „Œladami
Powstania Listopadowego

Grochów – Wawer” autorstwa
Henryka Wierzchowskiego,
która zosta³a sfinansowana
przez w³adze samorz¹dowe
Pragi Po³udnie. Ksi¹¿eczka
prowadz¹ca nas przez miejsca
Warszawy zwi¹zane z powsta-

niem, zosta³a wydana w nak³a-
dzie 30 tys. egzemplarzy, które
otrzymali uczniowie szkó³ Pra-
gi Po³udnie. 

� � �
W ci¹gu dwóch tygodni akcji

„Bezpieczny Dach 2006” ¿aden
z hiper i supermarketów nie za-
deklarowa³ nawet, ¿e chce do
niej przyst¹piæ. Akcja, prowa-
dzona przez Zarz¹d Oczyszcza-
nia Miasta, polega na umie-
szczeniu w internecie (na stro-
nie www.zom.waw.pl) wykazu
obiektów budowlanych wraz
z informacj¹ o tym, kiedy by³y
odœnie¿ane ich dachy. 

Jak na razie w bazie danych
znalaz³o siê ponad 300 obiek-
tów. Najwiêcej zg³oszeñ ZOM
otrzyma³ od placówek oœwiato-
wych, s³u¿by zdrowia, hal spo-
rtowych i p³ywalni. 

W³adze Warszawy poleci³y
wszystkim instytucjom miej-
skim zarejestrowanie siê
w tworzonej bazie danych i ak-
tualizacjê informacji o stanie
pokrywy œniegu na dachach.
Ka¿dy z mieszkañców stolicy
mo¿e poprzez Internet spraw-
dziæ, kiedy by³ odœnie¿ony
dach obiektu, który zamierza
odwiedziæ. 

� � �
16 lutego radni Pragi Po³u-

dnie kontynuowali prze-
rwan¹ pó³tora tygodnia

wczeœniej sesjê. Ra-
dni nie wybrali za-
stêpców nowemu

burmistrzowi dzielni-
cy, Mateuszowi Mrozowi,

ale wnieœli do Rady Warszawy
propozycjê nadania nazw kilku
placówkom. Przedszkole Nr 73
przy ul. Sygietyñskiego ma siê
nazywaæ „Bajeczka”, zaœ
Przedszkole Nr 153 z ul. Chrza-
nowskiego zostanie „S³onecz-
nym Przedszkolem”. Obcho-
dz¹ca niedawno 50. lecie Szko-
³a Podstawowa Nr 72 przyjmie
imiê „Przyjació³ Grochowa”,
a gastronomicznej zawodówce
i technikum z ul. Komorskiej
patronowaæ bêdzie Jan Pawe³
II. Radni podjêli tak¿e kroki
zmierzaj¹ce do likwidacji
Przedszkola Nr 152 przy ul.
Dwernickiego. 

� � �
Nawet do 1500 z³. miesiêcz-

nie bêd¹ mogli zarobiæ bezro-
botni zatrudnieni przez Zarz¹d
Oczyszczania Miasta przy
sprz¹taniu Warszawy. ZOM
planuje zatrudnienie a¿ 500
osób. W³aœnie rozpocz¹³ siê na-

bór, który potrwa ok. dwóch
miesiêcy. W ubieg³ym roku,
w ramach akcji „Nasza Czysta
Warszawa” pracê przy sprz¹ta-
niu i odœnie¿aniu znalaz³o ok.
700 bezrobotnych, z czego 30%
stanowi³y kobiety. To szansa na
„wyjœcie z bezrobocia”, któr¹
wykorzystaæ mo¿e wielu mie-
szkañców naszych, niezbyt bo-
gatych dzielnic.

� � �
- Obecnie toczy siê spór

o tempo rozwoju Warszawy.
Bierzemy w nim udzia³. Dlate-
go prezentujemy Program dla
Stolicy – powiedzia³ dziennika-
rzom na konferencji prasowej
16 lutego br. Grzegorz Tude-
rek, koordynator Warszawskiej
Rady Samoobrony RP. Oma-
wiaj¹c program najwiêcej
mówi³ o inwestycjach komu-
nalnych oraz o koniecznoœci
ich perfekcyjnego przygotowa-
nia. Poinformowa³, ¿e 200
cz³onków Samoobrony dzia³a
w 17. zespo³ach programo-
wych na terenie wszystkich
dzielnic. Dla ka¿dej dzielnicy

przygotowany zostanie pro-
gram szczegó³owy.

� � �
Ju¿ nied³ugo wielu wydaw-

ców prasy bêdzie mog³o u¿y-
waæ symbolu œwiadcz¹cego
o przestrzeganiu przez nich Ko-
deksu Dobrych Praktyk Wy-
dawców Prasy. Prezentacji
symbolu i kodeksu dokonali 14
lutego, w siedzibie PAP, przed-
stawiciele Izby Wydawców
Prasy (Wies³aw Podkañski,

Grzegorz Gauden, Jerzy Ba-
czyñski) oraz prezes PAP, Wal-
demar Siwiñski. Kodeks ma
oddzia³ywaæ na kszta³towanie
siê standardów zawodowej rze-
telnoœci. Reguluje stosunki po-
miêdzy wydawc¹, redaktorem
naczelnym i dziennikarzami
oraz okreœla zasady publikacji
reklam i materia³ów promocyj-
nych. 

Jedn¹ z g³ównych przyczyn
wprowadzenia Kodeksu Do-
brych Praktyk jest postêpuj¹ca
w œrodowisku wydawców wal-
ka o czytelników i reklamo-
dawców, która coraz czêœciej
prowadzi do konfliktów i na-
piêæ. Wydawcy musz¹ tak¿e
mieæ pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e pe³-
ni¹ misjê publiczn¹, a wolna
i niezale¿na prasa jest jedn¹
z najwa¿niejszych instytucji
spo³eczeñstwa obywatelskiego.

� � �
Dla uczniów po³udniowopra-

skich szkó³, którzy interesuj¹ siê
pi³k¹ no¿n¹ przygotowano
przy okazji odbywaj¹cych siê
w tym roku Mistrzostw Œwiata
w pi³ce no¿nej w Niemczech
konkurs wiedzy dotycz¹cy hi-
storii udzia³u Polaków w Mi-
strzostwach Œwiata w pi³ce no¿-
nej. Fina³ konkursu odbêdzie siê
w XXIII Liceum Ogólnokszta³-
c¹cym im. M. Sk³odowskiej-Cu-
rie przy ul. Naddnieprzañskiej
2/4 – 10 kwietnia w godz. 10.00-
12.00. Dla najlepszych przygo-
towano atrakcyjne nagrody rze-
czowe i dyplomy. Zg³oszenia
przyjmowane s¹ do 17 marca br.
w siedzibie XXIII LO, tel./fax.
022 610-63-61. (ab) (ar)
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� 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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REKLAMA REKLAMA

Zaproszenia dla mieszkańców
�� Teren Wyspy OWS Waszyngtona przy Parku Skaryszew-
skim im. I.J. Paderewskiego – 25 lutego w godz. 15.00-17.00 -
Inscenizacja Plenerowa Bitwy o Olszynkê Grochowsk¹ w 175
rocznicê.
�� Towarzystwo Przyjació³ Warszawy Oddzia³ Grochów, Bi-
blioteka Pedagogiczna ul. Goc³awska 4 – 09.03 godz. 17.00
spotkanie dot.: „Polek w historii Polski – Helena Kirkorowa –
bohaterska warszawianka, która ukrywa³a Romualda Traugutta”;
„Zofia Czajowa – wybitny nauczyciel grochowski - I prezes Od-
dzia³u Grochów TPW”. 
�� Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddzia³
Praga Po³udnie im. Z. Glogera ul. Podskarbiñska 6 – 25 i 26
lutego i od 1 do 5 marca w godz. 10.00-15.00 - wystawa historycz-
na poœwiêcona „175 rocznicy Bitwy o Olszynkê Grochowsk¹”. 
�� Dom Kultury,,Wygoda” ul. Koniecpolska 14 - 25.02. godz.
12.00-13.00 - P¹czkowa ostatkowa zabawa karnawa³owa dla
dzieci. 
�� Hala sportowa Zespo³u Szkó³ Nr 70 ul. Bajkowa 17/21 –
26.02. godz. 10.00 (mê¿czyŸni - godz. 12.00), zapisy w godz.
9.00 - 9.30 w dniu zawodów - I Turniej Tenisa Sto³owego w ra-
mach Grand Prix Dzielnicy Wawer. Przewidziane s¹ nastêpuj¹ce
kategorie: – dziewczêta i ch³opcy do lat 12, 15, 18; – mê¿czyŸni
do lat 40, 60 i powy¿ej 60 lat; – kobiety open.
�� OSiR Praga Po³udnie Hala Sportowa ul. Siennicka 40 - od
27.02. bezp³atne zajêcia samoobrony dla kobiet - we wtorki
i czwartki w godz. 19.00-20.30 * Dla maluchów w wieku 6-9 lat
zajêcia bezp³atne „Od przedszkola do sportu – funny judo” pod
okiem doœwiadczonych instruktorów (I grupa poniedzia³ki i œro-
dy w godz.17.30-19.00 i II grupa we wtorki i czwartki
w godz.17.30-19.00 oraz w hali przy ul. Angorskiej 2 - III grupa
w poniedzia³ki i œrody w godz.16.00-17.30 i IV grupa we wtorki
i czwartki w godz.16.00-17.30. Zg³oszenia ul. Siennicka 40 tel.
022 870-13-60, ul. Angorska 2 tel. 0 22 672-60-77. 
�� Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 - 01.03 godz.
17.30 Miron Bia³oszewski - „Osmêdeusze”, monodram Heleny
Radzikowskiej. Opieka artystyczna Anna Dziedzic; 8.03 godz.
17.30 „Porozmawiajmy o muzyce”. Spotkanie z prof. Barbar¹
Smoleñsk¹- Zieliñsk¹.

WŁOSKA

otwarte: 1200–2300

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

Organizujemy:
przyjêcia weselne, 

bankiety okolicznoœciowe.

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 
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To siê zdarzy³o naprawdê:
w walentynkowy wieczór
odwiedzi³ mnie oczekiwany
goœæ. Od progu oœwiadczy³, ¿e
pilnie poszukuj¹ krwi grupy 0
Rh–, dla starszego pana, który
raptem znalaz³ siê w szpitalu
w Miêdzylesiu, a jego ¿ona
(znajoma znajomej) porusza
niebo i ziemiê, by go ratowaæ,
lecz póki co – bez rezultatu.

Pe³na rozterki, czy zaj¹æ siê
robieniem kawy czy raczej – i to
natychmiast – szukaniem daw-
cy krwi, odes³a³am mojego go-
œcia do kuchni, a sama siad³am
z telefonem. Zanim zagotowa³a
siê woda, zd¹¿y³am zawiadomiæ
o poszukiwaniach kilka osób:
Bogusia, który ma t³umy znajo-
mych, zawsze skor¹ do pomocy

Ewê oraz Aniê, œwietn¹ i kon-
kretn¹ osobê. Mimo Walentynek
odzew by³ b³yskawiczny, a gdy
zaparzy³a siê kawa, mieliœmy
dawcê! To dziêki b³yskawicznej
akcji Anki znalaz³a siê – o cu-
dzie! – Pani Ewa, która nie tyl-
ko mia³a tê bardzo rzadk¹ gru-
pê krwi, ale te¿ mieszka³a bli-
sko szpitala! 

Czêœæ wieczoru spêdziliœmy
myœl¹c o œw. Walentym: w dniu
swojego œwiêta pokaza³ paru
osobom, czym jest i powinna
byæ mi³oœæ. Dzieleniem siê, da-
waniem, które sprawia tyle ra-
doœci. Mog³am przecie¿ nigdzie
nie dzwoniæ (w koñcu tyle osób
szuka tej krwi... i tak nikogo nie
znajdê... jestem teraz zajêta...).

Mog³am te¿ przekazaæ wiado-
moœæ, lecz komuœ nastêpnemu,
by siê nie chcia³o... Dziêki Ci,
Œwiêty Walenty za opiekê... nad
kim? Chyba nad ma³¿eñstwem
emerytów, w którym ¿ona zmo-
bilizowa³a tyle osób do walki
o ¿ycie mê¿a. 

Pewien pan uwa¿a, ¿e
w przys³owiu „Kto szybko da-
je, dwa razy daje” nie chodzi
o to, ¿e siê niesie pomoc
w dwójnasób, lecz – ¿e kto
szybko daje, ten zawsze siê na-
tnie. Poryw serca to g³upota,
wzruszenie to ckliwoœæ. Zasady
te stosowa³ w ¿yciu daj¹c nie-
chêtnie i nic ponad to, co mu-
sia³. Dziœ nie bardzo rozumie,
dlaczego ma kolegów, lecz nig-
dy nie mia³ przyjació³, dlacze-
go rozpadaj¹ siê jego kolejne
zwi¹zki.

A ja myœlê, ¿e trzeba inaczej
patrzeæ na œwiat. Nie oczekiwaæ
cudów, ale wierzyæ w ludzi.
I w to, ¿e w potrzebie dobry
cz³owiek nigdy nie bêdzie sam.

żu

Kto szybko
daje...

Kobiecym okiem
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi
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Jesteœmy najwiêksz¹ Kas¹
Oszczêdnoœciowo-Kredytow¹ 
w Polsce istniej¹c¹ od 1993 r. 
posiadaj¹c¹ certyfikat ISO 9001:2000.

Je¿eli:
prowadzisz w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
dysponujesz biurem (lokalem),

zostañ Agentem SKOK im. F. Stefczyka
dzia³aj¹cym na terenie Rembertowa, Wawra, Sulejówka, Miêdzylesia, Anina,
Starej Mi³osnej i wybranych dzielnic Warszawy.

Oferujemy wspó³pracê w zakresie sprzeda¿y po¿yczek i kredytów w oparciu 
o umowê agencyjn¹ oraz wynagrodzenie prowizyjne zale¿ne od wyników
sprzeda¿y.

Zapewniamy pomoc marketingow¹ (wizualizacja agencji,

materia³y reklamowe, reklama w prasie) oraz merytoryczn¹ (szkolenie
wstêpne, sta³a opieka Kierownika Regionalnego).

Od kandydatów oczekujemy:
· min. œredniego wykszta³cenia,
· komunikatywnoœci, operatywnoœci,
· niekaralnoœci,
· wy³¹cznoœci w zakresie sprzeda¿y kredytów, po¿yczek

Doœwiadczenie w sprzeda¿y bezpoœredniej us³ug finansowych mile widziane.

Osoby zainteresowane prosimy o przes³anie zg³oszeñ (list motywacyjny, CV,
informacjê o posiadanym lokalu) w terminie 10 dni od daty ukazania siê
og³oszenia na adres:

SKOK im. F. Stefczyka
Biuro Dyrektora Regionu
Ul. Œw. Barbary 1
00-686 Warszawa
Telefon (022) 6967680

Wózek klekota³ miarowo. Pan Eustachy Mordziak, jako jeden z nie-
wielu na skupie, mia³ w³asny œrodek transportowy. Ale dziœ ko³a krêci-
³y siê jakoœ ospale, bo pan Eustachy mia³ powa¿ne zmartwienie: we-
zwanie na Grenadierów. 

– Uwa¿aj pan z tem karawanem, do jasnej… 
– Oj panie Kaziu, z nieba mi pan spadasz! Eustachy szczerze ucieszy³

siê na widok znajomej twarzy. Pan Kazimierz G³ówka przeciwnie, bo
wózek pana Eustachego ochlapa³ mu ca³kiem œwie¿o wyprane spodnie. 

– Ciep³¹ wod¹ pan zmyjesz. Nie zauwa¿y³em, bo k³opotów mam od
metra – pan Eustachy przeprasza³, jak umia³. Powiestkê mam na komi-
sariat. 

– Mo¿e widzia³ pana ktoœ, w tem… no wiesz pan. 
– Niemo¿liwe. Jak pragnê lekkiej œmierci doczekaæ, nie wiem, co to

mo¿e byæ. Ostatnio tylko stalim z ch³opakami i gadalim o niczym. 
– O niczym, o niczym… Ka¿dy potem mówi, ¿e o niczym… Przy ¯ó³-

kiewskiego? 
– Przy ¯ó³kiewskiego te¿. I przy Wspólnej Drodze, i ko³o poczty… 
– Niedobrze…
– Jak to panie Kaziu, kochany. Ca³e ¿ycie tam ¿em przesta³ i nikogo

to nie obchodzi³o. 
– Nie obchodzi³o, bo bajzel w kraju by³. Teraz bêdzie porz¹dek.
– Jezu drogi, co siê nagle sta³o?
– Detalicznie nie wiem, ale na w³asne uszy s³ysza³em, ¿e ca³y kraj

jest skorumpowany, ale ¿e z tem ju¿ koniec…
– Rany boskie!… Gdzie my ¿ylim tyle lat. Ale wiesz pan, panie Ka-

ziu, ja te¿ zauwa¿y³em, ¿e ta, no, korupcja szaleje. WeŸ pan tego spo-
¿ywczaka, ko³o starej cukierni na Grochowskiej, przed schodkami. No
tam, gdzie Gawroñszczak zak³ad fryzjerski mia³ i z Tersk¹ krêci³.

– Pamiêtam. No i co tam jest za korupcja? 
– Panie Kaziu ja zauwa¿y³em, ¿e ten, któren pierwszy siê tam pojawi

i pomo¿e kraty podnosiæ, drzwi otwieraæ i skrzynki wnosiæ, to ³atwiej
browarek dostanie na krechê. Czy to nie jest korupcja? 

– Mo¿e i tak. Przecie¿ niekoniecznie trzeba pieniêdzmi p³aciæ, cza-
sem mo¿na te¿ zrobiæ komuœ dobrze. 

– O ¿esz ty w morde… wiedzia³em, ¿e to siê kiedyœ wyda! I wiesz pan,
¿e oni po to mog¹ mnie wo³aæ, bo napisane mam na powiastce, ¿e
„w charakterze œwiadka” mnie wzywaj¹. 

– Ale jak tam pan pójdziesz, to dyskretnie podpytaj siê pan, o co cho-
dzi.

– A kto mi powie? Dobrze bêdzie, jak mnie na do³ku nie bêd¹ s³u-
chaæ.

– Spokojnie. Jak pan wejdziesz, to bêdzie napisane „oficer dy¿urny”.
I jak trafisz pan na tabliczkie: aspirant sztabowy Z. Rutkowski, to masz
pan szanse. Porz¹dny ch³op.

– A on nie jest, aby skorumpowany? 
– G³owy nie dam. Sam, ¿em widzia³, jak przysz³y do niego dwie siksy.

Wymalowane, p³aszczyk rozchylony: przysz³yœmy zg³osiæ w³amanie, po-
wiedzia³y… Chyba przez ten p³aszczyk weszli, pomyœla³em sobie. A one
tak na tego aspiranta spojrza³y, jakby by³y jego oficerkami prowadz¹-
cymi. WyobraŸ pan sobie, ¿e ch³op wsta³, gdzieœ poszed³ i one zaraz by-
³y przyjête. Nie wiem, czy to nie by³a korupcja. Faktem jest, ¿e wesz³y
raz, dwa. Tylko s³ychaæ by³o, jak te ich kozaczki po schodach tupa³y.
O tak: tup, dup, tup, dup… 

– No to jam mam przechlapane, panie Kaziu. Pan Eustachy by³ wy-
raŸnie przygnêbiony. Widzisz pan, ja mam buty na gumie. I one nie du-
pi¹… Znaczy siê – nie tupi¹. Szaser

Co tam panie na Pradze...

Korupcja

W „Mieszkañcu” z 26 stycznia b.r. ukaza³ siê list p. Adama Grzegrzó³ki, radnego
dzielnicy Praga Po³udnie w sprawie jego inicjatywy, by zbudowanej w latach 2003
i 2004 ulicy miêdzy Grochowem a Goc³awiem, równoleg³ej do Ostrobramskiej, dotych-
czas bezimiennej, roboczo nazywanej Aniñsk¹, nadaæ imiê Jana Nowaka-Jeziorañskie-
go. Jest to pomys³ znakomity i szkoda, ¿e nie zosta³ dotychczas wprowadzony w ¿ycie. 

Zdajê sobie sprawê, ¿e nie mnie akurat popieraæ – i to jeszcze w druku – ten po-
mys³. Pracowa³em przez 40 lat w „Trybunie Ludu”, która zwalcza³a „Woln¹ Europê”
i osobiœcie Jana Nowaka - Jeziorañskiego bezpardonowo. Ja siê te¿ do tego przy-
czyni³em, choæ nie On by³ g³ównym celem mojej krytyki – zw³aszcza dlatego, ¿e Ra-
dio „Wolna Europa” mieœci³o siê w Monachium, a ja nigdy nie by³em koresponden-
tem w RFN. Unikn¹³em wiêc koniecznoœci systematycznego atakowania Jana Nowa-
ka - Jeziorañskiego w wyniku czynnika, powiedzmy, „geograficznego” - po prostu
nie pracowa³em tam, gdzie On. Oczywiœcie, ¿e zwi¹zki „Wolnej Europy” z Waszyng-
tonem by³y œcis³e, ale nie tak œcis³e, by redakcja „Trybuny Ludu” akurat mnie wy-
biera³a do walki z ni¹ na sam front. 

Popieram wiêc myœl nazwania ulicy „Aniñskiej” – ulic¹ Jana Nowaka-Jeziorañ-
skiego z czysto egoistycznego wzglêdu: On mnie w pewnym momencie bardzo uj¹³.
W 1997 roku ukaza³o siê w Spo³ecznym Instytucie Wydawniczym w Krakowie
„Znak” III wydanie „Kuriera z Warszawy”, które sta³o siê natychmiast bestsellerem.
Promocja odby³a siê w Hotelu Europejskim w Warszawie. Ja siê t¹ ksi¹¿k¹ intereso-
wa³em z oczywistych wzglêdów, poniewa¿, ju¿ poza wszystkim, jest to jedna z naj-
bardziej sensacyjnych ksi¹¿ek naszych czasów, a nigdy jej wczeœniej w ca³oœci nie
czyta³em. Ponadto jest w niej opis sposobu, w jaki, w czasie okupacji, Jan Nowak -
Jeziorañski, który wówczas nosi³ pseudonim Zych, uczy³ siê angielskiego. W 1942
roku, Wac³aw Micuta, jego przyjaciel dzia³aj¹cy w konspiracji, który przed wojn¹ za-
czyna³ go uczyæ tego jêzyka, powiedzia³ mu, ¿e w Warszawie jest Szkot, który we
Francji dosta³ siê do niemieckiej niewoli, ale uciek³ z obozu pod £odzi¹. Ma „lewe”
papiery, ale musi zarabiaæ na ¿ycie i uczy angielskiego. Z tego Zych natychmiast
skorzysta³. Poniewa¿ Tomek (Thomas Muir) nie zna³ ani jednego s³owa po polsku,
a angielszczyzna Zycha te¿ by³a prawie ¿adna, zastosowano nastêpuj¹c¹ metodê.
Tomek wskazywa³ jakiœ przedmiot, wymawia³ po angielsku jego nazwê, zapisywa³
j¹, a nastêpnego dnia Zych musia³ j¹ z pamiêci powtórzyæ. Dzienna dawka wynosi-
³a 30 s³ów. Po kilku miesi¹cach obaj mogli ju¿ nie tylko porozumieæ siê ze sob¹, ale
w uproszczony sposób wymieniaæ pogl¹dy. W ka¿dym razie, kiedy w dwa lata
póŸniej Nowak-Jeziorañski rozmawia³ w Londynie z brytyjskim ministrem spraw za-
granicznych, Anthony Edenem, trudnoœci z porozumieniem nie by³o. W pewnym mo-
mencie Eden zapyta³ Kuriera z Warszawy, gdzie siê nauczy³ angielskiego. On
odrzek³: „Od Szkota spod Glasgow w Warszawie”. Na to Eden uœmiechn¹³ siê
i stwierdzi³: „I cannot trace any Scottish accent in your English” („Nie mogê doszu-
kaæ siê ¿adnego szkockiego akcentu w pana angielszczyŸnie”). A to dlatego, doda-
je Nowak-Jeziorañski w swojej ksi¹¿ce, ¿e mówi³em po angielsku z najczystszym ak-
centem...polskim. To dla podkreœlenia korzyœci uczenia siê wielu s³ów (i zwrotów)
w obcym jêzyku na pamiêæ. 

Wracaj¹c do promocji „Kuriera z Warszawy” w Hotelu Europejskim. Ksi¹¿kê ku-
pi³em i stan¹³em w kolejce po autograf z lekko bij¹cym sercem. Da autograf czy
nie? (Nowak Jeziorañski zna³ mnie z widzenia). Ale gdy podszed³em, przedstawi-
³em siê i zapyta³em, czy na autograf mogê liczyæ, on siê uœmiechn¹³ i odrzek³: „Nie
mogê nie podpisaæ ksi¹¿ki mojemu wieloletniemu wspó³pracownikowi”. Nie wiem,
co mia³ na myœli – mo¿e by³ to ¿art, mo¿e ironia, mo¿e sarkazm, ale w ka¿dym ra-
zie Jego podpis w ksi¹¿ce mam. 

A choæ nik³a to podstawa do poparcia inicjatywy nadania „Aniñskiej” imienia Ja-
na Nowaka-Jeziorañskiego, niech¿e Praga Po³udnie o tak¹ ulicê siê wzbogaci. 

Zygmunt Broniarek

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET
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Spó³dzielnia Mieszkaniowa 
„MAR„MARYSIN YSIN 

WWAAWERSKI”WERSKI”
w Warszawie, ul. Begonii 9
og³asza przetarg nieograniczony
na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego

o powierzchni u¿ytkowej 
29,00 m kw. 

przy ul. Starego Doktora 2 
w Warszawie.

Oferty nale¿y sk³adaæ 
w siedzibie Spó³dzielni 

do dnia 17 marca 2006 r.
Bli¿sze informacje mo¿na 

uzyskaæ w siedzibie Spó³dzielni 
w pokoju nr 8 lub telefonicznie: 
(022) 812-02-78 w. 25.

OKNAOKNA
PCVPCV

� Żaluzje
� Roletki 

materiałowe
� Moskitiery 
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     4444 5555 %%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

PANELE PODŁOGOWE 
KRONO ORIGINAL CLIC

cena 3050 zł

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

Zak³ad Us³ug 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

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY: ww  ggooddzz..  77..0000−−1188..0000,,    ssoobb..  99..0000−−1144..0000

UBEZPIECZENIA
�� auta – AC, NW i najni¿sze OC
�� domy, mieszkania, emerytalne IKE
�� na ¿ycie, „pod kredyt”
�� zdrowotne

F I R M Y  K O M P L E K S O W O
Biuro: ul. Chrzanowskiego 13

tel./fax 813−76−39, 0602−787−017
0601−097−814
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Spo³em WSS
Praga Po³udnie

W sklepie przeprowadzono wiele korzystnych zmian:
�� powiêkszono salê sprzeda¿ow¹ o 7,5 m kw.
�� zainstalowano klimatyzacjê
�� wyposa¿ono w nowe urz¹dzenia ch³odnicze

i meble sprzeda¿owe
�� zmieniono wystrój wnêtrza oraz oprawê reklamow¹.
Oferujemy szeroki asortyment artyku³ów spo¿ywczych,

nabia³u, wêdlin i miêsa oraz mro¿onek.

zaprasza do zmodernizowanego pawilonu

przy Al. Dzieci Polskich 1

REALIZUJEMY KARTY KLIENTA SPO£EM 
oraz BONY: SODEXHO I BONUS

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

specjalnoœci
� Handel zagraniczny � Informatyka
� Finanse i rachunkowoœæ � Bankowoœæ
� Obs³uga ruchu turystycznego � Hotelarstwo
� Ekonomia i organizacja przedsiêbiorstw
� Integracja europejska

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

wełna mineralna          15 cm 14,96 m2 brutto

Sulejówek, ul.  Pi³sudskiego 55 te l . / 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

materiały budowlane w super cenach!!!

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

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

UPRAWNIENIA SZKO£Y PUBLICZNEJ
prowadzi zapisy do

Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych
Liceum Ekonomicznego dla doros³ych

LO dla absolwentów szkó³ zasadniczych
Gimnazjum i Liceum dla doros³ych

Kurs przygotowuj¹cy do egzaminu
eksternistycznego z zakresu LO i LE 

(kurs roczny)
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W poprzednim nu-
merze „Mieszkañ-
ca” mieliœcie Pañ-
stwo mo¿liwoœæ
odskoczyæ od ciê¿-
kiej zimy i na chwi-
lê przenieœæ siê na
sk¹pane s³oñcem
cypryjskie pla¿e. 

Sta³o siê tak za spraw¹
naszej redakcyjnej kole¿anki,
Zuzi, która podzieli³a siê wra-
¿eniami z pobytu na wyspie
Afrodyty. I kiedy po lekturze,
oczami wyobraŸni, widzia³em
rozgrzane kole¿eñskie cia³ko,
na równie rozgrzanym piasku,
przypomnia³em sobie, ¿e
przecie¿ poprzedniej zimy,
Ojciec Nadredaktor (redaktor
naczelny, który dla nas jest
jak ojciec) tak¿e i mnie wys³a³
nad morze. Nie by³ to co
prawda Cypr, ale swojskie
Mielno, gdzie mia³em zrobiæ
relacjê z pobytu zaproszonych
przez Prezydenta Warszawy
goœci z doœwiadczonego tra-
gicznym zamachem Bies³anu. 

W tym samym czasie
w Mielnie organizowany by³
Miêdzynarodowy Zlot Mor-
sów, w którym i moi bies³añ-
czycy zapragnêli wzi¹æ

udzia³. Wraz z Jakubem Sito
z Radia dla Ciebie wiedzieli-
œmy, ¿e dziennikarskie obo-
wi¹zki mamy wype³niaæ z po-
œwiêceniem. 

Nasze poœwiêcenie inni
dziennikarze okreœlali mia-
nem u³añskiej fantazji, choæ
wiadomo, ¿e ¿ycie w zabiega-
nej i zapracowanej stolicy, co-
raz bardziej pozbawia fantazji
zarówno u³anów, jak i wszel-
kie Zosieñki, które im onegdaj
otwiera³y okna nie bacz¹c, ja-
ka aura na zewn¹trz by³a. 

I choæ temperatura na pla¿y
siêga³a minus kilkunastu stop-
ni, wprawnie wtopiliœmy (z³e
s³owo) siê w t³um morsów,
a po imprezie ruszyliœmy na
mieleñsk¹ promenadê, aby
w jednej z kawiarenek roz-
grzaæ siê gor¹c¹ kaw¹. Nieste-
ty, mimo pó³godzinnego ocze-

kiwania przy stoliku z wido-
kiem na morze, ¿adna z kelne-
rek nie zdecydowa³a siê opu-
œciæ pomieszczenia kawiarni
i podejœæ do nas, aby przyj¹æ
zamówienie. Na szczêœcie
organizatorzy zadbali o roz-
grzewaj¹ce uczestników na-
poje. Ale to ca³kiem inna hi-
storia.

Pod koniec stycznia
w Mielnie odby³ siê kolejny
Miêdzynarodowy Zlot Mor-
sów. Wœród przesz³o 500
uczestników, Warszawa nie-
stety nie mia³a swoich repre-
zentantów. Kilku nawet siê
podobno przygotowywa³o tre-
nuj¹c w Wiœle... i do tej pory
nie mog¹ siê pozbyæ przypa-
d³oœci skórnych. W ka¿dym
razie ja, na przysz³¹ zimê, bar-
dzo proszê Ojca Nadredaktora
o jak¹œ Dominikanê, czy inne
Hawaje. Owszem, wiem, ¿e ze
wzglêdów reprezentacyjnych
cia³ko Zuzi bardziej siê nada-
je do takich wyjazdów, ale
w koñcu jest równouprawnie-
nie, czy nie?

Adam Rosiński

Przesunie siê w czasie rewitali-
zacja Parku Skaryszewskiego,
której projekt wzbudzi³ wiele
emocji wœród mieszkañców
Warszawy i wœród sto³ecznych
mediów. Nowy projekt rewalory-
zacji parku bêdzie poddany spo-
³ecznym konsultacjom.

Jako jedna z niewielu gazet rzeczowo przed-
stawiliœmy w ubieg³orocznym artykule „Szum nad
parkiem” za³o¿enia projektowe rewitalizacji Parku
Skaryszewskiego im. Ignacego Jana Paderewskie-
go. Inne media skoncentrowa³y siê i rozdmuchi-
wa³y kwestiê ogrodzenia, nadaj¹c sprawie wrêcz
sensacyjnego wymiaru. Dosz³o nawet do przek³a-
mania stanowiska Samorz¹du Saskiej Kêpy, pi-
sz¹c, ¿e jest przeciw ogrodzeniu parku i zbiera
podpisy pod takim apelem. Gazeta, która zamie-
œci³a tê informacjê, nie chcia³a potem jej sprosto-
waæ. Akceptacjê dla rewitalizacji parku wyra¿ali
te¿ cz³onkowie Rady Osiedla Kamionek, która ju¿
od po³owy lat 90. zwraca³a szczególn¹ uwagê na
potrzebê takich prac. Szum nad parkiem (a nad
ogrodzeniem w szczególnoœci), by³ mocno przesa-
dzony, gdy¿ Park Skaryszewski i tak jest ogrodzo-
ny. Od strony Al. Waszyngtona i Al. Zielenieckiej
okala go rozpadaj¹cy siê w wielu miejscach mu-
rek, wzd³u¿ ul. Miêdzynarodowej straszy pordze-
wia³a metalowa siatka, a od strony Kamionka na-
turaln¹ granicê parku stanowi linia brzegowa Je-
ziorka Kamionkowskiego. Najwa¿niejsze, ¿e
przygotowuj¹c publikacjê uzyskaliœmy zapewnie-
nie, ¿e w trakcie prac Park Skaryszewski, jako ca-
³oœæ, nie zostanie zamkniêty. 

ZMIANY W PARKU

– Dwa lata czekaliœmy, a¿ wykonawca projektu
rewaloryzacji Parku Skaryszewskiego, który wy-
gra³ przetarg na przygotowanie dokumentacji
przedstawi nam gotowy projekt – mówi Iwona
Fryczyñska, rzecznik Zarz¹du Oczyszczania Mia-
sta, administratora parku. – Wykonawca wielo-
krotnie wnosi³ o przesuniêcie terminu przedsta-
wienia projektu. Po kolejnym niedotrzymaniu ter-
minu, w styczniu b.r., odst¹piliœmy od umowy. Do-
k³adnie analizuj¹c dzia³ania wykonawcy doszli-
œmy do wniosku, ¿e nie ma sensu przeci¹gaæ spra-

wy, gdy¿ jego postêpowanie nie daje nadziei na
wykonanie projektu.

W miejskim Biurze Ochrony Œrodowiska trwaj¹
prace nad aktualizacj¹ za³o¿eñ projektowych, gdy¿
trzeba bêdzie zorganizowaæ nowy przetarg. G³ówne
za³o¿enia pozostaj¹ niezmienione w stosunku do
prezentowanych przez nas w artykule „Szum nad
parkiem”. Przywrócone i wyeksponowane zostan¹
g³ówne osie widokowe i wnêtrza parkowe, odtwo-
rzone ogrody tematyczne (daliowy i ró¿any), po-
wstanie drugi plac zabaw, w kszta³cie zgodnym z hi-
storycznym projektem Franciszka Szaniora. Przesu-
niêty zostanie w stronê Al. Zielenieckiej pomnik
Wdziêcznoœci Armii Radzieckiej, rzeŸby zyskaj¹
ciekaw¹ iluminacjê, zmodernizowana bêdzie kaska-
da wodna, a wzd³u¿ odtworzonego uk³adu alejek
parkowych, stan¹ nowe latarnie i kosze na œmieci.
Jak informuje Biuro Prasowe m.st. Warszawy zosta-
n¹ wyznaczone pasy ruchu dla rowerzystów i rolka-
rzy. Park bêdzie chroniony przez ca³¹ dobê i zamy-
kany na noc.

BÊD¥ KONSULTACJE

Wed³ug Iwony Fryczyñskiej, ze wzglêdów pro-
ceduralnych, pierwszych prac w parku nale¿y siê
spodziewaæ najwczeœniej za trzy lata. Jednak
znacznie wczeœniej ZOM przedstawi projekt rewi-
talizacji parku. Urz¹d Miasta zapowiedzia³ w tej
sprawie konsultacje spo³eczne. I to jest bardzo do-
bra informacja dla mieszkañców, którzy s¹ u¿yt-
kownikami terenów zielonych i ich g³os powinien
siê bardzo liczyæ przy tak wa¿nych pracach. Rada
Kamionka wyst¹pi³a do ZOM-u i w³adz samorz¹-
dowych z propozycj¹ zorganizowania w sali konfe-
rencyjnej Urzêdu Dzielnicy spotkania z udzia³em
wszystkich zainteresowanych. Mia³oby to byæ
otwarte spotkanie podobne do tego, które w gru-
dniu 2004 r., w sprawie rewitalizacji Pragi Po³u-
dnie prowadzi³a w urzêdzie koordynuj¹ca procesy
rewitalizacyjne dyr. Biura Polityki Lokalowej, Mi-
ros³awa Wnuk. 

Zapewne tak¿e przy omawianiu projektu Parku
Skaryszewskiego sala by³aby zape³niona po brzegi.
Takie bezpoœrednie przedstawienie planów i rze-
czowa dyskusja pozwoli wyjaœniæ wiele obaw
i niepewnoœci. Pozwoli uczyniæ Park Skaryszewski
wizytówk¹ prawobrze¿nej Warszawy, przy jedno-
czesnym zachowaniu jego otwartego charakteru,
do którego od wielu lat przyzwyczaili siê mie-
szkañcy. ar

O rewitalizacji Parku Skaryszewskiego

Co z tym parkiem? NA ROZGRZEWKĘ
(z lekkim przyprószeniem oka)
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Ponad pó³ wieku temu, jak
to by³o? Ciê¿ko. Biednie. Ale
za to cz³owiek by³ pe³en si³ i za-
pa³u! Zygmunt Cymbaliñski,
dwudziestokilkulatek, gotów
by³ pêdziæ nawet na piechotê do
swojej ukochanej Stasi, z Go-
c³awka a¿ pod Siedlce, a w kie-
szeni zawsze mia³ garœæ cukier-
ków dla jej m³odszej siostry. 

Koœcielny œlub w listopadzie,
by³ jak prezent urodzinowy dla
Pani Stanis³awy, jak siê okaza³o
– najbardziej trwa³y ze wszyst-
kich prezentów. Nie zawsze by-
³o lekko!

– Jeœli cz³owiek chce, to na-
prawdê wszystkiemu podo³a.
Choæ z zawieruchy wojennej wy-
szed³em ca³kiem sam, zdoby³em
dobry zawód, porz¹dn¹ pracê,
uznanie! – zamyœla siê Pan Zyg-
munt. – In¿ynierowie do dzisiaj
przyje¿d¿aj¹ tu po poradê. Zbu-
dowa³em nasz rodzinny dom,
w którym mieszkamy prawie
piêædziesi¹t lat. Lubiê po¿arto-
waæ, lubiê, kiedy jest weso³o,
kiedy w letnie wieczory przyje¿-
d¿aj¹ tu znajomi i rodzina. Sia-
damy sobie wœród kwiatów – bo
¿ona bardzo lubi kwiaty, kiedyœ
zawsze by³y œpiewy, tañce.

- Teraz najwiêcej goœci mamy
na œwiêta i w maju, bo wspólnie
wyprawiamy imieniny. W tym
roku 29 maja m¹¿ koñczy 75 lat,
bêdzie specjalna uroczystoœæ! –

uœmiecha siê Pani Stanis³awa. –
Otacza nas tak wielu przyja-
znych, dobrych ludzi, dochowa-
liœmy siê dwójki dzieci i wnu-
ków, bêdzie du¿e przyjêcie!

Piêædziesi¹t wspólnych lat
przelecia³o, jak z bicza strzeli³.
Nie wszyscy mogli byæ na uro-

czystym wrêczeniu jubileuszo-
wych medali za d³ugoletnie po-
¿ycie ma³¿eñskie, które Pañ-
stwo Cymbaliñscy otrzymali od
Prezydenta RP, z r¹k burmistrza
Józefa Melaka. Teraz, gdy mo-
g¹ wspólnie cieszyæ siê owoca-
mi swojej pracy i dorobkiem

¿ycia, przyda³oby siê tylko jed-
no: wiêcej zdrowia. 

Ale w domu jest cieplutko, znaæ
rêkê gospodarza: Pan Zygmunt
robi³ tu dos³ownie wszystko, i sty-
lowy, bia³y kominek, i solidne,
drewniane meble w sypialni. Jest
hydrofor, ciep³a woda, szambo.

Tylko do sklepu daleko, a droga
taka, ¿e pogotowie i stra¿ po¿arna
mia³yby k³opot z dojazdem...

Pijemy pyszn¹ herbatê (woda
z w³asnego, g³êbokiego ujêcia).
Rozmawiamy o ¿yciu.

– Czêsto dostawa³am od mê-
¿a kwiaty, prezenty, nawet bi¿u-

teriê. Bardzo siê troszczy³
o dom. Zale¿a³o mu, ¿eby wszy-
stko u nas by³o wed³ug jego po-
mys³u i nie ba³ siê ¿adnej pracy.
W domu pomaga mi, ile mo¿e,
byle nie w zmywaniu! Tego bar-
dzo nie lubi! – œmieje siê Pani
Stanis³awa. – Teraz, przy moich

problemach z chodzeniem, na-
wet zakupy s¹ na jego g³owie.

– Ale ju¿ nied³ugo! – dodaje
uradowany Pan Zygmunt. – Na
wiosnê ¿ona zacznie jeŸdziæ
specjalnym, trzyko³owym „sa-
mochodzikiem” dla osób, któ-
rym trudno siê samodzielnie
poruszaæ. Nie mo¿e siê docze-
kaæ!

– Jaka jest recepta na to, by
wspólnie prze¿yæ tyle lat? – py-
tam. – Dlaczego jednym siê
udaje, a inni rezygnuj¹?

Pani Stasia uœmiecha siê cie-
p³o, m¹¿ patrzy na ni¹ rozczulo-
ny. Nie³atwe pytanie...

– Wie Pani, trzeba pamiêtaæ
z kim i dlaczego siê jest.
W gniewie, w k³ótni bardzo ³a-
two jest o tym zapomnieæ. Wte-
dy trzeba pomyœleæ, ¿e odejœæ
jest prosto – spakowaæ siê, i ju¿.
Tylko co dalej? Czy naprawdê
lepszy los? Czy po prostu inny,
mo¿e nawet gorszy? Skoro siê
komuœ zaufa³o, skoro dzieli siê
z nim ka¿dy dzieñ, ka¿d¹ krom-
kê chleba, to na dobre i na z³e.
Raz podjêta decyzja zobowi¹-
zuje obie strony. Warto wy-
trwaæ.

A ja doda³abym jeszcze jed-
no: ¿e trzeba wybraæ tê w³aœci-
w¹ osobê. Tak¹, która nie boi
siê pracy (tak¿e pracy nad so-
b¹!), jest odpowiedzialna, za-
radna, a zw³aszcza – pogodna.
Bo radoœæ ¿ycia i pogodny
œmiech to szczodre dary losu,
których w tym domu naprawdê
nie brakuje!

Patrzê na dostojnych Jubila-
tów... Tak, warto wytrwaæ. Cie-
szê siê ich radoœci¹, bo maj¹
w sobie tyle si³y i pogody du-
cha, tyle dobrej czu³oœci dla sie-
bie nawzajem, czasem przykry-
tej zabawnym ¿artem, czasem
zmarszczeniem brwi, ale za-
wsze p³yn¹cej wprost z nieprze-
branej skarbnicy wspólnego
pó³wiecza. Kto pójdzie w Ich
œlady?... eGo

Miłość najwyższej próby
MIESZKAÑCY
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Prze¿yæ razem piêædziesi¹t lat, wytrwaæ mimo
burz, ciê¿kiego ¿ycia, opiekowaæ siê sob¹
w zdrowiu i w chorobie – niewiele par mo¿e
cieszyæ siê tak piêknym jubileuszem. Bo nie
chodzi o to, ¿eby æwierkaæ, trzymaj¹c siê za
rêce lecz o to, by ceniæ dar losu, jakim jest
drugi cz³owiek, wybrany, kochany, poœlubiony.

Pañstwo Stanis³awa i Zygmunt Cymbaliñscy

Niezwykła
wystawa
Od 15 lutego przez okr¹-
g³e trzydzieœci dni czytel-
nia Pedagogicznej Bi-
blioteki Wojewódzkiej
przy ul. Goc³awskiej 4
pe³niæ bêdzie dodatkow¹
funkcjê – swoistego mu-
zeum Anny German. 

Wystawa poœwiêcona, jak
zwyk³o siê piosenkarkê nazywaæ
– „najwiêkszemu elfowi œwiata”,
przypominaæ ma o 70-tej roczni-
cy urodzin tej niezwyk³ej arty-
stki. Na estradzie spêdzi³a 20
lat, daj¹c koncerty m.in.
w USA, Kanadzie, Australii,
by³ej Czechos³owacji, we W³o-
szech i krajach by³ego ZSRR.
W historii polskiej piosenki za-
pisa³a siê takimi przebojami jak
„Tañcz¹ce Eurydyki” i „Cz³o-
wieczy los”. Barwne ¿ycie
i twórczoœæ wokalistki niezwy-
kle fascynowa³y Mariolê Pry-
zman, która organizuj¹c tê wy-
stawê postanowi³a oddaæ ho³d
Annie German. W zbiorach
znalaz³y siê zdjêcia piosenkar-
ki, ok³adki jej p³yt, wycinki
z gazet, fragmenty listów,
wspominki zapisane rêk¹ zna-
nych artystów. zuza 
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 4

POZIOMO: 1-A opis ¿ycia, biografia, ¿yciorys. 1-J dziecinne
³ó¿eczko na biegunach. 2-E tekst dla aktora. 3-A jednostka
monetarna Indii. 3-G miasto Joanny d`Arc. 4-E listwa do wy-
kreœlania linii. 4-L kotew. 5-G odleg³a przestrzeñ. 6-A teatr
operowy œwiatowej s³awy. 6-K stolica Kuby. 7-B dawniej na-
rty. 7-G strój, ubiór. 8-D miasto i rzeka w Niemczech. 8-J wi-
dowisko, koncert lub zabawa. 9-F taniec towarzyski. 10-A sa-
mochód naszych zachodnich s¹siadów. 10-H kwiatek z licz-
b¹ sto. 11-A Johann od walców. 12-H rodzaj makaronu. 13-A
instrument muzyczny z pa³eczkami. 14-J spaceruje podczas
snu. 15-E egzotyczna ¿ywica. 16-A stolica Czech. 16-J czêœæ
sk³adowa zestawu mebli.
PIONOWO: A-1 czasopismo poœwiêcone modzie. A-10 rzu-
ca³ nim Janusz Sid³o. B-6 dawniej pobudka, zachêta. C-1
pryszcz, krosta. C-10 pustelnik, samotnik. D-6 rzemieœlnik
zajmuj¹cy siê rêczn¹ obróbk¹ drewna. E-1 balas, pionowy
element balustrady. E-11 pañstwo w Afryce. F-8 sterta. D-1
potocznie o jasnow³osym mê¿czyŸnie. H-2 pieœñ operowa.
H-7 æwiczenie na dr¹¿ku. H-12 ¿o³nierz indyjski w wojsku bry-

tyjskim w Indiach. I-3 zabawka dla dziewczynki. I-9 chód ko-
nia. J-1 wœród zêbów. J-7 Josip Broz, dawny przywódca Ju-
gos³awii. J-12 zbiór map. K-5 grubianin, ordynus. L-1 rzeka
w Olsztynie. L-8 próg rzeczny na Dniestrze. £-4 faza ksiê¿y-
ca. £-12 holenderski filozof z Rotterdamu. M-1 ptasi klucz. 
N-8 muzu³mañski podatek. O-1 placówka dyplomatyczna. 

opr. A. Kemski

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹-
zanie krzy¿ówki Nr 19/05: „Uczniowi praca, majstrowi
p³aca”.

13-F 3-E 14-O 10-A 16-£ 6-C 12-N 6-£ 10-J 15-E 4-G 4-O 3-L

9-H 8-M 13-C 7-K

Starsi mieszkañcy Gro-
chowa z ca³¹ pewnoœci¹
s¹ w stanie podaæ nazwy

dawnych knajp. Niestety nie
figuruj¹ one w kalendarzach
warszawskich, które w zasa-
dzie ograniczaj¹ siê do œcis³e-
go œródmieœcia Warszawy,
czasem jeszcze Mokotowa, ja-
ko takiej sielskiej enklawy
podwarszawskiej. 

To wcale nie znaczy, ¿e na
Pradze nie istnia³y cukiernie
czy lokale gastronomiczne. Na
pewno by³y, cieszy³y siê powo-
dzeniem, mia³y swoich zago-
rza³ych zwolenników. Niestety
pamiêæ o nich, a szczególnie re-
klama nie przetrwa³a do na-
szych czasów. Nie odpowiada
na moje oczekiwania przegl¹d
dawnych pism ilustrowanych,
takich jak ulubione przeze
mnie: „Tygodnik Ilustrowany”
i tygodnik „Œwiat”. Niestety nie
ma w nich ¿adnych zgo³a re-
klam, ani fotografii lokali ga-
stronomicznych zarówno na
Pradze Pó³noc jak i Po³udnie.  

Znane restauracje s³ynnego
w stolicy Aleksandra Bocque-
ta, zwanego Bukietem, nie
mia³y filii na Pradze. Niemniej
proponujê zajrzeæ do karty
i sprawdziæ, co mo¿na by³o
zjeœæ na obiad czy kolacjê
w wytwornej restauracji Bo-
cqueta w Hotelu Rzymskim
(ul. Nowosenatorska – obecnie
ul. Moliera), na Nowym Œwie-
cie czy Marsza³kowskiej. Cie-
kawa to lektura, a¿ œlinka ciek-

nie, gdy siê czyta takie oto al-
ternatywne zestawy. 

Zupy do wyboru: grzybowa
ze œmietan¹ z przystawk¹ z par-
mezanem; ziemniaczanka z ri-
zotto na podróbkach z gêsi; ro-
só³ „Julienne” z makaronem;
ogórkowa z przecierem z wa-
rzyw; jab³eczna z grzankami;
makaronowa na œmietanie; ro-
só³ z p³atkami. A oto drugie da-
nia do wyboru: gêœ pieczona
z duszon¹ kapust¹ – na deser
kisiel ¿urawinowy; polêdwica
wo³owa z jarzynami – kompot
mieszany; sztuka miêsa zapie-
kana w beszamelu; kura z roso-
³u w sosie sardelowym – do te-
go œliwki sma¿one w cieœcie
i herbata; faszerowana kapusta
i rozbratle w maszynce duszone
z jarzynami – na deser naleœni-
ki z serem i sok; omlety ze szpi-
nakiem do tego kaczka lub ku-
ropatwy z czerwon¹ kapust¹ –
na deser budyñ z makaronu
z jab³kami; lin z pieczarkami
i ziemniaczanym puree oraz bu-
dyñ jarzynowy – na deser kne-
delki bu³czane lub dro¿d¿owe
z marmolad¹; gigot barani z ka-
pust¹, do tego marchewka
z grzankami – i buchtle. Cie-
kaw jestem, czy ktoœ w ogóle
wie, co to s¹ owe buchtle? 

Niemniej wspania³e, ale ju¿
nie tak wyszukane s¹ kolacje:
pasztet z w¹tróbek – chrzan,
herbata lub kawa zabielana;
knysz albo strudel z kasz¹ gry-
czan¹; ruskie piero¿ki; kalafiory
z mas³em; p³atki z szynk¹; ryby

wêdzone i bu³eczki podpiekane
z ogóreczkiem; hachee z miêsa
z sadzonym jajkiem. Palce lizaæ!
Niby coœ, niby nic! Niektórych
potraw, zw³aszcza tych z francu-
ska zwanych nie jadamy, bo wy-
sz³y z mody nawet w renomo-
wanych restauracjach. Trzeba
pamiêtaæ, ¿e nie wszystkie z wy-
mienionych potraw goszcz¹ na
naszych sto³ach, ale po przeczy-
taniu owych zestawów nabiera-
my na nie apetytu. 

Przegl¹daj¹c podobne zesta-
wy menu, drukowane w kalen-
darzach warszawskich od po-
nad po³owy XIX wieku, adre-
sowane do pañ domu, stwier-
dzam z uœmiechem, i¿ niektóre

z tych niby skromniejszych
propozycji, wspó³czeœnie by³y-
by drogimi i w dodatku nie za-
wsze mo¿liwymi do przygoto-
wania z braku sk³adników. Nie-
chaj wiêc te przytoczone przeze
mnie zestawy obiadowe i kola-
cyjne, stan¹ siê inspiracj¹ dla
czytelniczek do przygotowania
domownikom posi³ków „z my-
szk¹”, ale nie dos³ownie. ¯yczê
smacznego!    

Tadeusz Wł. Świątek

Restauracyjne
menu sprzed wieku

ZAU£KI HISTORII

Sponsorem „Zau³ków historii” jest
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�� BARAN 21.03-21.04
Wspania³e dni na rozwi¹zanie twoich proble-
mów drogi Baranku! Wykorzystaj jak najlepiej
sprzyjaj¹ce ci chwile i okazje. Twój silny cha-
rakter i upór sprawi¹, ¿e trudnoœci, jakie mo-
¿esz napotkaæ na swojej drodze uda ci siê po-
konaæ bez trudu. Jeœli planujesz jakieœ nowe
przedsiêwziêcie mo¿esz spokojnie pomyœleæ
o jego realizacji, a zw³aszcza w podbojach mi-
³osnych mo¿e ci sprzyjaæ szczêœcie. 

�� BYK 22.04-21.05
Nieoczekiwana wizyta lub wiadomoœæ wprowa-
dzi w twoim ¿yciu trochê zamieszania. Trudno
ci bêdzie pogodziæ ow¹ propozycjê z wcze-
œniejszymi zobowi¹zaniami. W najbli¿szych
dniach inicjatywa w sprawach uczuciowych na-
le¿eæ bêdzie do ciebie. Postaraj siê wiêc wy-
branej osobie pokazaæ jak ci na niej zale¿y.
Wszystko u³o¿y siê pomyœlnie i bêdziesz móg³
stwierdziæ, ¿e spe³niaj¹ siê twoje marzenia
i z utêsknieniem czekasz na wiosnê…

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Sprzyjaj¹ce chwile na podjêcie wa¿nej dla cie-
bie decyzji w sprawach zawodowych. Wspania-
³a perspektywa podniesienia kwalifikacji i po-
znania nowych ludzi bêdzie dla ciebie dodatko-
wym bodŸcem do dalszej pracy. W sprawach
uczuæ nie spotka ciê wiêksza niespodzianka.
Pozostaj¹cy w sta³ych zwi¹zkach mog¹ liczyæ
na podniesienie temperatury swoich uczuæ.

�� RAK 22.06-22.07
Dla niektórych z Raków mo¿e to byæ okres
szczêœliwych rozwi¹zañ. Inne mog¹ mieæ pro-
blemy z nawi¹zaniem kontaktów w sferze ko-
le¿eñskiej. Wszystko to mo¿e zale¿eæ od psy-
chicznego nastawienia do pewnych sytuacji.
Nie warto siê jednak zanadto przejmowaæ, ist-
nieje szansa na szczêœliwe zakoñczenie trud-
nych spraw za parê tygodni. Nie zapominaj
p³aciæ rachunków w terminie.

�� LEW 23.07-23.08
Bêdziesz musia³ podejmowaæ trudne decyzje.
Zastanów siê powa¿nie nad nimi. Mo¿esz te-
raz zyskaæ bardzo du¿o lub wiele straciæ. Dy-
stans i konsekwencja - tego bêdziesz musia³
przestrzegaæ przez najbli¿sze dni. Nagrod¹
powinien byæ spokój i perspektywa dalszego
rozwoju zawodowego. Sprawy uczuciowe bez
wiêkszych zmian.

�� PANNA 24.08-23.09
Bêdziesz musia³ wykazaæ siê pewn¹ elastyczno-
œci¹ w sprawach zawodowych i osobistych. Nie
wszystko bêdzie siê uk³ada³o po twojej myœli, ale
zawsze na koñcu tunelu b³yska œwiate³ko. Ten
trudny czas po prostu przeczekaj, nabierz dy-

stansu do wielu spraw i zajmij siê sob¹. Spróbuj
teraz nadrobiæ zaleg³oœci filmowe i towarzyskie... 

�� WAGA 24.09-23.10
Najbli¿sze kilka dni powinieneœ wykorzystaæ
w sposób bardziej twórczy. Bêdziesz mieæ wie-
le mo¿liwoœci. I wszystkie sprzyjaj¹ce. Wzbu-
dziæ to mo¿e twój zachwyt, a jednoczeœnie pe-
wien niepokój, ¿e tyle spraw uk³ada siê zbyt ³a-
two. W sprawach sercowych mo¿esz liczyæ na
uœmiech losu, w finansowych szykuj¹ siê zmia-
ny na lepsze.

�� SKORPION 24.10-23.11
Teraz s¹ dobre dni na za³atwienie kilku trudnych
spraw - jesteœ w bojowym nastroju i nie warto
z tob¹ zadzieraæ. Ale powinieneœ trochê przysto-
powaæ i postaraæ siê o wiêcej elastycznoœci i dy-
plomacji w kontaktach miêdzyludzkich. W spra-
wach domowych nie spodziewaj siê wiêkszych
zmian, jeœli ty nie zrobisz pierwszego kroku, wie-
le spraw pozostanie niezakoñczonych. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Teraz mo¿esz prze¿ywaæ trudne momenty.
Uzbrój siê wiêc w cierpliwoœæ i nie rób nic wiê-
cej ni¿ to potrzebne. Wystrzegaj siê te¿ pesy-
mistycznych myœli, a wszystko u³o¿y siê pomy-
œlnie. Wystarczy, ¿e zachowasz tylko przytom-
noœæ umys³u i spokój. Spotkanie z pewn¹, mi-
³¹ osob¹ na pewno poprawi ci nastrój i spoj-
rzysz na otoczenie z wiêkszym optymizmem.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Mo¿esz teraz odnosiæ niewielkie zwyciêstwa
na polu zawodowym. W sferze spraw finanso-
wych i sercowych podlegasz natomiast ró¿nym
wp³ywom. Na pewno musisz wiedzieæ, czego
oczekujesz od ¿ycia i na czym najbardziej ci
zale¿y. Nie poddawaj siê emocjom i dzia³aj roz-
wa¿nie. Ca³e szczêœcie, ¿e masz poczucie hu-
moru, które utrzymuje ciê w normie.

�� WODNIK 21.01-19.02
W twoim przypadku najbli¿sze dni bêdzie mo¿-
na okreœliæ jako sytuacjê „raz na wozie, raz
pod wozem”. Bêdzie ró¿nie, ale na pewno cie-
kawie. Nie zra¿aj siê skomplikowan¹ sytuacj¹
i konsekwentnie za³atwiaj swoje sprawy. Mo-
¿esz mieæ ma³e problemy w sprawach finanso-
wych, ale one te¿ bêd¹ do pokonania. 

�� RYBY 20.02-20.03
Masz w perspektywie jakieœ fascynuj¹ce prze-
¿ycie w sferze uczuciowej. Mo¿e to doprowa-
dziæ ciê do stanu frustracji, poczujesz siê jak na
rozstaju dróg. Decyduj¹ca rozmowa z drug¹
osob¹ wyjaœni wiele trapi¹cych ciê w¹tpliwoœci.
W sprawach zawodowych musisz uzbroiæ siê
w cierpliwoœæ i czekaæ na ewentualn¹ podwy¿-
kê pod koniec miesi¹ca. Merlin 

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

Wnêtrze sali restauracyjnej. Fot. ze zbiorów T.W³. Œwi¹tka.

Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”                                 tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³: p. Ryszard Krzywicki
z ul. Miêdzynarodowej. Wa¿ne do 6 marca br.

Grochów jest smutny bez Ciebie…

Wspomnienie
o księdzu 
Janie 
Twardowskim
Mija 9 lat, jak mieliœmy zaszczyt goœciæ w murach
Szko³y Podstawowej nr 72 przy ulicy Paca 44
wielkiego poetê, ksiêdza Jana Twardowskiego.

Z inicjatywy samorz¹du uczniowskiego delegacja klas ósmych
uda³a siê na spotkanie z ksiêdzem do Koœcio³a sióstr Wizytek. Zo-
sta³ On zaproszony do szko³y i ku naszemu zaskoczeniu przyj¹³ je
z radoœci¹. Zaszczyci³ wszystkich sw¹ obecnoœci¹ 26 lutego 1997 r. 

W piêknie udekorowanej sali uczniowie recytowali wiersze poe-
ty, wyst¹pi³ chór szkolny. Ksi¹dz Twardowski chêtnie odpowiada³
na pytania zadawane przez uczestników spotkania, interesowa³ siê,
jak dzieci spêdzaj¹ wolny czas i wakacje. Ksiêdza nie opuszcza³o
poczucie humoru, opowiada³ dowcipy i anegdoty.

Porusza³ te¿ sprawy powa¿ne, mówi³ na temat wiary i mi³oœci.
Spotkanie przed³u¿y³o siê poza planowany czas, poniewa¿ ka¿dy
chcia³ zdobyæ autograf wielkiego poety.

Najwiêkszym powodzeniem cieszy³ siê tomik „Mi³oœæ za Bóg
zap³aæ”, kupowany w osiedlowej ksiêgarni. W dniu wizyty ksiêdza
pó³ki z jego poezj¹ „œwieci³y pustkami”. Ogromne zdziwienie poe-
ty wywo³a³ widok ucznia z ciê¿kim plecakiem wype³nionym tomi-
kami wierszy autora. Niektóre z nich by³y mocno zniszczone, wi-
daæ czêsto siêgano po nie w domu ch³opca.

PóŸniej ksi¹dz uda³ siê na spotkanie z dyrekcj¹ szko³y, podziêko-
wa³ za „dobroæ”, która go spotka³a. Przyzna³, ¿e z radoœci¹ przeby-
wa³ wœród m³odych ludzi i czuje siê wœród nich m³odszy. Spotkanie
z wielkim cz³owiekiem dostarczy³o nam wielu niezapomnianych
wzruszeñ i wra¿eñ oraz przynios³o szczer¹ przyjaŸñ z ksiêdzem.

W programie uroczystych obchodów 50-lecia naszej szko³y, które
odby³y siê w listopadzie 2005 roku, nie zabrak³o m¹drych przes³añ
ksiêdza poety. Jego wierszy nie zabrak³o równie¿ na wigiliach kla-
sowych. Towarzyszyliœmy ksiêdzu poecie w Jego ostatniej drodze.
Po¿egnaliœmy Go ze ³zami w oczach w koœciele Œwiêtego Krzy¿a.

Kochamy twórczoœæ ksiêdza Jana i tym skromnym wspomnie-
niem chcemy oddaæ Mu swój ho³d.

„Z rzeczy tego œwiata zostan¹ tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroæ…”     

Cyprian K. Norwid

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie SP Nr 72
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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

Ka¿dy, kto kiedy-
kolwiek mia³ psa
doskonale wie, ¿e
miewa on pod
wzglêdem witalno-
œci swoje lepsze
i gorsze dni.
Szczególnie ³atwo
to zaobserwowaæ

podczas nag³ego za³amania pogody,
czy te¿ nastania jesienno-zimowo- 
-wiosennych szarug. 

Wówczas to nasz pies nie wykazuje zbyt-
niej chêci do d³ugich forsownych space-
rów, w domu nie bawi siê chêtnie, miewa
spadki apetytu, chêtniej natomiast ni¿ do-
tychczas le¿y na pos³aniu i przesypia lub
drzemie wiêkszoœæ czasu. Choæ zachowa-
nia takie dotycz¹ wiêkszoœci psów, to wy-
bitnie widoczne s¹ u starszych osobników,
tj. u psów, które
skoñczy³y 7 rok
¿ycia. 

T³umaczy siê
to meteoropa-
ti¹, czyli nad-
wra¿ l iwoœc i ¹
o r g a n i z m u
zwierzêcia na
zmienne i nie-
korzystne wa-
runki pogodo-
we, maj¹ce ne-
gatywny wp³yw
na funkcjono-
wanie organi-
zmu. Skrócenie operowania œwiat³a s³o-
necznego, spadki temperatury, wysoka wil-
gotnoœæ, niskie ciœnienie atmosferyczne Ÿle
wp³ywa nie tylko na zdrowie fizyczne, ale
tak¿e na psychikê zwierzêcia. Nierzadko
staj¹ siê one bardziej dra¿liwe, apatyczne,
niechêtnie podejmuj¹ próby wysi³ku fi-
zycznego.U psów ze schorzeniami ortope-
dycznymi tzn. zamianami zwyrodnienio-
wymi chrz¹stek stawowych, stawów i krê-
gos³upa nasilaæ siê mog¹ objawy bólowe. 

Zaostrzeniu ulegaj¹ przewlek³e stany za-
palne i zwyrodnieniowe. „Odzywaæ” siê
mog¹ stare z³amania i zwichniêcia koñ-
czyn. Nasilaæ siê mog¹ tak¿e objawy goœæ-
cowe, miêœniobóle i nerwobóle. Dzieje siê

tak dlatego, ¿e organizm w tym okresie ma
zdecydowanie wiêksz¹ wra¿liwoœæ. Próg
odczuwania bólu jest znacznie mniejszy.
Pogorszeniu ulega psychomotoryka zwie-
rz¹t. Ich reakcje i zachowania ulegaj¹ spo-
wolnieniu.

Udowodniono tak¿e, ¿e w tym okresie
wzrasta iloœæ wizyt w gabinetach wetery-
naryjnych z powodu zaostrzenia siê chorób
zwi¹zanych z niewydolnoœci¹ kr¹¿enia
psów, nie¿ytów dróg oddechowych, nie¿y-
tów uk³adu pokarmowego. Wydatnie wzra-
sta iloœæ przypadków zapaleñ skóry i ze-
wnêtrznego przewodu s³uchowego o pod-
³o¿u grzybiczym, bakteryjnym i parazyto-
logicznym.

Chc¹c pomóc swojemu zwierzakowi
w przetrwaniu tego niemi³ego okresu trzeba
zadbaæ o to, aby karmiony by³ dobr¹ zbilan-
sowan¹ karm¹ o gwarantowanych sk³adach,
uzupe³niaj¹c j¹ umiarkowanie o sk³adniki

mineralno-wi-
t a m i n o w e
i o tzw. wielo-
n i e n a s y c o n e
kwasy t³uszczo-
we omega 3 i 6. 

P o m i m o
wszystko staraæ
siê trzeba o za-
pewnienie mu
regularnego, ale
i umiarkowane-
go wysi³ku fi-
zycznego na
œwie¿ym po-
w i e t r z u .

W przypadkach wyraŸnego zwiêkszenia od-
czuwania bólu przez zwierzê po konsultacji
z lekarzem weterynarii mo¿na mu podaæ
œrodki przeciwzapalne i przeciwbólowe.

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński 

MIESZKAÑCU pomó¿!

METEOROPATIA

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

* USŁUGI
* Narożniki wg. wymiarów klienta
* Materiały obiciowe
Warszawa, ul. Krypska 52/54

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−607−190−012

TAPICER

W swojej praktyce za-
wodowej prowadz¹c
Biuro Doradztwa i Po-
œrednictwa Maj¹tkowe-
go – HMR nierucho-
moœci stykam siê
z przeró¿nymi sytua-
cjami ¿yciowymi ludzi.

Praktyka dowodzi, ¿e wiele
osób chc¹c poprawiæ swój sta-
tus finansowy decyduje siê na
wynajem okazjonalny nie
zdaj¹c sobie sprawy, jak taki
najem jest niebezpieczny dla
w³aœciciela mieszkania, który
podj¹³ decyzjê o wynajmie.

Wa¿nym podkreœlenia jest
fakt, ¿e strony nie mog¹ swobo-
dnie regulowaæ wypowiedzenia
umowy najmu, a takie wypo-
wiedzenie mo¿e wyst¹piæ jedy-
nie na piœmie i obowi¹zkowo
okreœlaæ jego przyczyny.

Jak z analizy problematyki
umów najmu wynika takie wy-
mówienie jest niezasadne, gdy¿
nie daje podstaw do zakoñcze-
nia najmu przez wynajmuj¹ce-
go w przypadku, gdy przyczy-
ny przejœciowe u wynajmuj¹ce-
go minê³y, a w³aœciciel zamie-
szkaæ w swoim dotychczas wy-
najmowanym mieszkaniu.

Ca³e zamieszanie i niebezpie-
czeñstwo wynika z przepisu Ust.
1 Art.3 Ustawy o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym za-
sobie gminy i o zmianie Kode-
ksu Cywilnego (tekst jednolity:
Dz.U. 2005 nr 31 poz. 266).

Art. 3.1. W razie oddania
do u¿ywania lokalu, z którego
w³aœciciel przejœciowo nie ko-
rzysta w ca³oœci lub w czêœci
w celu zaspokojenia w³asnych
potrzeb mieszkaniowych,
przepisów ustawy nie stosuje
siê, z wyj¹tkiem art. 10 ust. 
1-3, art. 11 ust. 1 i 2 pkt. 1-3,
art. 13 i art. 18 ust. 1 i 2.

Z czego najwa¿niejsze dla
wynajmuj¹cego jest artyku³ 11
ust. 1 i 2, z którego wynika, ¿e:

(Wypowiedzenie umowy
najmu przez Wynajmuj¹ce-

go) Art. 11.1. Je¿eli lokator jest
uprawniony do odp³atnego u¿y-
wania lokalu, wypowiedzenie
przez w³aœciciela stosunku pra-
wnego mo¿e nast¹piæ tylko
z przyczyn okreœlonych w ust.
2-5 oraz w art. 21 ust. 4 i 5 ni-
niejszej ustawy. Wypowiedze-
nie powinno byæ pod rygorem
niewa¿noœci dokonane na pi-
œmie oraz okreœlaæ przyczynê
wypowiedzenia.

2. Nie póŸniej ni¿ na miesi¹c
naprzód, na koniec miesi¹ca
kalendarzowego, w³aœciciel
mo¿e wypowiedzieæ stosunek
prawny, je¿eli lokator:

1) pomimo pisemnego upo-
mnienia nadal u¿ywa lokalu
w sposób sprzeczny z umow¹
lub niezgodnie z jego przezna-
czeniem lub zaniedbuje obo-
wi¹zki, dopuszczaj¹c do po-
wstania szkód lub niszczy urz¹-
dzenia przeznaczone do wspól-
nego korzystania przez mie-
szkañców albo wykracza
w sposób ra¿¹cy lub uporczywy
przeciwko porz¹dkowi domo-
wemu, czyni¹c uci¹¿liwym ko-
rzystanie z innych lokali, lub

2) jest w zw³oce z zap³at¹
czynszu lub innych op³at za
u¿ywanie lokalu, co najmniej za
trzy pe³ne okresy p³atnoœci po-
mimo uprzedzenia go na piœmie
o zamiarze wypowiedzenia sto-
sunku prawnego i wyznaczenia
dodatkowego, miesiêcznego
terminu do zap³aty zaleg³ych
i bie¿¹cych nale¿noœci, lub

3) wynaj¹³, podnaj¹³ albo od-
da³ do bezp³atnego u¿ywania
lokal lub jego czêœæ bez wyma-
ganej pisemnej zgody w³aœci-
ciela.

To wszystko jest nic, gdy od-
niesiemy umowê najmu do po-
stanowieñ Kodeksu Postêpo-
wania Cywilnego i wtedy siê
oka¿e, ¿e mimo posiadania na-
wet postanowienia s¹du opró¿-
nienia przez najemcê lokalu,
zetkniemy siê z nastêpuj¹c¹ sy-
tuacj¹:

(Warunek dokonania
opró¿nienia lokalu) Art. 1046
par. 4. Wykonuj¹c obowi¹zek
opró¿nienia lokalu s³u¿¹cego
zaspokojeniu potrzeb mieszka-
niowych d³u¿nika na podstawie
tytu³u wykonawczego, z które-
go nie wynika prawo d³u¿nika
do lokalu socjalnego lub za-
miennego, komornik wstrzyma
siê z dokonaniem czynnoœci do
czasu, gdy gmina wska¿e tym-
czasowe pomieszczenie lub
gdy d³u¿nik znajdzie takie po-
mieszczenie.

par. 5. Komornik nie mo¿e
wstrzymaæ siê z dokonaniem
czynnoœci, je¿eli wierzyciel wska-
¿e tymczasowe pomieszczenie,
o którym mowa w par. 4.

W zwi¹zku z powy¿szym
wynajmuj¹cy winni zdawaæ so-
bie sprawê, ¿e przychód osi¹-
gniêty z wynajmu niejednokrot-
nie nie bêdzie rekompensowa³
prze¿yæ zwi¹zanych z wynaj-
mem. Henryk Rybarczyk

MMMM IIII EEEE SSSS ZZZZ KKKK AAAA NNNN IIII EEEE CCCC     rrrr aaaa dddd zzzz iiii .... .... ....

Zanim wynajmiesz mieszkanie!

„Spo³em”WSS Praga Po³udnie 
oferuje do wydzier¿awienia 
ni¿ej wymienione sklepy:

� sklep Nr 10 przy ul. Turbinowej 3 o powierzchni ca³-
kowitej oko³o 96 m2 w tym powierzchnia sali sprzeda-
¿owej oko³o 30 m2 

� sklep Nr 53 przy ul. Zabawnej 8 o powierzchni ca³-
kowitej oko³o 106 m2 w tym powierzchnia sali sprze-
da¿owej oko³o 64 m2

Oferty nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Spó³dzielni przy 
ul. Grochowskiej 207 (budynek „Universam”). Szcze-
gó³owych informacji udziela Dzia³ Administracyjno-
Techniczny tel. 022 810-40-92 lub 810-40-94.

Termin sk³adania ofert w terminie 
do dnia 03.03.2006 r.

� 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

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

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05
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ANTYKI

� Kolekcjoner kupi stare ksi¹¿ki,
pocztówki i inne antyki. 

Tel. 022 824-14-66; 
0603-134-462

KUPIĘ

�� Antyki, meble, obrazy, zega-
ry, pocztówki, znaczki oraz inne
przedmioty. Tel. 022 610-33-84; 

0601-235-118
� Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 022 831-36-48
� Szable, bagnety, he³my, mun-
dury oraz czêœci do starych moto-
cykli, silniki, gaŸniki, ramy, ko³a. 

Tel. 0505-529-328

SPRZEDAM

� Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 0606 742 822

MEDYCZNE

RAMKA
� Blokery, Esperal, odtrucia. Tel.
022 671-15-79, 022 613-98-37
� Kwasy - likwidacja blizn
i przebarwieñ. 

Tel. 022 870-14-44
� Medyczna pielêgnacja stóp -
równie¿ diabetycy. 

Tel. 022 870-14-44

MEDYCYNA NATURALNA

� Leczenie depresji, cukrzycy,
usuwanie lêków, wad wzroku,
torbieli itp. Tel. 0697-05-12-50

NAUKA

� Angielski. Tel. 0691-985-034
� Francuski, rosyjski – t³umacze-
nia przysiêg³e, techniczne, han-
dlowe, finansowe. 

Tel. 022 815-44-91
� Geografia – wszystkie pozio-
my, tanio. Tel. 0608-601-180
� J. polski. Tel. 022 673-72-39
� Kursy dla archiwistów. 

Tel. 022 879-87-66
�� Liceum i Szko³a Policealna
„Elita”. Tel. 022 498-65-95 

lub 0602-232-879
� Matematyka 60 minut/25 z³.
Tel. 022 810-26-11; 0663-022-
567
� Niemiecki – gimnazjum, li-
ceum. Tel. 022 672-94-46; 

0698-19-48-48
�NIEMIECKI – mgr germanisty-
ki UW, liceum, konwersacje, cer-
tyfikaty, matura, IBO, business,
prawniczy. Tel. 022 612-11-48;

0501-397-625 
� Rosyjski – 25 z³./godz. 
Tel. 022 879-92-29; 0502-275-194
� Zarz¹dcy i poœrednicy - szko-
lenia. Tel. 022 879-87-66 

NIERUCHOMOŚCI

Dzia³ki
Deweloperom – Stara Mi³osna
8300 m2 * WZZiT * 6500 m2 bud.
wielorodzinne – atrakcyjna
Wawer-B³ota 800 m2 x 220z³/m2

wszystkie media – zieleñ, atrak-
cyjne po³o¿enie
Deweloperom Wawer – B³ota 22
dzia³ki x 180 z³/m2 – 1,90 ha pod
bliŸniaki, wszystkie media, atrak-
cyjne po³o¿enie, zieleñ
Wiœniowa Góra, 5500 m2, staro-
drzew, WZZiT, 200 z³/m2

Wiœniowa Góra, Al. Dzieci 1500 m2

starodrzew, 240 z³/m2

Domy
Radoœæ 146/650 m2 4 pok., goto-
wy, 92 r. 550.000 z³
Radoœæ 550/1600 m2 6 pok., 95 r.
1.080.000 z³
Radoœæ 250/1500 m2 nowy, atrak-
cyjny 1.500.000 z³
Saska Kêpa 220/286 m2 segment,
gotowy 1.100.000 z³ 
Miêdzylesie 145/1331 m2 do wy-
koñczenia 550.000 z³

Mieszkania
Ostrobramska 80 m2, 3 pok., no-
we, gara¿ 350.000 z³
Saska Kêpa 49 m2, 2 pok., do re-
montu 220.000 z³

W−wa Międzylesie
ul. Patriotów 309
tel. 022 615−80−05 

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia

�� 2 pokoje 60 m kw. na Gro-
chowie. 

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

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� Mieszkanie 2-3 pokoje. 
Tel. 022 741-69-38

� Spokojna rodzina kupi mie-
szkanie od osoby starszej (go-
tówka) z notarialn¹ gwarancj¹ jej
zamieszkiwania w wybranym po-
koju. Tel. 0606-997-815

NIERUCHOMOŚCI/wynajmę

� Na d³u¿ej mieszkanie ok. 40
m kw. + gara¿ podziemny w po-
bli¿u Ronda Wiatraczna. 

Tel. 0501-200-090
�� Piekarniê w Pilawie. 

Tel. 0601-24-22-26

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Gara¿ tanio – ul. Karczewska.
Tel. 022 813-34-48; 0508-716-099
�� Pawilon handlowy, murowany
o pow. 42 m kw. Grochów.
Tel. 022 673-60-50; 0501-263-328

1-pokojowe sprzedam
� Grochów 25 m kw. 

Tel. 022 670-41-46
� Krasnobrodzka 32 m kw. 

Tel. 022 619-67-65
� Zacisze 29 m kw. 2005 r.,
119000 z³. Tel. 022 670-44-83

2-pokojowe sprzedam
�� Grochowska 56 m kw. 

Tel. 022 619-67-65
� Odkryta 51m kw.

Tel. 022 670-44-83
� Tarchomin 48 m kw., 196000. 

Tel. 022 670-41-46
� Targówek 56 m kw. 

Tel. 022 619-67-65
3-pokojowe sprzedam

� Bródno 54 m kw. 
Tel. 022 619-67-65

� Ksi¹¿kowa 54 m kw. 
Tel. 022 670-44-83

� Targówek 62 m kw., 228000 z³. 
Tel.022 670-41-46

4-pokojowe sprzedam
��Grochów 80 m kw., kamienica. 

Tel. 022 619-67-65
Dom sprzedam

�� Praga Po³udnie, budynek biu-
rowy 875/500. Tel. 0602-518-642
�Weso³a 275/350, 1996 r. 

Tel. 022 619-67-65

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

� 50 m kw. (2 pokoje) na 3 poko-
je lub kupiê 3-pokojowe mie-
szkanie na osiedlu Majdañska lub
Igañska. Tel. 022 810-34-51; 

0886-406-477

DAM PRACĘ

� AVON – nowe programy za-
robkowe, ciekawe propozycje.
Zadzwoñ! Tel. 022 673-55-28; 

0602-623-916

� HMR - Nieruchomoœci zatru-
dni m³odych, zdolnych (kompu-
ter) - do przyuczenia w zawodzie. 

Tel. 022 615-80-05
� Konserwatorom urz¹dzeñ
dŸwigowych. Tel. 022 758-79-50
� Uczniowi w salonie fryzjer-
skim. Tel. 022 813-09-16
� Z Oriflame, jako konsultantka
zarobisz tyle – ile potrzebuje
Twój domowy bud¿et. Zadzwoñ
pod przyjazny numer! 

Tel. 022 871-88-00

PRAWNE

KANCELARIA ADWOKAC-
KA – 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

� Audyty energetyczne. 
Tel. 0605-922-252

� Darmowe strzy¿enia wykony-
wane przez uczniów w salonie
fryzjerskim. Tel. 022 813-09-16
� Domy z bali. 

Tel. 0888-708-650
� Konsultacje dotycz¹ce zwrotu,
zasiedzenia, reprywatyzacji nie-
ruchomoœci dekretowych - sie-
dziba UPR ul. Nowy Œwiat 41,
pon. i czwartki 15.00-17.00. 
Tel. 022 826-74-77; 0606-90-40-67
�� KREDYTY - gotówkowe, hi-
poteczne i samochodowe, lea-
sing. Sprzeda¿ domów z bali.
W-wa, ul. Miñska 69, lok. 41.
Tel. 022 870-27-83; 501 550 975
��Kredyty gotówkowe w 15 mi-
nut! Tel. 022 617-46-51
� Kupiê stare prospekty samo-
chodowe i inn¹ literaturê motory-
zacyjn¹. Tel. 0600-817-479; 

022 610-45-44
� Odszkodowania powypadko-
we. Tel. 0605-922-252
�� T³umaczka jêzyka niemiec-
kiego. Przysiêg³e i zwyk³e. 

Tel. 0603-682-046
� Skup surowców wtórnych
(z³om, metale kolorowe, makula-
tura, tworzywa sztuczne, akumu-
latory). W-wa, ul. Trakt Lubelski
338 A. Tel. 0609-805-821
� ZUS, ksiêgowoœæ, KPiR, Ka-
dry, P³ace, PIT-y, zaleg³oœci, roz-
liczanie wspólnot mieszkanio-
wych, LMF. Tel. 022 813-40-65; 

0507-026-742

USŁUGI

� Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 0692 614 577
� Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami. 

Tel. 022 610-58-50; 
0607-838-608

� Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 0608-053-676

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

�� ANTENY – Telewizyjne i sa-
telitarne, Cyfrowy Polsat 199,00
z³., 35,00 z³/m-c oraz dekodery
bez abonamentu 400 programów
– 15 polskich (Polonia, TV
Trwam). Sprzeda¿, monta¿, na-
prawa, gwarancja. 
Tel. 022 815-47-25; 0501 123 566
� Automatyczne pralki, zmywar-
ki - krajowe, zachodnie. Naprawa.
Tel. 022 612-95-23, 0609 105 940
� Automatyczne pralki – napra-
wa, tanio. Tel. 022 810-67-92; 

0605-404-132
� Bielizna - pasmanteria ul. Fiel-
dorfa 10/324.
� BUS 20-osobowy – przewozy. 

Tel. 0507-086-416
�Ch³odnicze urz¹dzenia du¿e (ko-
mory), ma³e (sklepowe) – monta¿
i naprawa. Tel. 0602-690-141
� Cyklinowanie, lakierowanie -
Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
� Czyszczenie kanalizacji, kopa-
nie szamb, bia³y monta¿, drobne
naprawy, itp. Tel. 022 424-92-53; 

0500-016-496 
� DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

Tel. 022 642-96-16
��Elektryczne. Tel. 022 615-58-13;

0504-61-88-88
� Elektryczne. Tel. 022 810-29-77
�FOCUS SERVICE - naprawa te-
lewizorów w domu klienta.
Tel.022 613-62-96; 0603-40-90-20
� Futra, ko¿uchy, odzie¿ skórza-
na – us³ugi miarowe, przeróbki,
wszelkie naprawy - ul. Zamie-
niecka 63. Tel. 022 610-23-05
� Gaz, awarie pieca, termy,
kuchni, pod³¹czenia, przeróbki,
naprawy, hydraulika 24 h. 
Tel. 022 610-88-27; 0604-798-744
�� Glazura, malowanie, tapeto-
wanie, hydraulika, elektryka,
panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 022 615-58-13, 

0504 61 88 88
� Hydraulika, WOD.-KAN. –
GAZ., C.O. Tel. 022 613-82-96
�� Hydrauliczne. 
Tel. 022 615-58-13; 0504-61-88-88
� Hydraulik. Tel. 022 815-66-60, 

0502-031-257
� Hydrauliczne, gazowe – osobi-
œcie. Tel. 022 610-81-21; 

0607-773-106
� Kolorowa odzie¿ robocza – pro-
ducent. Obuwie, rêkawice, fartu-
chy, odzie¿ dla gastronomii, odzie¿
dla agencji ochrony. P.P.H.U. Pirat,
ul. Che³m¿yñska 158; 04-464 W-wa.

Tel./fax. 022 610-20-15, 
www.pirat.waw.pl 

� Komputerowe. 
Tel. 0508-683-310

RAMKA
Krawieckie – ul. Kajki 91, Anin -
czynne pon.-pt. 10.00-18.00. Tel.
022 815-24-96; 0505-582-600
� Krawieckie – kostiumy, gar-
sonki. Tel. 022 870-01-59
�� Lodówek naprawa. 
Tel. 022 842-97-06; 0602-272-464
� Malowanie, tapetowanie, pa-
nele. Tel. 022 615-76-97
� Malowanie, g³adzie gipsowe. 

Tel. 022 612-01-95
��Malowanie, tapetowanie. 
Tel. 022 615-58-13; 0504-61-88-88
��Naprawa i przestrajanie telewi-
zorów krajowych i zagranicz-
nych, magnetowidów. Gwarancja
i rachunki. Tel. 022 612-52-23; 

0607 145 196

� Naprawa pralek i lodówek –
tanio. Tel. 022 644-23-12; 

0697-120-312
� Naprawa pralek. Emeryci i reni-
œci 50% taniej. Tel. 022 672-95-50
� 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
� Pranie dywanów, wyk³adzin,
tapicerki – Karcherem. 

Tel. 0510-126-840
� Pranie dywanów, tapicerki,
materacy. Profesjonalnie. Dojazd
gratis. Tel. 022 619-40-13; 

0502-928-147
� Pralnia, magiel – pranie dywa-
nów, obiæ. Najtaniej - ul. Zwy-
ciêzców 55, ul. Guderskiego 9. 

Tel. 022 617-73-81
� Pralki, lodówki, sprzêt elek-
tryczny. Tel. 022 610-05-30; 

022 671-80-49; 0601-361-830
� Poprawki krawieckie - tanio,
ul. Fieldorfa 10/324 
�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio. Tel. 022 810-25-72; 

0501 190 127 
� Remonty. Tel. 022 671-20-69
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0692-71-78-71 
� Uk³adanie parkietów, przek³a-
danie, cyklinowanie, lakierowanie
– osobiœcie. Tel. 022 810-70-88; 

0609-542-545
�� Serwis RTV – telewizory,
magnetowidy, wie¿e, magneto-
fony itp. Piloty – naprawa,
sprzeda¿ – ul. Bora-Komorow-
skiego 8. Tel. 022 671-33-22
�� STOLARZ - wykona solidnie
- meble, zabudowy, kuchnie, sza-
fy, pawlacze i inne. 
Tel. 022 810-38-04; 0602-126-214
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88
RAMKA
Skup Czapelska – nieodp³atnie
odbiera zu¿yty sprzêt AGD,
z³om w ka¿dej postaci, makulatu-
rê, st³uczkê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic. Tel. 022 499-
20-62 (7.00-20.00)
� Zduñskie, kominiarskie - pie-
ce, kuchnie, kominki, czyszcze-
nie kominów i odgruzowanie,
wk³ady kominowe z kwasówki.
Opinie, szybko, solidnie. 
Tel. 0608-728-701; 022 673-01-33
�� ¯aluzje, verticale, rolety, mo-
skitiery – producent – monta¿,
serwis. Rabat dla emerytów
i rencistów. ul. Komorska 42
godz. 9.00-16.00.

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

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

Tel. 022 610-54-19
� ¯aluzje verticale, rolety, mon-
ta¿, naprawa, hurt, pranie verticali. 

Tel. 022 610-23-83
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 022 610-54-19
� ¯uk – wywóz gruzu, œmieci,
przeprowadzki. 

Tel. 022 610-88-27;
0886-196-866

Blokery, Esperal, odtrucia. 
Tel. 022 671-15-79, 

022 613-98-37
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ALKO Przeprowadzki – us³ugi
transportowe, 90 gr/km. Meblo-
wozy. Tel. 0694-977-485

Krawieckie – ul. Kajki 91, Anin
- czynne pon.-pt. 10.00-18.00.
Tel. 022 815-24-96; 0505-582-600

Skup Czapelska – nieodp³atnie
odbiera zu¿yty sprzêt AGD,
z³om w ka¿dej postaci, makula-
turê, st³uczkê. W³asny trans-
port. Sprz¹tanie piwnic. 
Tel. 022 499-20-62 (7.00-20.00)

PP

Metal−Market
NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

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

BASEN 
DLA

KAŻDEGO

OFERUJE WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM
usługi związane

z zarządzaniem i administrowaniem
nieruchomościami.

Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Spółdzielni 
w Warszawie przy ul. Kobielskiej 1, tel. 673−08−01.

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

Krono Original

� Ciêcie na wymiar
� Okleinowanie PCV
� Meble kuchenne
� Meble przedpokojowe
� 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 SALON FIRMOWY PRODUCENTÓW

POLSKICH I ZAGRANICZNYCH
�� kabiny, wanny, meble ³azienkowe
�� glazura, terakota, gres
�� panele, parkiet, korek
�� p³ytki elewacyjne, klinkier
�� kleje, fugi, listwy
�� narzêdzia

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

CENTRUM GLAZURY

PROMOCJE



REKLAMA REKLAMA

Honorujemy karty płatnicze

ZAPRASZAJĄ:
na terenie Warszawy

�� ul. Fieldorfa 40 
w budynku przychodni
(wejście od ul. Perkuna) 
tel./fax 022 870−59−39

�� Al. St. Zjednoczonych 26A 
(w „Latawcu”)
tel. 022 671−62−45

�� ul. Krochmalna 3
tel. 022 624−31−80

w okolicach Warszawy
�� Marki−Struga ul. Klonowa 6A

tel. 022 771−29−80
�� Wołomin ul. Kobyłkowska 15

tel. 022 776−24−49
�� Kobyłka ul. Warszawska 10

tel. 022 786−81−31
�� Wołomin−Lipinki ul. Kolejowa 1B

tel. 022 776−50−96

Apteki ARALIA
PROPONUJĄ:

		 Leki gotowe, robione i homeopatyczne – pełen zakres

		 Możliwość telefonicznego zamawiania leków

		 Duża oferta preparatów stosowanych w profilaktyce
zdrowotnej

		 Kosmetyki: szeroki wybór, upusty cenowe do 15%

		 Promocje okresowe firm farmaceutycznych

		 Glukometry: progam preferencyjnego zakupu 
i wymiany sprzętu na nowy

		 Inhalatory: możliwość wypożyczenia lub zakupu

		 Pomiar ciśnienia krwi – duży wybór ciśniomierzy

		 Pomiar nawilżenia skóry po uzgodnieniu terminu

		 Realizujemy wnioski na pieluchomajtki

		 Karty rabatowe dla stałych klientów

FACHOWY I MIŁY PERSONEL ZAPRASZA!

DLA PACJENTÓW apteki kawa, herbata, 
czekolada na gorąco „Nescafe” – GRATIS!

NOWE NISKIE CENY LEKÓW! KUPUJ TANIEJ!


