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TYNKÓW I FARB
� systemy ociepleñ budynków
� tynki i farby elewacyjne
� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy

ul. Che³m¿yñska 1 tel./fax 022 610 01 80
(róg Marsa)
ul. Patriotów 208 tel. 022 615-78-13

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
na metalu i cyrkonie

czynne 9−20, sobota 9−14

Nie bójmy siê
protestów

Nie zachêca³bym w³adz miej-
skich do skakania na g³ówkê do
basenu, w którym nie wiadomo
czy jest woda. To by³oby bez sen-
su. Rekomendowa³bym jednak
wiêksz¹ odwagê w podejmowaniu
- niepopularnych - wydawa³oby
siê decyzji. Do chwytania byka za
rogi, a nie pozostawiania proble-
mu nastêpcom.

Pierwszy z brzegu, codzienny
problem. Samochodów przybywa,
na osiedlach nie ma ju¿ gdzie za-
parkowaæ, wiêc rozje¿d¿ane s¹
wszystkie nieogrodzone trawniki.
Pomys³owoœæ ludzka w pozosta-
wianiu auta wydaje siê nie mieæ
granic. W³adza mo¿e pos³uchaæ
vox populi, który sprowadza siê
do najprostszego rozwi¹zania:
nas³aæ na kierowców stra¿ miej-
sk¹ i policjê (w wielu przypadkach
rzeczywiœcie a¿ by siê prosi³o...).
Ale mo¿e te¿ siêgn¹æ po wzorce
zagraniczne. Wiadomo bowiem,
¿e na starszych osiedlach nie bu-
dowa³o siê parkingów pod bloka-
mi. Powstawa³y tzw. parkingi spo-
³eczne, ju¿ wype³nione, bo s¹ par-
terowe. Na œwiecie jednak stosuje
siê kilkupoziomowe, budowane
z metalowych klocków osiedlowe
parkingi. Mo¿na je szybko posta-
wiæ i szybko rozebraæ, zajmuj¹ ty-
le miejsca ile potrzeba, bo s¹
sk³adane jak z kostek. 

I zamiast 100 aut mieœci 400.
Oczywiœcie podniesie siê wrzask,
¿e teraz 400 rur wydechowych
bêdzie smrodziæ... Ale tu w³aœnie
chwyci³bym byka za rogi. I tak
smrodz¹. I tak przed problemem
nie uciekniemy. A rury trzeba tak
skierowaæ, by dymi³y nie w okna,
tylko w woln¹ przestrzeñ. Ka¿da
decyzja wywo³uje protest. Po ja-
kimœ jednak czasie okazuje siê,
¿e warto by³o go prze³amaæ. Dla
dobra wszystkich.

Tomasz Szymański 
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Cztery miesi¹ce temu dzieci ze Szko³y Pod-
stawowej Nr 279 z Przyczó³ka Grochow-
skiego wybra³y siê z wizyt¹ do urzêdu
dzielnicy (na zdjêciu). Nie by³a to wizyta
kurtuazyjna. Prosi³y burmistrza Tomasza
Kucharskiego o nowe szkolne boisko.
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DZIECI MOGĄ WIĘCEJ cd.

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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TŁUMACZENIATŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe –– wwsszzyyssttkkiiee  jjęęzzyykkii

www.att.waw.pl

Warszawa
ul. Saska 8/91,  
tel./fax 617−31−66
ul. Rejowiecka 12, 
kom. 0501 733 468

CENTRUM MEDYCZNE
OSTROBRAMSKA
MAGODENT

ssssttttrrrr.... 22220000
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

M³oda no¿owniczka 

Do awantury wœród nastolet-
nich dziewczynek z... u¿yciem
no¿a dosz³o w okolicach dwor-
ca w Weso³ej. Patroluj¹cych
policjantów zainteresowa³y po-
dniesione g³osy. Okaza³o siê, ¿e
k³óc¹ siê uczniowie jednej ze
szkó³, a jedna z uczestniczek
awantury ma pokrwawion¹
d³oñ. Okaza³o siê, ¿e chwilê
wczeœniej zosta³a pchniêta scy-
zorykiem przez swoj¹ 14-letni¹
kole¿ankê, która „przy okazji”
sformu³owa³a groŸbê: „Zoba-
czysz, ktoœ ciê nied³ugo za³a-
twi”. Policjanci zatrzymali
sprawczyniê zranienia kole¿an-
ki, zajmie siê ni¹ S¹d Rodzinny.

Niedosz³y samobójca 

O godz. 23.40 operator miej-
skiego monitoringu spostrzeg³,
¿e na barierce wiaduktu nad
Tras¹ £azienkowsk¹, na wyso-
koœci ul. Saskiej siedzi m³ody
cz³owiek. Na miejsce skierowa-
no mieszany patrol: Policji
i Stra¿y Miejskiej oraz Stra¿
Po¿arn¹ z poduszk¹ powietrz-
n¹. M³ody cz³owiek chcia³ po-
pe³niæ samobójstwo. Interwen-
cja patrolu by³a skuteczna - wy-
korzystano moment zawahania
siê niedosz³ej ofiary i w mo-
mencie, gdy m³ody cz³owiek
siê zachwia³, stra¿nik miejski
i interweniuj¹cy policjant œci¹-
gnêli go na chodnik. Zajêli siê
nim lekarze.

Rozci¹gnêli 
stalow¹ linkê w poprzek

Grochowskiej 

T³umacz¹ siê wypitym alko-
holem, ale czy to wyjaœnia
wszystko...? Trzej 18-latkowie
w œrodku nocy zerwali stalow¹
linkê trakcji tramwajowej
i w poprzek ulicy Grochowskiej
rozci¹gnêli j¹ pomiêdzy pa-
cho³kami. Nadje¿d¿aj¹cy sa-
mochód audi wpad³ na prze-
szkodê, uszkodzony zosta³
przód auta i s³upek przystanko-
wy, bo auto weñ uderzy³o.

Ofiara wypadku powiadomi³a
policjê, a funkcjonariusze szyb-
ko zatrzymali trzech m³odych
ludzi. Mieli od 0,5 do 1,5 pro-
mila alkoholu we krwi.

Popili i pobili 

Krewk¹ parê: 42-letni¹ El¿-
bietê M. i o dziesiêæ lat starsze-
go Zbigniewa S. zatrzymali
z kolei patroluj¹cy ulice Weso-
³ej policjanci. Zatrzymali ich
w momencie, gdy brutalnie bili
i kopali sw¹ ofiarê. Okaza³o siê,
¿e para napastników jest pijana
- obydwoje mieli po ponad 2
promile alkoholu we krwi.
Odwiezieni wiêc zostali do izby
wytrzeŸwieñ, a s¹d spróbuje
ustaliæ, jakie by³y przyczyny
ich agresji i zapewne wymierzy
stosown¹ karê.

Kominiarze 
przebierañcy

Mieszkaniec Saskiej Kêpy
odkry³ w dwóch odwiedzaj¹-
cych go kominiarzach... przebie-
rañców. Krótko mówi¹c, coœ go
tknê³o, ¿e ubrani w kominiarskie
stroje i sprzedaj¹cy kalendarze
dwaj mê¿czyŸni niekoniecznie
musz¹ znaæ siê na przewodach
kominowych. Zawiadomi³ poli-
cjantów, a ci sprawdzili. Fak-
tycznie: 60-letni Marian K.
i o 16 lat m³odszy Dariusz P. po-
stanowili ³atwo zarobiæ - prze-
brali siê w stroje kominiarskie
i chodz¹c od drzwi do drzwi wy-
³udzali pieni¹dze. M³odszy
z nich mia³ 1,7 promila alkoholu
we krwi. toms

REKLAMA REKLAMA

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA

Elinvest Sp. z o. o. 
oferuje Wspólnotom Mieszkaniowym

profesjonalne 
zarz¹dzanie i administrowanie

nieruchomoœciami. 
Zapraszamy do wspó³pracy:

tel. (022) 832 27 40
email: 

elinvest@elinvest.com.pl

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

�� firmy OC dzia³alnoœci
�� auta, domy, mieszkania
�� emerytalne, zdrowotne, na ¿ycie
�� OFE, IKE, Inwestycje

ul. Mycielskiego 20
tel. ((002222))  813−76−39

0602−787−017, 0601−097−814

� FUNDUSZ EMERYTALNY OFE
� UBEZPIECZENIA

– PE£NY ZAKRES
� FUNDUSZE INWESTYCYJNE ~ 50

Zapewniamy kompleksow¹ ochronê
finansow¹ i ubezpieczeniow¹ 

Tobie i Twojej rodzinie
Krzysztof Szczepañski

tel. 606-28-74-55

KOPIOWANIE NAGRAÑ
VIDEO NA DVD

DVD CLUB GROCHOWSKA 119
przy Pl. Szembeka
tel. 022-870-38-64
www.videoclub.pl

Na has³o „Mieszkaniec”
zni¿ka 10%!

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

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

www.krasphone.pl
�� ul. Zamieniecka 90 paw. 311,

Bazar Szembeka
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60
�� ul. Fieldorfa 10 paw. 329

tel. 406−28−29; 0510 834 834
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KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 022 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

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

www.tenis-olszynka.pl

Od pon. do pt. w godz. 10−13 SUPER CENA!
20 zł za godzinę kortu w balonie

�� P£ASZCZE, KURTKI ��
�� DU¯Y WYBÓR �

�� Renomowane marki: 
GETEX, CORA, ARYTON ��

CH MAXIMUS
Al. Katowicka 52 (5 km za Jankami) 
Hala A, lokal 28, tel. 022 219 80 43

A N T E N Y
� CYFRA+, Polsat, N
� Promocja dekoder Polsatu za 99 z³ 

i 37,9 z³/m-c
� Satelity bez op³at 700 programów

w tym 17 polskich (Polonia, TRWAM)
� Anteny TV – naziemne

Sprzeda¿, monta¿, 
naprawa, gwarancja!

„LEMAG” W-wa ul. Br. Czecha 29
tel. 022 815-47-25; 0501-123-566

www.lemag.TVSAT.waw.pl

Spotkanie z najwy¿sz¹ dzielnicow¹ w³adz¹ by³o wielkim stre-
sem. Najbardziej prze¿ywa³ to Mateusz, który, jak przyzna³, stra-
sznie siê ba³ urzêdników w garniturach. Ale jego towarzysze -
Maja, Agnieszka, Marta i Grzeœ byli równie przejêci. Burmistrz
dzieci przyj¹³, wys³ucha³ listu, który napisali uczniowie podsta-
wówki z Przyczó³ka Grochowskiego i zobowi¹za³ siê, ¿e ich
proœba nie pozostanie bez echa. Pisaliœmy o tym w „Mieszkañ-
cu” Nr 19 z 2007 r. (numer dostêpny w internetowym archiwum
na www.mieszkaniec.pl). Jednak o budowie szkolnych boisk nie
decyduje burmistrz, ale rada dzielnicy dlatego Tomasz Kuchar-
ski obieca³ pomóc uczniom w inny sposób. Zobowi¹za³ siê, ¿e
urz¹d wypo¿yczy rozk³adane boisko i zostanie ono zamontowa-
ne na terenie szko³y. W myœl zasady „nic o nas bez nas” poka-
za³ dzieciom na prospektach, jak wygl¹da taki obiekt i zapyta³,
czy to rozwi¹zanie je satysfakcjonuje. Reakcja dzieci by³a bar-
dzo spontaniczna: - Suuuuper!

Wa¿ne to tak¿e dlatego, ¿e dzieciêcej delegacji przewodzili
reprezentanci wszystkich uczniów - przewodnicz¹cy szkolnego
samorz¹du Marta Cyzio i Grzegorz Trejda z klasy VI A. No
i pozosta³o czekaæ na efekty wizyty w urzêdzie. – Trochê siê
obawiam, czy nie jest to pusta przedwyborcza obietnica... –
z nadziej¹, ale i pewn¹ nieufnoœci¹, podsumowa³a burmistrzow-
skie zobowi¹zania Katarzyna Paszkowska, przewodnicz¹ca sa-
morz¹dowej rady Przyczó³ka Grochowskiego. Jej obawy nie
by³y bezpodstawne, gdy¿, przypomnijmy, by³ to czas wyborów
parlamentarnych i gros polityków sk³ada³o ró¿ne obietnice. 

Ale czy mo¿na by³o nie dotrzymaæ zobowi¹zania danego naj-
wa¿niejszym mieszkañcom dzielnicy – dzieciom? Z dziennikar-
skiego obowi¹zku, a tak¿e dlatego, ¿e kibicujemy sportowo-re-
kreacyjnej inicjatywie dzieci z Przyczó³ka sprawdziliœmy, jak
realizowane s¹ burmistrzowskie obietnice. Obietnice, bo prócz
boiska, Tomasz Kucharski, zapewni³, ¿e szko³a zyska tak¿e no-
we ogrodzenie. Fakt, ju¿ po³owa szkolnego terenu ma przy-

zwoite nowe ogrodzenie, które zast¹pi³o przesz³o trzydziestolet-
ni skorodowany i powyginany metalowy p³ot. A na szkolnym
asfalcie stoj¹ nowe bandy – bandy obiecanego boiska (na zdjê-
ciu). Ale przestrzeñ pomiêdzy bandami nadal wype³nia nierów-
ny, wybrzuszony asfalt. Czy¿by tak mia³a wygl¹daæ realizacja
obietnicy danej dzieciom? Zaniepokojeni poprosiliœmy o wyja-
œnienie dyrekcjê szko³y nr 279. – Wszystko jest w porz¹dku
i zgodnie z obietnic¹ – odpowiedzia³a dyrektor Zofia Filip. –
Sztuczna, bezpieczna nawierzchnia, sk³adana z zielono-poma-
rañczowych elementów jest ju¿ u nas w szkole. ¯eby j¹ u³o¿yæ
czekamy na odpowiednie warunki atmosferyczne, gdy¿ tempera-
tura powietrza musi byæ powy¿ej 10 stopni Celsjusza. 

Nawierzchniê wybra³a pani dyrektor wraz ze swoj¹ zastêpczy-
ni¹ Ann¹ Artman-Ka³usk¹, która towarzyszy³a uczniom w pa-
miêtnej wizycie w urzêdzie dzielnicy. Dyrektor szczegó³owo te¿
wyjaœnia sprawê nowego ogrodzenia szko³y: – Jest ju¿ ustawio-
ne 280 metrów, ale ¿eby zakoñczyæ inwestycjê potrzeba jeszcze
200 metrów. Czekamy teraz na œrodki, które umo¿liwi¹ nam do-

koñczenie budowy ogrodzenia. Zofia Filip zdradza te¿ nam pla-
ny modernizacji szko³y. Podstawówka przygotowuje siê do przy-
jêcia w nastêpnym roku szkolnym a¿ czterech „zerówek”. – Ma-
my bardzo du¿o rejonowych dzieci „zerówkowych”. Trzeba przy-
gotowaæ dla nich odpowiednie wejœcie, przystosowaæ i wyremon-
towaæ trzy, cztery klasy, wyposa¿yæ je odpowiednio... Na te cele,
a tak¿e na budowê specjalnego placu zabaw szko³a potrzebuje co
najmniej 200 tys. z³.  W skali dzielnicy to niedu¿a kwota i nie po-
winno byæ problemu z przyznaniem szkole odpowiednich œrod-
ków. Tym bardziej, ¿e mimo piêknych s³ów samorz¹dowców
o zrównowa¿onym rozwoju dzielnicy, do tej pory Przyczó³ek
Grochowski z jedyn¹ szko³¹ mia³ prawo czuæ siê, jak Kopciu-
szek wœród sióstr o imieniu Saska Kêpa i Grochów (gdzie np.
w latach 2003–2008 zbudowano wiele przyszkolnych boisk 
i planowane s¹ nastêpne). W ka¿dym razie stwierdzamy, ¿e bur-
mistrz Kucharski zobowi¹zanie wype³ni³ i czekamy na pierwszy
uczniowski mecz na nowym boisku. rosa
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DZIECI MOGĄ WIĘCEJ cd.

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE  5, 12 i 18.III
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 34

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

Wêgiel �� Cement ��Wapno �� Ceg³y �� Atlas
Gazobeton bia³y �� P³yty gips.-karton. 
�� Ceresit �� Gipsy �� Kostka brukowa

Materia³y sypkie i izolacyjne 
(papa, styropian, we³na)

Rynny „GALECO” �� Prêt zbrojeniowy

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

hurt detal
✓ grzejniki  

✓ wk³ady kominowe
✓ rury i kszta³tki (plastik, miedŸ)

✓ kot³y gazowe i olejowe
CENY PRODUCENTA

BAPLAST
ul. Br. Czecha 19

tel. 815−26−65, 0603−676−836
RATY!!! LUKAS

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

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICER
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tel. (022) 812-65-38
0502-812-046

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
W³asna kaplica i ch³odnia

Warszawa, ul. ¯egañska 20

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

„REMUS”

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

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

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

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

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWE

Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621
P E Ł E N  Z A K R E S  U S Ł U G
(dope³niamy fromalnoœci w domu klienta)

Warszawa, ul. Grochowska 242
www.zup-totus.prv.pl

C A Ł O D O B O W O

ZAK£AD 
POGRZEBOWY

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

Ca³odobowo 0-604-216-738

ZAKŁAD POGRZEBOWY
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

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

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

C A Ł O D O B O W O

REKLAMA REKLAMA

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

tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
�� renowacjê wszystkich 
mebli tapicerowanych, 

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

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

�� szycie kurtyn, kotar, 
zas³on, firan

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

i meble uzupe³niaj¹ce
�� posiadamy wybór tkanin 

i transport
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ww  ggooddzz..  770000−−11880000,,    ssoobb..  990000−−11440000

Wyrzucono mnie ze stu-
diów w dziwnych okolicz-
noœciach. Fala protestów
studenckich ogarnê³a poza
Warszaw¹ tylko kilka uczel-
ni - miêdzy innymi – na Œl¹-
sku Politechnikê i nasz Uni-
wersytet. Kiedy gruchnê³a
wieœæ, ¿e na Politechnice
Gliwickiej organizowany
jest wiec, zdecydowaliœmy
siê jako filia Uniwersytetu
Jagielloñskiego do tego wie-
cu do³¹czyæ. Po przyjeŸdzie
do Gliwic, na placu pod Po-
litechnik¹, gdzie by³ zapla-
nowany wiec, zastaliœmy ju¿
tylko rozproszone grupki
studentów i zgrupowane
odzia³y szturmowe milicji.
Zaczêliœmy wykrzykiwaæ
znane wszystkim has³a „ge-
stapo” „prasa k³amie” „wol-
noœæ s³owa” itp. Po jakimœ
czasie zdecydowano siê nas
rozgoniæ. Do boju ruszy³y
najpierw oddzia³y milicjan-
tów z pa³ami, którzy zaczêli
nas biæ zmuszaj¹c do
ucieczki, a potem na plac
wjecha³y z du¿¹ szybkoœci¹
„suki” milicyjne. Wychylali
siê z nich milicjanci bij¹c
gdzie popad³o pojedynczych
uciekaj¹cych studentów lub
ich ma³e grupki. Z nie-
których „suk” wyskakiwali
milicjanci z psami i pa³owa-
li. Ucieka³am z kolegami -
Leszkiem z mojego roku
i Marianem z wydzia³u fizy-
ki, w kierunku znajduj¹cego
siê przy placu przystanku
autobusowego. W pewnej
chwili podjecha³a do nas su-
ka i wyskoczyli z niej uzbro-
jeni milicjanci w he³mach.
Podbiegli do ch³opców, za-
czêli ich pa³owaæ, a potem
obu wci¹gnêli do œrodka.
Mnie te¿ z rozpêdu uderzyli,
ale tylko raz lub dwa razy,

co by³o niezbyt bolesne, bo
mia³am ko¿uch. Sta³am ner-
wowo czekaj¹c na autobus,
ale niestety ¿aden nie nad-
je¿d¿a³ - i wtedy do przy-
stanku zbli¿y³ siê milicjant –
pozna³am go - to by³ ten
sam, który krêci³ siê wœród
nas i któremu nieŸle siê
s³ownie oberwa³o. Musia³
mnie zapamiêtaæ. Podszed³
do mnie i za¿¹da³ legityma-
cji studenckiej. Do dziœ nie
mogê sobie wybaczyæ, ¿e
mu j¹ wtedy poda³am...

Wróci³am do domu i ze
strachu, fakt odebrania mi
legitymacji, zatai³am przed
mam¹, bo ona ci¹gle mnie
b³aga³a, abym siê w nic nie
miesza³a. Ojciec, po przeby-
tym wylewie, przebywa³
wówczas w sanatorium
i znaj¹c mój buntowniczy
charakter, dzwoni³ ju¿ kilka
razy do domu zaklinaj¹c
mnie, abym nie bra³a udzia-
³u w zamieszkach.    

Chyba nastêpnego dnia,
razem z moj¹ grup¹ studenc-
k¹ wyjecha³am do Zwardo-
nia. By³ to tzw. wyjazd nau-
kowo-wypoczynkowy dlate-
go wziê³am ze sob¹ narty.
Pobyt by³ „upojny”, niewie-
le wypoczywaliœmy, a uczy-
liœmy siê g³ównie jak sobie
radziæ ze skutkami „po-
mrocznoœci niejasnej”. Po
paru dniach wraca³am do
domu w doskona³ym humo-
rze, który jednak prys³ po
przekroczeniu progu. Pa-
miêtam jak dziœ: wchodzê
do mieszkania i zastajê ca³¹
moj¹ rodzinê zgromadzon¹
przy stole.  Z ciszy odezwa³
siê czyjœ g³os „No, wróci³
zbankrutowany politykier”,
a potem by³o coœ o banano-
wej m³odzie¿y. Nastêpnie –
w krótkich ¿o³nierskich s³o-

wach zosta³am poinformo-
wana, ¿e ja zosta³am wyrzu-
cona z uczelni, a mój ojciec
ze stanowiska - dyrektora
w przedsiêbiorstwie „Mo-
stostal”, które wówczas zaj-
mowa³, chocia¿ nie nale¿a³
do partii. 

W³adze uczelniane oraz
moi koledzy nie opuœcili
mnie w tej dramatycznej sy-
tuacji i starali pomóc jak
umieli - podobnie zreszt¹,
jak moja rodzina. W sprawê
zaanga¿owane by³y w³adze
uczelni, przede wszystkim
nasz dziekan, a tak¿e rektor.
Po jakimœ czasie zaœwita³a
nadzieja, ¿e mo¿e nie wszy-
stko stracone. 

W³adza ludowa uspokojo-
na faktem, ¿e nie obaliliœmy
systemu, zaczê³a „odpu-
szczaæ” i powoli uchylaæ re-
presje wobec studentów.
Chyba do koñca marca prze-
siedzia³am w domu, z uwagi
na zakaz wstêpu na uczelniê,
ale w koñcu pozwolono mi
uczêszczaæ na wyk³ady,
a któregoœ dnia, w kwietniu,
otrzyma³am wiadomoœæ, ¿e
zosta³am ostatecznie przy-
wrócona na studia. 

Jednoczeœnie z walk¹
o przywrócenie mnie na stu-
dia – trwa³a walka o przy-
wrócenie mojego ojca do pra-
cy. Uda³o siê mojej rodzinie
przed³u¿yæ mu pobyt w sana-
torium i odizolowaæ go od
tych wszystkich dramatycz-
nych dla niego wydarzeñ. 

Mój Ojciec nie rozumia³
dlaczego, skoro dobrze siê
czuje, wci¹¿ przebywa w sa-
natorium.  Kiedy wróci³,
wci¹¿ nie mieliœmy odwagi
poinformowaæ go o tych
dramatycznych wydarze-
niach i dlatego przez kilka
dni po przyjeŸdzie z sanato-

rium dziwi³ siê dlaczego lu-
dzie na ulicy zaczepiaj¹ go,
wyra¿aj¹c swoj¹ radoœæ
i gratuluj¹c powrotu - nie
móg³ zrozumieæ, co jest tak
radosnego i wyj¹tkowego
w jego powrocie z sanato-
rium. W koñcu opowiedzie-
liœmy mu wszystko – trochê
siê oczywiœcie zdenerwo-
wa³, ale jakoœ to prze¿y³
i oby³o siê bez nastêpstw
zdrowotnych.

Przywrócenie mnie do
praw studenta nie oznacza³o
jednak zwrotu mojej legity-
macji studenckiej, która
wci¹¿ zalega³a w dokumen-
tacji SB. Któregoœ dnia,
chyba w maju, zadzwoniono
do nas z SB informuj¹c, ¿e
moja legitymacja jest do
odbioru, ale mo¿e tego do-
konaæ osobiœcie tylko moja
mama. Zosta³a poproszona
do gabinetu oficera SB,
gdzie us³ysza³a, ¿e córka
„rzuci³a siê na milicjanta
i go pobi³a”. Oficer trochê
siê zmiesza³, ale – powie-
dzia³ - ja mam to napisane
w papierach. Potwierdzi³ to
równie¿ jej kolega Le-
szek...” 

Spyta³am potem Leszka,
dlaczego to powiedzia³ i dla-
czego sk³ama³ – o dziwo
przyzna³ siê, t³umacz¹c, ¿e
esbecy grozili mu biciem.
Ze strachu by³ gotowy po-
twierdziæ wszystko!

Nigdy nie poda³am mu
wiêcej rêki. Pamiêtam, ¿e
wiele osób nie dowierza³o
mojej relacji na ten temat. 

W 1968 r. zda³am wszyst-
kie egzaminy, a na uczelni
nie mia³am ¿adnych poli-
tycznych k³opotów. Moje
przeniesienie siê na Uniwer-
sytet Warszawski by³o spo-
wodowane wy³¹cznie  têsk-
not¹ za wielkim œwiatem -
którym wtedy wydawa³a mi
siê Warszawa… Miasto,
które pokocha³am i Pragê
Po³udnie, gdzie mieszkam
do dziœ. 

Bożena Rojek

MARZEC ’68 czyli moje stracone z³udzenia…
Marzec roku 1968 by³ koñcem moich wszelkich z³udzeñ, co do panuj¹-
cej w³adzy i pocz¹tkiem nienawiœci do systemu, który ustami Gomu³ki
wykrzykiwa³, ¿e po³amie rêce ka¿demu, kto je wzniesie przeciwko w³a-
dzy ludowej i szczu³ psami m³odych ludzi, którzy oœmielili siê upo-
mnieæ o podstawowe prawa cz³owieka. Sposób zd³awienia naszej m³o-
dzie¿owej rewolty odczu³am jako g³êbokie osobiste upokorzenie. 

Pomoc ofiarom
22–29 luty br. to tzw. Niebieski Tydzieñ, którego
celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby i pra-
wa osób pokrzywdzonych przestêpstwami. Po-
licja i powo³ane do tego instytucje (m.in. Rzecz-
nik Praw Obywatelskich) w tym roku skupili siê
na profilaktyce i wszechstronnej pomocy.
Przez ca³y tydzieñ dzia³a³y punkty konsultacyjne dla ofiar prze-

stêpstw i ich bliskich – razem z policjantami nieœli pomoc i radê prawni-
cy, psychologowie, pracownicy socjalni. Szczególn¹ trosk¹ otoczono
ofiary tzw. „przestêpstw czterech œcian”. Zdaniem specjalistów, prze-
moc ju¿ dawno przesta³a byæ problemem czterech œcian, to zjawisko
spo³eczne. Niezbêdne s¹ skoordynowane, dobrze osadzone w prawie
dzia³ania wielu instytucji i organizacji, by zmniejszyæ skalê zjawiska. 

Kto z nas, doros³ych, nie otar³ siê o przemoc w dzieciñstwie czy w la-
tach póŸniejszych? Kto wie i pamiêta, jak czuje siê dziecko, doœwiad-
czaj¹ce przemocy we w³asnym domu, w szkole, na podwórku? Choæ ni-
czemu nie jest winne, jak bardzo czuje siê zbrukane, gorsze, bezwarto-
œciowe, uwiêzione w swoim problemie? Kto widzi, jak rzutuje to na ca-
³e doros³e ¿ycie, powoduj¹c nisk¹ samoocenê, godzenie siê ze z³ym
traktowaniem przez inne osoby, a czasami przemo¿n¹ z³oœæ i wybuchy
nienawiœci… nie, nie do sprawcy tych psychicznych (a czasami tak¿e fi-
zycznych) okaleczeñ, lecz do kogokolwiek, kto by³ w pobli¿u?

Tym mocniej nale¿y wspieraæ wszelkie inicjatywy, maj¹ce na celu
ograniczenie skali i skutków patologii. Jedn¹ z nich jest policyjny pro-
gram „PaT-Profilaktyka a Teatr”, pod patronatem m.in. Departamentu
Bezpieczeñstwa Publicznego MSWiA. 

PaT goœci³ w wielu szko³ach i domach kultury z ca³ej Polski, a swo-
im dzia³aniem obj¹³ ju¿ z dobrym skutkiem szacunkowo ponad sto ty-
siêcy m³odych ludzi. Finansowany ze œrodków rz¹dowego programu
ograniczania przestêpczoœci i aspo³ecznych zachowañ „Razem bez-
pieczniej”, jest doskona³ym przyk³adem prze³o¿enia dobrej idei na sku-
teczne dzia³anie.

– Mówimy o przemocy, a czêsto chodzi o zwyk³e znêcanie siê nad kimœ –
zwraca uwagê insp. Tadeusz. Bereda z Komendy Sto³ecznej Policji (w 2007
roku odnotowano œrednio ponad 10 interwencji domowych dziennie!). 

Dziennikarzom zaprezentowano tzw. niebieski pokój w Komisaria-
cie Policji na ul. Umiñskiego. To przytulne pomieszczenie z b³êkitnym
dywanem, mnóstwem, zabawek dla dzieci w ró¿nym wieku, lalkami,
komputerem, w niczym nie przypominaj¹ce pokoi biurowych. Jest te¿
weneckie lustro, bowiem pokój ma s³u¿yæ rozmowom z nieletnimi
ofiarami przestêpstw. Podczas rozmowy z psychologiem, niezauwa¿al-
nie rejestrowanej przez niewidoczn¹ kamerê, obserwowanej zza we-
neckiego lustra przez specjalistów, dziecko mo¿e mimochodem, zaj-
muj¹c siê lalk¹ czy ogl¹daj¹c kreskówkê, opowiedzieæ o bolesnych
zdarzeniach.

Milczenie i brak reakcji rodziny, s¹siadów, kolegów i innych œwiad-
ków przemocy (a co siê bêdê wtr¹caæ!) jest przyzwoleniem na prze-
stêpstwo, a nierzadko – wydaniem wyroku na bezbronn¹ ofiarê. Jak¿e
czêsto jest ni¹ dziecko! eGo

Konferencja prasowa w komisariacie przy ul. Umiñskiego

K U P I Ę
Antyki, meble, obrazy,
zegary, platery, srebra 
oraz inne przedmioty.

Znaczki, pocztówki, monety,
medale, banknoty, akcje.

Tel. 022 841−09−35; 
0501−050−948
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Kto bywa³ w knajpach
w czasach PRL-u wie dobrze,
¿e pozycja w menu „kap.
zasm.” nie by³a niczym nieja-
dalnym, jak to próbuje suge-
rowaæ wielu nieobytych w ów-
czesnych realiach, lecz po-
czciw¹ kapust¹ zasma¿an¹,
zawiesist¹, aromatyczn¹, ja-
kiej dzisiaj, w czasach zdro-
wej kuchni, nie uœwiadczysz.
Mia³a kolor brudnej œcierki,
konsystencjê glutowat¹ i po-
trafi³a naprawdê bosko sma-
kowaæ, zw³aszcza w s³ynnej
knajpie w KuŸnicach, po ca-
³ym dniu nart na Kasprowym!  

Myœlicie, ¿e jak mawiaj¹ na-
si po³udniowi s¹siedzi, „to se
ne vrati”? A gdzie tam! Skoro
uda³o siê reanimowaæ niezna-
n¹, czesk¹ piosenkê sprzed 30
lat, s³ynnego dziœ „Jo�ina
z ba�in”, a koncerty œpiewaj¹-

cego ten absolutny hit ostat-
nich tygodni  w praskim klubie
„Œwit” nale¿a³y do najbar-
dziej ¿ywio³owych imprez se-
zonu, nie traæmy nadziei!

Na przyk³ad w zesz³ym ty-
godniu. Zrobi³am zakupy, bar-
dzo praktyczne i rozs¹dne,
w jednym z wielkich marke-
tów typu „dom i ogród”.
Wróci³am do domu, wszystko
wypakowa³am – ot, dwie do-

niczki barwnych wiosennie
prymulek, taœma klej¹ca, sym-
patyczny baranek wielkanoc-
ny, ¿arówki i tuba silikonu do
uszczelnienia czegoœ tam
w ³azience. Lecz zanim wyrzu-
ci³am torbê, w której przywio-
z³am te zakupy, wyjê³am z niej
paragon i po³o¿y³am na stole. 

Nieco póŸniej, przy herbat-
ce, siêgnê³am po niego w za-
myœleniu i dos³ownie mnie za-

murowa³o! Na kwitku sta³o
jak byk, ¿e dokona³am zakupu
Œwiêtego Ene Tornado!

No s³owo dajê, jak ¿yjê nie
s³ysza³am o takim œwiêtym,
a choæ Wielkanoc blisko i ku-
pi³am kilka rzeczy z ni¹ zwi¹-
zanych, przysiêgam, ¿e nie ku-
powa³am sobie ¿adnego œwiê-
tego Tornado! A w ogóle, kto
to jest, ten Ene Tornado?!

Kiedy tak wlepia³am oczy
w kasowy kwitek, podszed³ do
mnie m¹¿. 

– Sta³o siê coœ? – spyta³
uprzejmie. – O, o! Œwiêty,
œwiêty! – wymamrota³am.

– Gdzie?!!! – O, tu, tu! –
wskaza³am palcem na kwit. –
Œw… aha, to œwietlówka
ene… pewnie energooszczêd-
na Tornado, 29,99 z³ – odczy-
ta³. – To jakiœ ¿art jest z tym
œwiêtym, to ma byæ œmieszne?! 

Obrazi³am siê. ¯art, no
pewnie! Ka¿dy by zg³upia³,
gdyby ujrza³ napisane jak byk
na rachunku: „ŒW. ENE.
TORNADO"!!! W dodatku a¿
trzy razy!

No, troszkê ¿al. A by³am tak
blisko cudu! żu

Œwiêty
Tornado

Kobiecym okiem
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- No, panie Kazimierzu, jak ju¿ bazie i tulipany s¹ na straga-
nach, to cudów nie ma – wiosna. Eustach Mordziak by³ wyraŸnie
podniecony. 

- Hola, hola, to jeszcze prawie trzy tygodnie. A kiedy prawdzi-
wa wiosna przyjdzie, to tylko ten na górze mo¿e wiedzieæ. Ma³o to
razy tulipany pod œniegiem by³y?

- Oj, panie Kaziu, ale ogólnie zima jest w odwrocie. Popatrz
pan dooko³a – coraz wiêcej ludzi chodzi rozpiêtych, sam orga-
nizm ciuchy zrzuca jak kajdany. Nawet ta Emma znad Wysp
Owczych, to dowód, ¿e w przyrodzie przewala siê w stronê
wiosny. A na dodatek, wierz pan lub nie, s³owika ju¿ s³ysza-
³em.

- W marcu? Jak on w kwietniu wraca?
- Widzia³ pan p¹ki na bzie w lutym? W tym roku tak by³o! To

i s³owik móg³ ju¿ przylecieæ. 
- Nic pan nie przyj¹³ do organizmu, zanim pan tego s³owika

us³ysza³? Pan Kazimierz ¿ycie zna, to wie, o co pyta.
- O pi¹tej rano trudno byæ dziabniêtym. W ka¿dem razie nie

z moj¹ Krysi¹. Po towar do hurtowni mnie wys³a³a. Wyszed³em na
podwórko i wtedy ten œpiew do mnie dotar³. S³owik, jak nic!

- Chcia³o siê panu tak wczeœnie wstawaæ?
- Pewnie, ¿e nie chcia³o, ale co robiæ. W zimie nikomu siê nie

chce, a ka¿dy musi. S³ysza³ pan to: - Kochanie wyrzuæ œmieci. 
- Kurna, dopiero co usiad³em.
- A co do tej pory robi³eœ?
- Le¿a³em… 

Nawet m³ody sprzedawca kartofli, który handluje ko³o bramy
od Zamienieckiej i niechc¹cy s³ysza³ ca³¹ rozmowê, rozeœmia³ siê
w g³os. To w ogóle weso³y ch³opak. Podœpiewuje, do klientek za-
gada, do kartofli. Nawet na trzeŸwo. 

- O, weŸ pan takie kartofle, panie Kaziu - m³ody ju¿ m³ode
sprzedaje. Widzia³ kto kiedy m³ode kartofle w marcu?

- To jest jednak, panie Eustachy, przejaw otwartych granic
i wolnego rynku, a nie wiosny akurat. One do nas z Maroka,
z Grecji albo z Izraela przyje¿d¿aj¹. Takie czasy. Tulipany,
owszem, by³y zawsze. 

- O tej porze zawsze to by³y goŸdziki. Ósmego marca nie by³o
na ulicy goœcia, który by bez goŸdzika w ³apie szed³. Œmiali siê
z tego œwiêta, ale wszystkim siê ono podoba. Nie zniknê³o, tylko
goŸdziki wysz³y z mody. Teraz wy³¹cznie tulipany. 

- Najpiêkniejsze to u pani Marysi s¹. Tej, co handluje od Zamie-
nieckiej, niestety. 

- Dlaczego niestety, panie Kaziu?
- Bo ze dwa razy ode mnie m³odsza, handluje z mê¿em oraz na

dodatek ze starsz¹ siostr¹. Nie ma szans. A kobita i oddychaæ
czym ma i na czym posiedzieæ. No i w oczach coœ takiego, co pan
wiesz, a ja rozumiem. 

- I pan, panie Kazimierzu, s³owikowi siê dziwisz, ¿e ju¿ œpiewa?
Niech œpiewa! Z wiosny trzeba korzystaæ póki jest. Potem to ju¿
tylko proza ¿ycia: 

- Kochasz mnie, skarbie?
- Kocham. 
- A ³adna jestem?
- £adna.
- A powiedz coœ od siebie.
- Dobranoc, Zofio.

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Wiosna panowie
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

REKLAMA REKLAMA

Wykonujemy dekoracje okien:
� firany, zas³ony, story rzymskie

i austriackie
� monta¿ karniszy, pomiary i projekty
� pokrowce na meble i narzuty
� du¿y wybór tkanin

ul. Igañska 2 lok. 6
tel. 022 810-24-73; 0503-679-679
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 1100-1800

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

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

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

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

� 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”

SKLEP MEBLOWY

ul. Modlińska 190 (budynek STENDA) tel. 510−36−66

JJJJUUUUŻŻŻŻ    WWWW    NNNNOOOOWWWWEEEEJJJJ    SSSSIIIIEEEEDDDDZZZZIIIIBBBBIIIIEEEE

Wszystkie informacje w kasie oraz pod numerem:
Tel. 022 619-27-59, 022 818-83-81

WOW „Wis³a” 
Oœrodek NAMYS£OWSKA

Warszawa ul. Namys³owska 8 
Godziny otwarcia:    poniedzia³ek – pi¹tek 700-2000

sobota – niedziela – 700-1900

O f e r u j e :

BASEN! SI£OWNIÊ! SAUNÊ!
SALKÊ GIMNASTYCZN¥!
(Fitness, Pilates dla Pañ 40-50+)

UWAGA!
Zapraszamy na lodowisko!!!
Czynne codziennie w godz. 1000-1400, 1500-2000.

Serdecznie zapraszamy!

Rezerwacje: tel. (018) 471−20−76, 471−56−35

Nic tak nie daje dobrego humoru, du¿o si³ i wigoru jak,
k¹piele w marcowym s³oñcu!

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

www.zgoda−krynica.pl

na 14-dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne (dofinansowane z PFRON) w terminach: 
�� 27.03.2008 – 09.04.2008 w cenie 980 z³
�� 11.04.2008 – 24.04.2008 w cenie 980 z³

W cenie turnusu: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie, 2 zabieg
dziennie + gimnastyka, bogaty program kulturalny, ca³odobowa opieka medyczna. 

W pobli¿u pijalnie wód mineralnych, lodowisko, wyci¹gi narciarskie i inne atrakcje!!!
Ju¿ dziœ zadzwoñ i zapytaj o szczegó³y.

zaprasza

Mieliœmy z ¿on¹ i ze szwagierk¹ szczêœcie, mimo, ¿e by³o to 13 stycznia, w nie-
dzielê. O otwarciu Cafe Fogg dowiedzieliœmy siê wczeœniej z „Gazety Sto³ecznej”
i poszliœmy pod wskazany adres w Sylwestra, ale kawiarnia by³a wówczas zamkniê-
ta. Teraz sta³a otwarta i goœcinna. Mieœci siê przy ulicy Nieca³ej pod numerem 7
i choæ to serce Warszawy, sama ulica znana powszechnie nie jest. Wystarczy jednak
powiedzieæ, ¿e odchodzi ona od ulicy Wierzbowej, która  przylega do œciany Teatru
Narodowego przylegaj¹cego z kolei do Teatru Wielkiego na Placu Teatralnym, a ju¿
wszyscy  wiedz¹, gdzie „ta ca³a Nieca³a” jest.    

Jesteœmy wiêc w Cafe Fogg i rozmawiamy z pani¹ Ma³gorzat¹ Fogg, ¿on¹ Micha-
³a M. Fogga, wnuka Pana Mieczys³awa, który urodzi³ siê w roku 1901, a zmar³ w ro-
ku 1990. W lokalu króluje frak Wielkiego Pieœniarza Warszawy. Na œcianach – afi-
sze reklamuj¹ce rewie, w których wystêpowa³, i koncerty, które dawa³. A wœród nich
- trafienie w dziesi¹tkê, gdy o grê s³ów chodzi - koncert pt. „Poletko Pana Fogga”.  

Kiedy pytam Pani¹ Ma³gorzatê, jak do tego dosz³o, ¿e jej m¹¿ doprowadzi³ do
otwarcia Cafe Fogg na Nieca³ej, odpowiada: - Ta myœl dojrzewa³a od dawna. Teraz po-
wsta³y  do tego warunki. Mój m¹¿ uzna³, ¿e to ju¿ najwy¿szy czas, by do Warszawy
powróci³a „Cafe Fogg”, poniewa¿ w Warszawie du¿o ludzi naszego dziadka pamiêta”.  

W „Cafe Fogg” jako serwetki pod dania s³u¿¹ sporz¹dzone z mocnego papieru
reprodukcje nut i tekstu utworu „Setka” – walca z muzyk¹ Jana Markowskiego
i s³owami dr Wyp³osza (to chyba pseudonim). Tê, mniej znan¹ piosenkê, œpiewa³ Pan
Mieczys³aw. A oto jej tekst. 

Jestem trochê zalany, wiêc wybaczcie, panowie //A dlaczego siê wla³em, zaraz
pañstwu opowiem // ¯ona mnie dziœ prosi³a (co ja mam z t¹ niewiast¹!) // ¯ebym
poszed³ jej zmieniæ gdzieœ sto z³otych na miasto // Droga ¿ono, powiadam, to do-
prawdy okropne // £atwiej dzisiaj p³eæ zmieniæ, ni¿ sto z³otych na drobne // Ona
groŸnie spojrza³a, wiêc poszed³em potulny; trzeba pecha, spotykam znajomego na
Wspólnej // Serwus, stary, powiadam, mam  zmartwienie okropne // Czy przypad-
kiem nie mo¿esz, zmieniæ setki na drobne // On siê zaœmia³ nieszczerze, wyt³uma-
czy³ pokrótce, // ¿e najlepiej jest zmieniæ setkê z³otych przy wódce // Wiêc poszli-
œmy do baru;  oczywiœcie kanapki // dwie z wermutem i zdrowie // dziadka, wuj-
ka i babki // Panie ober, nape³niæ, co pan stoi i duma // Szulim, Chaim, w Centra-
lê, zdrowie kumy i kuma // Kieliszeczek ma nó¿kê, no a po to jest nó¿ka // ¿eby
wzi¹wszy j¹ w r¹czkê // wlewaæ wódziê do brzuszka // Potem znowu dwie g³êb-
sze; panie ober raz szprotka // kumpel mówi, ¿e strasznie lubi œpiewaæ „wlaz³ kot-
ka” // wiêc pod kotka, pod p³otka, pod „wlaz³ kotka”, serdelka // pod Titinê, Re-
bekê i kochankê wróbelka // A ¿e strofek jest sporo, wiêc pod ka¿d¹ piæ strofkê //
Gdy na kotkê wlaz³ kotek to piliœmy pod kotkê. 

Kiedy napisa³em, ¿e nasz¹ grupkê spotka³o szczêœcie w momencie przybycia do
Cafe Fogg w niedzielê, 13 stycznia, mia³em na myœli to, ¿e tego dnia rozpoczê³a siê
codzienna muzyka na ¿ywo. Zapewnia j¹ pan Andrzej Jeznak, pianista, który przy-
by³ do lokalu ze sw¹ partnerk¹ ¿yciow¹, pani¹ El¿biet¹ Chrzczonowsk¹, wielk¹ fan-
k¹ Fogga. W kawiarni pan Andrzej zacz¹³ od dwóch przebojów œpiewanych przez
Fogga: „Powróæmy jak za dawnych lat” i „Warszawo, Ty moja Warszawo”. Pianista
jest nie tylko warszawiakiem, ale i warszawiakiem muzycznym – urodzi³ siê bo-
wiem w Operze Narodowej, kiedy Opera ta mieœci³a siê w sali „Roma”, poniewa¿ je-
go matka wówczas tam pracowa³a. 

A teraz pointa w pierwszym rzêdzie dla Czytelników „Mieszkañca”, ale nie wy-
³¹cznie. Pytam Pani¹ Ma³gorzatê, czy Mieczys³aw Fogg mieszka³ kiedykolwiek na
Pradze. Ona na to: „On sam nigdy. Ale znaczna czêœæ jego rodziny, jak najbardziej..
Do tej pory  mieszka na Grochowie. Tyle, ¿e nosi nazwisko Fogiel. Takie by³o praw-
dziwe nazwisko dziadka  mojego mê¿a. Fogg – to pseudonim artystyczny”. Innymi
s³owy - wiêŸ Fogga z Prag¹ JEST. Zygmunt Broniarek

� panele podłogowe 
� BARLINEK – deska podłogowa
� panele ścienne 
� panele PCV zew. i wew.
� drzwi wew. i zew. 
� parapety wew. i zew. i marmur włoski
� rozety, rolety
� karnisze, tralki, poręcze
� listwy drewniane, MDF i PCV
� listwy przypodłogowe

PANELE – DRZWI
- TEMAR -

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

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

tel. 789 59 62, 789 61 07
kom. 600 297 508, 600 813 785

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

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

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

US£UGI BUDOWLANE
EKODOM

tel./fax 022 673-40-44;
kom. 602-108-646

Oferujemy:
�� tynki gipsowe
�� tynki tradycyjne
�� posadzki
�� prace wykoñczeniowe

* przystêpne ceny * gwarancje
* faktury VAT

Na otwarcie nowej placówki LUKAS Bank
przygotowa³ interesuj¹c¹ propozycjê. Klienci,
którzy odwiedz¹ now¹ warszawsk¹ placów-
kê i w ramach promocji otworz¹ w niej kon-
to, otrzymaj¹ atrakcyjny prezent – bezprze-
wodowy telefon marki Panasonic lub odtwa-
rzacz mp3. Bank ma równie¿ niespodzianki
dla tych, którzy przyjd¹ do placówki, by poro-
zmawiaæ z doradcami na temat korzystania
z us³ug bankowych.

LUKAS Bank specjalizuje siê w komplekso-
wej obs³udze klientów indywidualnych i osób
prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
W ofercie banku klienci znajd¹ atrakcyjne kon-
ta osobiste dopasowane do swoich potrzeb,
w ramach których mog¹ skorzystaæ z kart p³at-
niczych czy atrakcyjnej po¿yczki w koncie.
LUKAS Bank ma te¿ ciekawe propozycje dla
osób zainteresowanych oszczêdzaniem – wy-
soko oprocentowane lokaty, fundusze inwesty-
cyjne, czy ubezpieczenie, z którego zysk jest
zwolniony z podatku. Oferta LUKAS Banku to
tak¿e atrakcyjny pakiet produktów kredyto-

wych: kredyt mieszkaniowy, gotówkowy czy
samochodowy. W nowo otwartej  placówce
mo¿na skorzystaæ tak¿e z szerokiej oferty kart
kredytowych dostêpnych dla ka¿dego. 

Bank proponuje swoim klientom atrakcyjne
rachunki osobiste, które ³¹cz¹ zalety tradycyj-
nej bankowoœci i wysok¹ jakoœæ obs³ugi z wy-
god¹ korzystania z kana³ów elektronicznych
(Internet, telefon, bankomaty). Posiadacze
konta w LUKAS Banku mog¹ korzystaæ na ko-
rzystniejszych warunkach z innych produktów
bankowych (np. karty kredytowe wydawane
bez op³aty, ni¿sze oprocentowanie kredytów,
itd.). Aby otworzyæ konto, wystarczy przyjœæ
do placówki z dowodem osobistym. Oferta
LUKAS Banku to tak¿e szeroki wachlarz kart
kredytowych dopasowanych do potrzeb ka¿de-
go klienta – aby otrzymaæ kartê kredytow¹ wy-
starczy zarabiaæ 500 z³ miesiêcznie. Bank pro-
ponuje te¿ atrakcyjny kredyt mieszkaniowy,
który mo¿na otrzymaæ szybko i bez uci¹¿li-
wych formalnoœci. Wnioski o przyznanie kre-
dytu mieszkaniowego s¹ rozpatrywane bez-

p³atnie w ci¹gu kilkunastu dni, a przy za³a-
twianiu wszelkich formalnoœci z nim zwi¹za-
nych mo¿na liczyæ na pomoc pracowników
banku. Ciekawe propozycje znajd¹ dla siebie
w LUKAS Banku równie¿ osoby prowadz¹ce
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Dla przedsiêbiorców
przygotowano bowiem specjalne pakiety obej-
muj¹ce rachunek firmowy z lini¹ kredytow¹,
karty p³atnicze a tak¿e kredyty inwestycyjne na
rozwój firmy.

Przyjaznoœæ, wygodna i szybka obs³uga oraz
³¹czenie zalet banku tradycyjnego i wirtualne-
go to cechy, którymi LUKAS Bank wyró¿nia
siê na rynku. Ró¿norodnoœæ oferty oraz dostêp
do nowoczesnych us³ug finansowych, zarówno
w placówkach, jak i przez telefon i Internet
sprawia, ¿e LUKAS Bank znajduje siê w czo-
³ówkach rankingów najlepszych banków
w Polsce. Klienci doceniaj¹ nie tylko wysoki
poziom wiedzy doradców LUKAS Banku, ale

tak¿e ich uprzejmoœæ i poœwiêcanie klientowi
maksimum uwagi. Przyjaznoœæ pracowników
banku jest wysoko oceniana – w ubieg³ym ro-
ku LUKAS Bank zwyciê¿y³ w presti¿owym
rankingu Przyjazny Bank Newsweeka.

Coraz szersza oferta sprawia, ¿e LUKAS
Bank ma ciekawe propozycje dla ka¿dego
klienta. Dziêki poszerzaniu oferty i minimali-
zowaniu formalnoœci, LUKAS jest w stanie
sprostaæ ich zmieniaj¹cym siê potrzebom fi-
nansowym. LUKAS Bank prowadzi ponad 800
tys. rachunków bankowych dla klientów indy-
widualnych, a z oferty kredytowej LUKAS
Banku skorzysta³o ju¿ prawie 7 milionów kre-
dytobiorców.

Nowa placówka LUKAS Banku zaprasza
wszystkich mieszkañców Warszawy. Przy ka-
wie doradcy bankowi przedstawi¹ zaintereso-
wanym szczegó³y oferty i odpowiedz¹ na pyta-
nia. AS 2008

LUKAS Bank rozdaje prezenty
W po³owie stycznia w Warszawie przy ul. Bora-Komorowskiego 21
uruchomiona zosta³a nowa placówka LUKAS Banku. Ta warszawska
placówka jest kolejnym oddzia³em banku na terenie kraju. 

ul. Bora−Komorowskiego 21
czynne od pon.−pt. 8.00−19.00; sob. 8.00−15.00

WARSZAWA
ul. Zakole 2

(rondo Wiatraczna)
tel. (0 22) 610 46 32

HALINÓW
ul. Jana Paw³a II 18
tel. (0 22) 760 40 16

SULEJÓWEK
ul. Kombatantów 59

Tel. (0 22) 783 10 30

MAR PLAST

WIOSNA SEZONEM NA OKNA!!!…umów siê na
bezp³atny pomiar i wycenê

OOOO KKKK NNNN AAAA PCV
PROFIL 5-cio
KOMOROWY

Zakupy
na raty

„RYBY U MARTY”
ul. Brazylijska1 róg Saskiej

tel. (022) 353-69-55

Zapraszamy: 
pon.–pt. 7–19, soboty 7–14

�� œwie¿e pieczywo SPC 
�� art. spo¿ywcze

i delikatesowe 
– kuchnie œwiata
�� domowe wyroby 

garma¿eryjne
�� owoce morza: 

mro¿one, œwie¿e 
(na zamówienie)
�� ryby: mro¿one, œwie¿e,

solone, wêdzone
�� ¿ywnoœæ ekologiczna

Universam Grochów
I piętro

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

Spraw sobie i swoim najbliższym
niepowtarzalny prezent!

PPRRZZEEBBÓÓJJ  ŚŚWWIIAATTOOWWEEGGOO JJUUBBIILLEERRSSTTWWAA!!
PPiieerrśścciioonnkkii  zz  dduużżyymmii  kkoolloorroowwyymmii  kkaammiieenniiaammii

WW  cciiąąggłłeejj  sspprrzzeeddaażżyy  nnoowwee  
nniieessppoottyykkaannee  wwzzoorryy  eekksskklluuzzyywwnnyycchh

wwyyrroobbóóww  zzee  zzłłoottaa  ––5500%%  !!!!!!
DDuużżee  rroozzmmiiaarryy  ppiieerrśścciioonnkkóóww  zzee  zzłłoottaa!!
❤❤ NNOOWWAA  KKOOLLEEKKCCJJAA  OOBBRRĄĄCCZZEEKK  ❤❤

NNAAJJNNOOWWSSZZEE  WWZZOORRYY!!
ZAPRASZAMY 

HURTOWNIA (ceny fabryczne)

B IEL IZNY i  RAJSTOP
		 Key 		 Gatta
		 Darex 		 Mona
		 Eldar 		 Marilyn
		 Cornette 		 Cerber
		 Henderson 		 Wola

W-wa, ul. Motorowa 5 (na terenie ¿³obka)

tel. 022 870-05-79; 0602-633-293

SKLEP FIRMOWY
Przy zakupach detalicznych powy¿ej
50 z³ przez telefon dostawa do domu
na terenie Warszawy GRATIS
w ci¹gu 48 godzin.
Czynne pn.-pt. 9.00-18.00

Zapraszamy!



Dzieñ Dobry,
Witam serdecznie Szanown¹ Redakcjê,

Przyznajê, ¿e nie jestem sta³ym czytelnikiem
Gazety, ale mimo tego pozwalam sobie na napi-
sanie kilku s³ów. Mieszkam naprzeciwko lokalu
o nazwie Klub Kopernik. Nie wiem, czemu nada-
no temu miejscu tak ³adna nazwê. Od wielu mie-
siêcy odbywaj¹ce siê tam zabawy w pi¹tek „dla
Dzieci”, w soboty dla doros³ych spêdzaj¹ nam
sen z powiek. Ka¿dy zbli¿aj¹cy siê weekend jest
ju¿ dla mnie stresem. Zawsze zabawa koñczy siê
bijatyk¹, wzywaniem policji, stra¿y miejskiej. Nie
mo¿emy odpocz¹æ po tygodniu pracy. Leje siê
krew, potrzeby fizjologiczne za³atwiane s¹ na te-
renie Bazarku Egipska, pot³uczone butelki, zde-
wastowany trawnik przy przystanku, krzyki i wul-
garne przekleñstwa ,sceny jak z kiepskiego ame-
rykañskiego filmu. Te zabawy koñcz¹ siê oko³o 4
rano, tak, ¿e w poniedzia³ek idziemy zmêczeni do
pracy. 

Podobno w lecie 2007 r. (zreszt¹ sama podpi-
sywa³am) by³ list lokatorów z ul. Egipskiej skie-

rowany do Pana Prezesa SBM Ateñska, ale jakoœ
nic to nie zmieni³o. Lubiê swoje osiedle, uwa¿am,
¿e jest naprawdê ³adne, zadbane jest gdzie iœæ na
spacer, bo Wis³a i Park Skaryszewski, ale ta
DYSKOTEKA obrzydza nam wolne chwile. Czy
naprawdê dopiero jakiœ powa¿ny wypadek coœ
zmieni?

Pozdrawiam, ¿yczê mi³ego dnia, 
mieszkanka ul. Egipskiej 

(dane do wiadomoœci redakcji)
* * * 

Podobnych uwag dotycz¹cych funkcjonowania
Klubu „Kopernik” otrzymaliœmy wiêcej. Wszyst-
kie one dotyczy³y wyj¹tkowo du¿ej uci¹¿liwoœci
klubu dla mieszkañców – spó³dzielców „Ateñ-
skiej”, g³oœnych ekscesów zakrapianych alkoho-
lem oraz ca³kowitego braku dzia³alnoœci na rzecz
mieszkañców i m³odzie¿y, która wg naszych
Czytelników mia³a byæ realizowana przez najem-
ców lokalu.

W œwietle powy¿szego zwróciliœmy siê z py-
taniem do Prezesa SBM „Ateñska” Jaros³awa

Machlewskiego, jak w³adze spó³dzielni ocenia-
j¹ dotychczasow¹ dzia³alnoœæ Klubu „Koper-
nik”?

– Umowê najmu podpisaliœmy w po³owie 2006
roku – mówi Prezes. – D³ugo nie mogliœmy zna-
leŸæ chêtnych na ten lokal, wiêc ucieszy³a nas
oferta „klubokawiarni w iœcie angielskim stylu”,
jak napisali w ofercie obecni najemcy. Mia³o byæ
kulturalnie, literacko, wytwornie. Nazwa klubu  -
„Kopernik” – mia³a ³¹czyæ intelektualne, klubo-
we treœci z tradycj¹ miejsca. Ale prowadzona
dzia³alnoœæ jest ca³kiem odmienna od deklarowa-
nej i uci¹¿liwa dla mieszkañców.

Dnia 10.09.2007 r. Zarz¹d wys³a³ pierwsze wy-
powiedzenie z uwagi na niedotrzymanie warun-
ków umowy najmu lokalu. W tym czasie klub
odwiedzili policjanci i stra¿nicy miejscy w cywi-
lu, bez trudu kupili tam alkohol, choæ klub nie
mia³ zezwolenia na wolny obrót trunkami! Móg³
je sprzedawaæ wy³¹cznie przy cateringu na im-
prezach zamkniêtych. Spraw¹ zainteresowa³ siê
burmistrz Tomasz Kucharski, trwa postêpowanie

administracyjne w sprawie nielegalnego obrotu
alkoholem.

Zarz¹d SBM „Ateñska” 11.02.08 r. skierowa³
do w³aœcicieli kolejne wypowiedzenie, ze skut-
kiem natychmiastowym, pod rygorem wszczêcia
postêpowania s¹dowego o eksmisjê, z uwagi na
dalsze lekcewa¿enie warunków umowy oraz na
powziêt¹ przez Spó³dzielniê informacjê o braku
zgody odnoœnych w³adz na u¿ytkowanie lokalu.
Dnia 26.02.2008 r. Rada Nadzorcza jednog³o-
œnie zaleci³a Zarz¹dowi podjêcie wszelkich dzia-
³añ, by skutecznie odzyskaæ lokal. Nie tylko ro-
dzaj dzia³alnoœci klubu odbiega znacznie od de-
klarowanej (huczne dyskoteki, striptiz, go-go; nie
uszanowano nawet ¿a³oby narodowej po niedaw-
nej katastrofie samolotu), ale wokó³ s¹ wci¹¿ pi-
jatyki i burdy. 

Nie przekazano nam lokalu do koñca lutego,
wiêc od 1 marca 2008 r. naliczamy za niego
podwójne op³aty i sk³adamy pozew do s¹du o eks-
misjê. Dopilnujemy, by jak najszybciej przy-
wróciæ normalnoœæ. (bc)
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 Ludzie listy pisz¹... a               czyta


Komendant Sto³eczny Policji
insp. Jacek Olkowicz oraz Ko-
mendant Nadwiœlañskiego
Oddzia³u Stra¿y Gra-
nicznej p³k. Ryszard
Pawlak podpisali 27
lutego br. porozumie-
nie o wspó³pracy po-
miêdzy obiema s³u¿bami.
Wspólne dzia³ania obejmo-
waæ bêd¹ m.in. przeciwdzia³anie
nielegalnej migracji, ochronê
szlaków komunikacyjnych
o znaczeniu miêdzynarodowym,
przeciwdzia³anie przemytowi
i obrotowi towarami pochodz¹-
cymi z przemytu. 

� � �
Zarz¹d Dróg Miejskich pod-

pisa³ umowê na wykonanie pro-
jektu przebudowy i remontu ul.
Emilii Plater. Powstanie piê-
ciokondygnacyjny parking dla
500 samochodów. Na skrzy-
¿owaniu z Tward¹ powstanie
ma³e rondo. Od Œwiêtokrzyskiej
do Alej Jerozolimskich pozo-
stan¹ dwie jezdnie i po dwa pa-
sy ruchu w ka¿d¹ stronê.
Powstan¹ równie¿ œcie¿ki ro-
werowe. Inwestycja rozpocznie
siê pod koniec tego roku. 

� � �
3 marca br. Karol Semik zo-

sta³ powo³any na stanowisko
Mazowieckiego Kuratora
Oœwiaty, po tym jak tydzieñ te-
mu dziewiêciu z dziesiêciu
cz³onków Komisji Konkurso-
wej zag³osowa³o za jego kandy-
datur¹. Wojewoda Mazowiecki
Jacek Koz³owski przedstawia-
j¹c nowego kuratora stwierdzi³,
i¿ ufa, ¿e „edukacja na Mazow-
szu jest w dobrych rêkach”.
Wojewoda zapewni³ te¿, ¿e jest
otwarty na pomys³y i opinie
Mazowieckiego Kuratora
Oœwiaty. Karol Semik, urodzo-
ny 13 sierpnia 1953 r. w Cie-
szynie, ukoñczy³ w 1977 roku
Wydzia³ Metalurgiczny na
Akademii Górniczo – Hutniczej
w Krakowie. Pracowa³ m. in.
jako nauczyciel akademicki Po-
litechniki Radomskiej, jako wi-
cedyrektor w Zespole Szkó³ Za-
wodowych w Radomiu oraz ja-
ko konsultant w Oœrodku Do-
skonalenia Nauczycieli w Ra-
domiu.

� � �
W sto³ecznym ratuszu uro-

czyœcie wrêczono Medal Ko-
mendanta Chor¹gwi Sto³ecznej
obchodz¹cemu setne urodziny
druhowi Zygmuntowi Syro-
komskiemu. - Jaros³aw Iwa-
szkiewicz powiedzia³ kiedyœ, ¿e
¿yczy wszystkim pogody. Pogo-
dy i radoœci ¿ycia. Z okazji tego
wspania³ego jubileuszu dziêku-
jê za zaanga¿owanie i sta³¹
obecnoœæ w ¿yciu spo³ecznym
naszego miasta. Pañska bio-
grafia to piêkny przyk³ad wy-
pe³niania powinnoœci z pasj¹,

odwag¹ i honorem. Wszystkie-
go najlepszego w imieniu w³a-
snym i Prezydent Warszawy
Hanny Gronkiewicz-Waltz – ta-
kie ¿yczenia z³o¿y³ Jubilatowi
wiceprezydent Warszawy W³o-
dzimierz Paszyñski. - Nigdy nie
przypuszcza³em, ¿e kiedyœ
w moim d³ugim ¿yciu zostanê za
coœ wyró¿niony. Jestem szcze-
rze wzruszony opraw¹ mojego
œwiêta. Jak patrzê na swoje ¿y-
cie to wiêcej by³o chwil ciê¿-
kich. Warto jednak by³o to
wszystko prze¿yæ. Za te dobre
momenty w moim ¿yciu szczerze
Wam, tu wszystkim zgromadzo-
nym, dziêkujê – powiedzia³ Ju-
bilat. 

Zygmunt Jerzy Syrokomski
urodzi³ siê 23 lutego 1908
w Warszawie. W latach 20. XX
wieku by³ uczniem Gimnazjum
im. Króla W³adys³awa IV
w Warszawie. W wieku 12 lat
zosta³ harcerzem 17 Warszaw-
skiej Dru¿yny Harcerskiej.
Ukoñczy³ studia pedagogiczne
na Wydziale Humanistycznym
UW. Przed wojn¹ prowadzi³
dzia³alnoœæ edukacyjn¹ wœród
polonijnego harcerstwa
w Niemczech, we Francji,
w Belgii i na £otwie. W okresie
okupacji dzia³a³ w Szarych Sze-
regach i w Armii Krajowej –
by³ œcigany przez gestapo. Jest
wieloletnim cz³onkiem i preze-
sem Zarz¹du Ko³a Wychowan-
ków Gimnazjum i Liceum im.
Króla W³adys³awa IV.

� � �
Utworzenie punktów pa-

szportowych w urzêdach dziel-
nic: ¯oliborz, Ochota, Bemo-
wo i Praga-Po³udnie - zak³ada
porozumienie podpisane 29 lu-
tego przez prezydent Warsza-
wy i wojewodê mazowieckie-
go. Obecnie w Warszawie
dzia³aj¹ cztery referaty Mazo-
wieckiego Urzêdu Wojewódz-
kiego w których mo¿na za³a-
twiæ sprawy paszportowe -
przy ul. Kruczej, ul. Floriañ-

skiej, al. KEN i na pl. Banko-
wym. 

Ju¿ nied³ugo warszawiacy
bêd¹ mogli sk³adaæ wnioski
paszportowe i odbieraæ goto-
we dokumenty w swoich
dzielnicach - zapowiadaj¹ wo-
jewoda Jacek Koz³owski
i prezydent stolicy Hanna
Gronkiewicz-Waltz.  Jak prze-
konywa³a Gronkiewicz-Waltz,
dziêki utworzeniu sieci punk-
tów paszportowych, bêdzie
mo¿liwe usprawnienie obs³ugi
oraz roz³adowanie kolejek. Na
mocy porozumienia w³adze
Warszawy u¿yczy³y nieod-
p³atnie Mazowieckiemu Urzê-
dowi Wojewódzkiemu m.in.
pomieszczenia w urzêdach
dzielnic. 

� � �
28 lutego klub „Dziwny

Œwiat Edwarda M.”  przy Pl.
Szembeka na jeden wieczór
sta³ siê ³¹cznikiem miêdzy Pol-
sk¹ a Japoni¹. Okazja do spo-
tkania siê z Dariuszem
Brzósk¹ Brzóskiewiczem, naj-
s³awniejszym w Polsce auto-
rem wierszy haiku, niezwykle
krótkich i prostych form rodem
ze Japonii, przyci¹gnê³a wielu
mi³oœników poezji. Autor czy-
ta³ wybrane utwory i odpowia-
da³ na pytania m.in. o wp³yw
Internetu na recepcjê literatury

czy ewolucjê czytelnictwa na
przestrzeni lat Impreza z cyklu
„Literatura na peryferiach” by-
³a tak¿e okazj¹ do pos³uchania
niezwyk³ej p³yty „Haiku fri-
stajl” nagranej wspólnie z S.
Sojk¹ i L. Mo¿d¿erem, gdzie
utwory deklamowano nawet
po japoñsku. Kto nie by³ –
straci³!

� � �
Szacunkowy koszt ca³ej in-

westycji zwi¹zanej z budow¹
Stadionu Narodowego w War-
szawie to oko³o 3 mld z³, z tego
1,2 mld to koszt budowy same-

go stadionu, poinformowali po-
s³ów przedstawiciele Minister-

stwa Sportu i Turystyki. 28
lutego na posiedzeniu

dwóch komisji sejmo-
wych: infrastruktury
oraz sportu i turystyki,

przedstawiciele admini-
stracji i PKP poinformo-

wali pos³ów o stanie prac nad
przygotowaniem do organizacji
Mistrzostw Europy w pi³ce
no¿nej Euro 2012.  Jak poinfor-
mowa³ przedstawiciel resortu
sportu, w Warszawie na 37 ha
powstanie stadion na 55 tys.
widzów, hala na 15 tys. osób,
centrum kongresowo-wysta-
wiennicze, hotel, biura, cen-
trum handlowo- us³ugowe,
przewidziano te¿ pieszy most
przez Wis³ê. Termin zakoñcze-
nia budowy przewidziano na
2011 rok. 

� � �
Warto wybraæ siê do Powsina

w poszukiwaniu pierwszych
zwiastunów wiosny. 

Odwiedzaj¹c ogród PAN
w marcu, pod okapami drzew
mo¿na podziwiaæ kwiaty gatun-
ków kwitn¹cych najwczeœniej:
bia³e dzwonki przebiœniegów
i œnie¿yc wiosennych. Szcze-
gólnie efektownie wygl¹daj¹
pêdy wawrzynka wilcze³yko
pokryte ró¿owymi lub bia³ymi
kwiatkami, gatunek, który
w Polsce roœnie w lasach i jest
roœlin¹ chronion¹. 

W arboretum wzrok przy-
ci¹ga osobliwy krzew, jakim
jest oczar japoñski, zwiedzaj¹-
cy mog¹ zobaczyæ pierwsze
kwiaty na kilku odmianach
wrzoœca, roœliny bardzo
podobnej do popularnych
wrzosów. Warto odwiedziæ
szklarniê ekspozycyjn¹ „Zie-
lony Raj”. W czêœci tropikal-
nej w centralnym miejscu
szklarni znajduje siê urokliwy
zbiornik wodny, wokó³ które-
go wysadzono szereg gatun-
ków roœlin ze stanowisk
podmok³ych takich jak panda-
ny, alokazje, cibory, scirpus.
Nad zbiornikiem w specjal-
nych donicach zobaczyæ mo¿-
na paproæ zwan¹ „³osimi roga-
mi” o bardzo charakterystycz-
nych liœciach oraz dzbaneczni-
ki, u których koñce liœci prze-
kszta³cone s¹ w dzbanki s³u¿¹-
ce do ³apania owadów. 

� � �
1 marca br. w auli Szko³y

Podstawowej nr 85 przy Na-
rbutta 14 odby³o siê rozstrzy-
gniêcie konkursu organizowa-
nego pod patronatem pos³a Ar-
tura Górskiego. Na Konkurs
Œwi¹teczny pt. „Jak wygl¹da
twój Anio³ Stró¿”, który zosta³
og³oszony dla uczniów szkó³
warszawskich pod koniec ub.
roku wp³ynê³o ponad osiemset
prac, z których Kapitu³a Kon-
kursu wy³oni³a najlepsze prace
w czterech kategoriach pla-
stycznych (1. rysunek-grafika,
2. formy malarskie, 3. techniki
mieszane, 4. rzeŸba - formy
przestrzenne) i dwóch katego-
riach wiekowych (1. uczniowie
szkó³ podstawowych, 2.
uczniowie szkó³ gimnazjal-
nych) autorstwa a¿ 85 laurea-
tów (56 dziewczynek i 29
ch³opców). 69 laureatów repre-
zentuje szko³y podstawowe,
a 16 szko³y gimnazjalne. 

� � �
4 marca przy Pomniku

Obroñców Radiostacji KG
AK w Rembertowie przy ul.
Gawêdziarzy odby³y siê uro-
czystoœci patriotyczne z oka-
zji 64. rocznicy obrony radio-
stacji.

� � �
Naczelnik Urzêdu Skarbo-

wego Warszawa Wawer przyj-
mie na sta¿ bezrobotn¹ m³o-
dzie¿ w wieku do 25 roku ¿y-
cia oraz osoby, które od ukoñ-
czenia szko³y wy¿szej nie
ukoñczy³y 27 roku ¿ycia w ce-
lu przygotowania zawodowego
poprzez pozyskiwanie kwalifi-
kacji i umiejêtnoœci zawodo-
wych w okresie sta¿u. D³ugoœæ
sta¿u wynosi 6 miesiêcy. Zain-
teresowani proszeni s¹ o przy-
bycie do siedziby urzêdu War-
szawa ul. Mycielskiego 21
pok. 211. Kontakt: tel. 022
509-42-11 w godzinach 8.00-
16.00.    (ab) (jkg) (mkp)

Zaproszenia dla mieszkańców
�� Festiwal Literatura Na Peryferiach - Pasta Café, ul. Ka-
mionkowska 48A - 06.03. godz. 18.30 - A na Kamionku gra³y
fabryczne syreny. Spotkanie z Tadeuszem Zaremb¹, autorem
ksi¹¿ki „Na Kamionku” - wspomnieñ z dzieciñstwa. Rozmowa
o przedwojennych i wojennych reliach ¿ycia w wielonarodo-
wym (polsko-¿ydowsko-rosyjsko-niemieckim) otoczeniu.
Próba odtworzenia klimatu starego fabrycznego Kamionka.
Wstêp wolny. 
�� Dom Kultury „Rembertów” al. Komandosów 8 - do
31.03. w godz. 14.00-20.00 wystawa sekcji plastycznej DK
„Rembertów” prowadzonej przez El¿bietê Wypych pt. ,,Ozdo-
by Wielkanocne’’; 10-31.03. w godz. 14.00-20.00 wystawa
porcelany i ceramiki pt. ,,Kwiaty Wiosny i Lata” w stylizacji
Anny Halladin; 17.03 godz 16.00 spotkanie ze S³awomirem
Kosylem w ramach cyklu  ,,Podró¿e po najciekawszych zak¹t-
kach œwiata’’ nt. ,Indochiny” spotkanie wspó³organizowane
z Remberowsk¹ Akademi¹ Seniora - odbêdzie siê  w Auli Wy-
k³adowej urêdu dzielnicy Rembertów, I piêtro al. gen. A.Chru-
œciela 28); 19.03. godz. 19.00 wyk³ad w ramach cyklu „Savo-
ir vivre” - Lisy Gutowskiej, pisarki i dziennikarki nt. „Dobre
maniery przy stole wielkanocnym”; 25.03.  godz. 19.00 „Pa-
triotyzm Jutra”-  prelekcja dr Macieja Wojtyñskiego, wyk³a-
dowcy z Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego  pt.
„Legenda Warszyca” w po³¹czeniu z prezentacj¹ materia³ów
filmowych;              
�� Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 - 11.03.
godz. 18.30 „Po¿arcie królewny Bluetki” spektakl w wykona-
niu grupy „Melodyjki” re¿yseria Irena Rogowska; 12.03. godz.
17.30 „Zanskar - szlakiem himalajskich karawan” spotkanie
z Katarzyn¹ i Andrzejem Mazurkiewiczami, pokaz slajdów;
19.03. godz. 18.00 „Kram z kolorami” witra¿e Joanny Benesz
i Krystyny Ruty, ptaki malowane Jana Janowicza, wernisa¿ wy-
stawy; 26.03. godz. 17.30 „Uwaga z³odziej” spotkanie z przed-
stawicielami Komisariatu Policji Warszawa-  Wawer.
�� Dom Kultury „Praga” ul. D¹browszczaków 2 – 6.03.
godz. 18.00 Koncert na Dzieñ Kobiet „Dla Was œpiewamy,
Piêkne Damy!” Iwo Or³owski – tenor, Witold Tomczyk – bary-
ton, Jerzy Ostapiuk – bas, przy fortepianie – Monika Polaczek-
Przestrzelska; 11.03. godz. 18.00 „Praskie spotkania z Gwia-
zd¹” Krzysztof Kolberger, gospodarz wieczoru – Jerzy Wo-
Ÿniak; 12.03. godz. 18.00 „Recitale Praskie”„Chopin w bar-
wach fioletu”.Recital fortepianowy w wykonaniu Urszuli Fede-
rowicz; od 14.03 do 11.04. wystawa fotograficzna „Irlandzkie
klimaty”Mieczys³aw Motyliñski.Czynna od godz.10 do 18.00;
17.03. godz. 17.30 Festiwal Wiosny: Konkurs poezji o wioœnie
i konkurs plastyczny pt. „Wiosna”.
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Nie daj się złodziejowi
Kradzie¿e samochodów przesta³y ju¿ byæ plag¹. Przede wszystkim bar-
dzo uszczelniono system ubezpieczeñ i rejestracji, przez co zdecydo-
wanie ograniczono „legalizacjê” skradzionego samochodu. Ryzyko
wpadki jest bardzo du¿e, a z³odzieje te¿ przecie¿ kalkuluj¹.

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

Nie jest te¿ ju¿ takie proste
jak kiedyœ sfingowanie kradzie-
¿y. Firmy ubezpieczeniowe ma-
j¹ rozbudowane dzia³y œledcze,
które wyspecjalizowa³y siê
w wykrywaniu takich prze-
stêpstw. Jak pokazuje praktyka
samochody kradnie siê teraz
przede wszystkim dla czêœci za-
miennych, „pod obstalunek”,
no i „¿eby siê przejechaæ”. 

Trzeba jednak powiedzieæ, ¿e
z³odzieje maj¹ coraz trudniej.
Nic dziwnego – w koñcu
wspó³czesny, naszpikowany
elektronik¹ samochód to dzie³o
in¿ynierów, którzy wiele lat
studiowali, maj¹ talent i pomy-
s³y. 

Z³odzieje te¿ maj¹ talent i po-
mys³y, nie zapominamy jednak,
¿e z³odziejem – tym bezpoœre-

dnio kradn¹cym samochód
z ulicy - jest na ogó³ prosty, nie-
wykszta³cony ch³opak. Ktoœ po
zawodówce, ewentualnie nie-
dokoñczonym technikum. Prze-
waga intelektu jest mia¿d¿¹ca.
Na dodatek z³odziej nigdy nie
ma czasu, musi siê spieszyæ,
z ka¿d¹ sekund¹ bowiem ryzy-
ko roœnie. A przecie¿ on nie
dzia³a sam. Na ogó³ jakiœ koleœ,

albo dwóch go „ubezpiecza”.
Oni te¿ ryzykuj¹, te¿ nie chc¹
iœæ do pud³a. Na ogó³ wiêc na
kradzie¿ maj¹ minutê, góra
dwie. Jeœli w ci¹gu tego czasu
nie otworz¹ samochodu i nie
pokonaj¹ jego zabezpieczeñ,
musz¹ wiaæ. 

Warto wiêc - poza tym, w co
fabryka wyposa¿y³a nasze auto
- zamontowaæ w profesjonal-

nym zak³adzie lub zamówiæ
u dilera, jakieœ dodatkowe za-
bezpieczenie. Ka¿de utrudnie-
nie z³odziejowi ¿ycia, to wiêk-
sza pewnoœæ, ¿e rano jak co
dzieñ zobaczymy swoje cudo
na parkingu.

Moto-Mieszkaniec poleca
urz¹dzenia elektroniczne,
które powoduj¹, ¿e gdy do sa-
mochodu dostanie siê ktoœ nie-

powo³any, to po paruset me-
trach auto zacznie „krzyczeæ”,
„mrugaæ”, i na koñcu stanie.
Taki gad¿et (jest ich wiele na
rynku) mo¿e siê sprawdziæ
zw³aszcza, gdy zostaniemy
wysadzeni z samochodu pod
œwiat³ami. Nie nale¿y wtedy
broniæ siê, rzucaæ pod ko³a -
nich zabieraj¹ i niech jad¹. Da-
leko nie zajad¹. (M−M)

Feralne miejsce na ul. Pu³aw-
skiej w stronê Piaseczna. Zginê-
³a tu ju¿ trzecia osoba. W œrodê
28 lutego, tu¿ po godz. 22 do-
sz³o do tragicznego wypadku.

Pêdz¹ce z prêdkoœci¹ 200 km/h czerwone
Ferrari wybite na nierównoœci uderzy³o w filary
wiaduktu i momentalnie stanê³o w ogniu. W œrod-
ku siedzieli dziennikarze motoryzacyjni – Maciej
Zientarski i Jaros³aw Zabiega. 

Jak wynika z policyjnego œledztwa, kierowc¹
by³ Zientarski. Nie jest to jednak informacja pew-
na, a jedynie relacja œwiadków, którzy widzieli
jak auto kilka minut po 22 ruszy³o z ul. Madaliñ-
skiego na Mokotowie. 

Zientarski w ciê¿kim stanie, z obra¿eniami prak-
tycznie ca³ego cia³a, trafi³ do szpitala. Dzieñ po wy-
padku jego stan lekarze okreœlali jako „bardzo ciê¿-
ki, ale stabilny”. Czekaj¹ go operacje. Z p³on¹cego
samochodu pomóg³ mu wydostaæ siê przypadkowy
przechodzeñ. Udzieli³ te¿ pierwszej pomocy. 

Tego szczêœcia nie mia³ Jaros³aw Zabiega, 
30-letni dziennikarz „Super Expressu”, któremu
nie uda³o siê wyjœæ z samochodu. Zgin¹³ na miej-
scu. Si³a uderzenia w filar by³a tak ogromna, ¿e

wyrzuci³a obu mê¿czyzn z samochodu. Zosta³y
z niego tylko szcz¹tki. Przyczyn¹ tej tragedii by-
³a nadmierna prêdkoœæ.

To ju¿ trzeci tragiczny wypadek w tym miejscu
Pu³awskiej. Obowi¹zuje na nim ograniczenie do
50km/h, a modernizacja i likwidacja wyskoku
jest planowana na prze³om kwietnia i maja.
W 2006 roku w podobnych okolicznoœciach zgi-
n¹³ tam 23-letni kierowca BMW, a m³ody ch³o-
pak zapalaj¹c znicz w miejscu wypadku zosta³
œmiertelnie potr¹cony przez samochód. 

Agata Ballaun

PRZYSTANEK ŚMIERCI

Plan ma w nazwie ulicê
Zamienieck¹, ale obejmuje bar-
dzo du¿y obszar Pragi Po³udnie
(od Kana³ku Kawêczyñskiego
do ul. Ostrobramskiej, wzd³u¿
tej ulicy a¿ do ul. Grenadierów,
dalej Grenadierów i Majdañsk¹
prawie do ul. Grochowskiej).
22 lutego w PKiN odby³a siê
publiczna dyskusja nad planem.
W spotkaniu uczestniczyli mie-
szkañcy, samorz¹dowcy, urzê-
dnicy i autorzy projektu. Kilka
dni póŸniej nad dokumentami

pochylili siê cz³onkowie Rady
Osiedla Grochów Po³udniowy.
– Chcemy wnieœæ kilka popra-
wek – mówi¹.  – Na przyk³ad
¿eby pod planowan¹ Tras¹
Olszynki Grochowskiej by³a
mo¿liwoœæ przejazdu z ul. Gro-
chowskiej do Ostrobramskiej.
Jest wêze³ komunikacyjny Trasy
Olszynki Grochowskiej z ul.
Grochowsk¹, a nie ma z Ostro-
bramsk¹. Uwa¿amy, ¿e powin-
na byæ tak¿e taka mo¿liwoœæ
zjazdu. Zaproponowaliœmy po-

zostawienie wiêkszej rezerwy
pod poszerzenie ul. Zamieniec-
kiej na odcinku od £ukowskiej
do Ostrobramskiej. 

Ogólnie samorz¹dowcy do-
brze wypowiadaj¹ siê o planie.
Podkreœlaj¹, ¿e bêdzie mo¿na
opanowaæ chaos architekto-
niczny panuj¹cy na Grochowie
i ¿e plan szanuje dotychczaso-
wy charakter zabudowy. Chc¹,
aby w okreœlonych rejonach
obowi¹zywa³ zakaz rozbudowy
i powstawania nowych zak³a-
dów uci¹¿liwych dla mieszkañ-
ców (np. warsztatów samocho-
dowych i lakierni). Dotyczy to
m.in. dzia³ek przy ul. Omulew-
skiej, Okuniewskiej, Bia³owie-
skiej. Te i inne swoje poprawki
rada osiedla skierowa³a do
urzêdu dzielnicy. ar

Wokół Zamienieckiej
Na najbli¿szej sesji rada Pragi Po³udnie
zajmie siê planem zagospodarowania
przestrzennego rejonu ul. Zamienieckiej. 
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Uwagê kierowcy koncen-
truje zbli¿aj¹ca siê z przeciw-
ka ciê¿arówka i zajmuj¹cy
jednoczeœnie po³owê pasa ru-
chu parkuj¹cy samochód oso-
bowy. Znak „Uwaga piesi” za-
uwa¿any jest wiêc niejako
„przy okazji”, gdy¿ kierowca
przede wszystkim koncentruje
siê na tym, „co siê dzieje”,
a nie na tym „co siê mo¿e dzi-
aæ”. Samo wejœcie na pasy jest
zas³oniête przez parkuj¹ce
przy krawê¿niku pojazdy. Pie-
szy szykuj¹cy siê do przejœcia
na drug¹ stronê jest w tym mo-
mencie dla zbli¿aj¹cego siê do
pasów kierowcy ca³kowicie
niewidoczny! Gdyby znalaz³
siê na jezdni wchodzi³by mu
wprost pod ko³a. To miejsce
jest wiêc tylko pozornie bez-
pieczne. S¹ pasy, jest znak… 

Tylko widocznoœci nie ma. Na
dodatek prawy krawê¿nik jest
czêsto oblepiony taksówkami
czekaj¹cymi w kolejce do pobli-
skiego „s³upka”. Wtedy, ze
wzglêdu na „TAXI” umieszczo-

ne na dachach taksówek, nawet
czubka g³owy pieszego nie wi-
daæ. Sytuacjê mo¿e poprawiæ
przestrzeganie przepisów przez
kierowców parkuj¹cych. Wy-

starczy zachowaæ przepisowy,
piêciometrowy odstêp od przej-
œcia dla pieszych, by zdecydo-
wanie poprawiæ pole widzenia
kierowcy zbli¿aj¹cego siê poja-
zdu. (M)

UWAGA! TU JEST
NIEBEZPIECZNIE

Tak widzi ulicê Dwernickiego kierowca jad¹cy
od ulicy Szaserów. Sytuacja jest typowa. Przej-
œcie dla pieszych (za ul. Mycielskiego) jest
oznakowane znakiem drogowym „Uwaga pie-
si”. Pasy na jezdni s¹ zatarte.

Planowany wschodni odcinek
Obwodnicy Œródmieœcia po³¹czy
dwa wêz³y komunikacyjne – Ron-
do „Wiatraczna” i Rondo „¯aba”.
Umo¿liwi to wprowadzenie ruchu
pó³noc-po³udnie we wschodniej
czêœci miasta oraz pominiêcie
w tym ruchu Œródmieœcia.

Droga o d³ugoœci 2 km bêdzie drog¹ przy-
spieszonego ruchu, a odcinek poprowadzi od
Ronda Wiatraczna do ul. Zabranieckiej. Projekt
budowlany Obwodnicy ma zostaæ przedstawiony
w IV kwartale bie¿¹cego roku.

Ustalono ju¿, ¿e najkorzystniejszym warian-
tem inwestycji jest ten zak³adaj¹cy budowê d³u-
giego tunelu w osi ulicy Wiatracznej. Jego szaco-
wany koszt to 590 mln z³. W³aœnie ten, III wa-
riant, który zamiast estakady na wierzchu zak³a-
da tunel, projektanci Obwodnicy rekomenduj¹
ratuszowi. 

Przeciwne budowie s¹ PKP, które hamuj¹ pra-
ce – nie wiedz¹, gdzie zbudowaæ dwie nowe, pla-
nowane na Pradze stacje – Wiatraczna i Utrata.

Trasa £azienkowska w planach ma byæ wyd³u-
¿ona na Pó³noc, nad torami kolejowymi oraz
wzd³u¿ nasypu Ronda ¯aba, co domknie obwo-
dnicê œródmiejsk¹.

Wed³ug planów ratusza now¹ obwodnic¹ bê-
dzie mo¿na jeŸdziæ do 70km/h. Bêdzie siê mo¿na
na ni¹ dostaæ z ul. Szaserów, tu¿ obok szpitala
wojskowego, natomiast pobliskie ulice – Kobiel-
ska, Paca oraz Prochowa bêd¹ czêœci¹ ruchu lo-
kalnego.

Brak mo¿liwoœci wjazdu do tunelu ze strony
wielu ulic, m.in. Grochowskiej, budzi wiele kon-
trowersji. Mieszkañcy maj¹ te¿ nadziejê, ¿e ob-
wodnica odci¹¿y na co dzieñ zakorkowan¹ ulicê
Targow¹. Zwolennicy tunelu przekonuj¹, ¿e
zmieni on oblicze Ronda Wiatraczna – z wêz³a
komunikacyjnego, jakim jest dziœ, na miejski
plac. Jednak planu przebudowy samego Ronda
nie ma. Agata Ballaun

Tunelem pod Wiatraczną
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Ul. Patriotów 108

Warszawa-Miedzeszyn 
tel. (22) 872-91-57

TRINITY COLLEGE LONDON
Matury – Egzamin gimnazjalny
Kursy ogólne i specjalistyczne

dla m³odzie¿y i doros³ych
Angielski dla dzieci od 5 roku ¿ycia

– Talking Kids

Telefoniczne dy¿ury „Mieszkañca”
z udzia³em burmistrza i wiceburmistrzów
naszej dzielnicy podobaj¹ siê Czytelni-
kom! Gdy 25 lutego zaprosiliœmy zastêp-
cê burmistrza Adama Grzegrzó³kê,
pierwszy telefon do niego odnotowali-
œmy... kilka dni przed terminem dy¿uru.
A ostatni - niemal w pó³ godziny po za-
koñczeniu spotkania wiceburmistrza
z naszymi Czytelnikami.- „Bo nie mo¿na
by³o siê dodzwoniæ”. To prawda, telefo-
nów by³o wyj¹tkowo wiele! Oto sprawy
jakie poruszali mieszkañcy.

- Panie Burmistrzu, czy w³adze
dzielnicy coœ robi¹ w sprawie zagospo-
darowania brzegów Wis³y, czy o¿ywi¹
oœrodki wypoczynkowo- rekreacyjne?

- Najpierw musimy „dogadaæ” siê
z Wis³¹. To ¿art, ale sprawa jest powa¿-
na. Nie wiem czy Pani zauwa¿y³a, ale
lustro wody w rzece sukcesywnie siê ob-
ni¿a, w ci¹gu 60 lat ponoæ a¿ o dwa me-
try. Jednoczeœnie rzeka coraz dalej odsu-
wa siê od naszego brzegu. Trzeba od-
wróciæ te niekorzystne tendencje!
Wspó³pracujê w tej sprawie z pe³nomoc-
nikiem Prezydenta Warszawy do spraw
zagospodarowania Wis³y, panem Mar-
kiem Piwowarskim. Przy udziale nau-
kowców uda³o siê stworzyæ projekt
przywrócenia brzegów Wis³y mieszkañ-
com. Zak³ada on po pierwsze poprzery-
wanie nasad betonowych ostróg wcho-
dz¹cych w nurt rzeki (dziêki czemu
wzd³u¿ praskiego brzegu powstanie
„drugi nurt”), po drugie budowê progu
lub progów, które podnios¹ poziom wo-
dy. To pozwoli reaktywowaæ oœrodki
wypoczynkowe, a tak¿e wybudowaæ
pla¿ê na wysokoœci Saskiej Kêpy. Wszy-
stkie te przedsiêwziêcia jednak nie bêd¹
³atwe, bo „w³asnoœciowo” brzeg Wis³y
jest nieprawdopodobnie poszatkowany
i nie jest w³asnoœci¹ miasta. Mam jednak
nadziejê, ¿e uda siê stworzyæ jeden pod-
miot, który stanie siê gospodarzem ca³e-
go wybrze¿a.

- Dzwoniê z Goc³awia. Proszê powie-
dzieæ, czy Jeziorko Balaton bêdzie za-
gospodarowane? Sam Pan wie, ¿e a¿
siê o to prosi...

- Wiem, wiem, i jest to jeden z na-
szych priorytetów! W zesz³ym roku
wœród osób korzystaj¹cych z uroków te-
go miejsca przeprowadziliœmy ankietê
i ustaliliœmy, czego oczekuj¹ od otocze-
nia jeziorka. A chc¹, by to by³ teren re-
kreacyjny, by ros³y tam drzewa i krzewy,
by by³y ³awki, trasy spacerowe i place
zabaw dla dzieci. W³aœnie og³aszamy
konkurs dla architektów na opracowanie
na podstawie wskazañ mieszkañców
koncepcji zagospodarowania terenu.
Prace mog³yby siê zacz¹æ w 2009 roku.
Ten teren ma ogromny potencja³ – jezio-
ro, skarpa – myœlê, ¿e mo¿e staæ siê jed-
nym z najpiêkniejszych miejsc w dziel-
nicy.

- Oj, to bardzo siê cieszê. A co z je-
ziorkiem na Przyczó³ku Grochow-
skim?

- Tu sprawa jest du¿o trudniejsza. Tere-
ny wokó³ jeziorka przed laty, na mocy
wyroku s¹dowego zosta³y przekazane
w rêce prawowitych, prywatnych w³aœci-
cieli. Nasze monity, by zechcieli oni zaj¹æ
siê uporz¹dkowaniem terenu nie odnosi³y
zadowalaj¹cych skutków. Ostatnio jed-
nak grunty te zosta³y sprzedane develo-
perowi. Mam nadziejê, ¿e z nowym w³a-
œcicielem bêdzie siê ³atwiej wspó³praco-
wa³o.

- Kiedy bêdziemy mogli znów korzy-
staæ z Parku Znicza? Czy bêdzie on
równie ³adny jak Park OPAK przy
Grochowskiej i Podskarbiñskiej
i Skwer 1831 roku?

- Jestem przekonany, ¿e bêdzie równie
piêkny. Prace trwaj¹. Myœlê, ¿e termin
oddania parku do ponownego u¿ytku dla
mieszkañców - pocz¹tek lipca bie¿¹cego
roku - nie bêdzie zagro¿ony. Zaczêliœmy
od wycinki starych drzew, bo niestety,
wiele z nich – zw³aszcza krótkowieczne

i kruche klony jesionolistne i topole - by-
³y w fatalnym stanie zdrowotnym. 

W czasie wiatru konary spada³y na alej-
ki. Zdarza³o siê te¿, ¿e przewraca³y siê ca-
³e drzewa. Ale szybko uzupe³nimy straty
nowymi nasadzeniami, ju¿ posadzono po-
nad 30 drzew wokó³ parku, w najbli¿-
szych tygodniach przybêd¹ kolejne. Trwa
budowa alejek, bêd¹ dwa place zabaw
i wygl¹daj¹ca niezwykle atrakcyjnie pod-
œwietlana fontanna. Park bêdzie oœwietlo-
ny, ogrodzony, porz¹dku bêdzie pilnowa³
ochroniarz, z w³aœcicielami psów jeste-
œmy dogadani, ¿e czworonogi bêd¹ mog³y
byæ wprowadzane, ale pod warunkiem, ¿e
w³aœciciele bêd¹ po nich sprz¹taæ. Jestem
wiêc przekonany, ¿e Park Znicza, podob-
nie jak wczeœniejsze nasze parkowe inwe-
stycje, bêdzie na najwy¿szym europej-
skim poziomie. Podobne zamiary mamy
jeszcze m.in. w stosunku do Jeziorka Ba-
laton na Goc³awiu i Parku Poliñskiego
u zbiegu ulic Szaserów i Garwoliñskiej.

- Panie Burmistrzu, czy mo¿na coœ
zrobiæ, by kierowcy parkuj¹c nie roz-
je¿d¿ali skrawków zieleni na naszych
osiedlach?

- Mo¿na. Do zagadnienia podchodzi-
my pragmatycznie. Wiadomo, ¿e samo-
chodów jest du¿o, a bêdzie jeszcze wiê-
cej, ¿e w wielu czêœciach dzielnicy

miejsc do parkowania brakuje i kierowcy
„zaw³aszczaj¹” trawniki. Najpierw jeden
stanie, potem drugi, a po miesi¹cu ju¿
wszyscy s¹ „odwa¿ni”... Dlatego posta-
nowiliœmy chroniæ trawniki: stawiamy
niskie metalowe plotki, chroni¹ce zieleñ
w miejscach, gdzie parkingu nie powinno
byæ. Takich p³otków postawiliœmy w ub.
roku kilkadziesi¹t kilometrów. I w tym
roku prace te bêdziemy kontynuowaæ.
Jednoczeœnie tam gdzie widzimy, ¿e nie
ma alternatywy parkingowej, chcemy
utwardziæ pobocza, by sta³ siê to porz¹d-
ny parking, a nie b³otniste bajoro.

- A czy Stra¿ Miejska nie mog³aby
aktywniej karaæ, tych, którzy parkuj¹
na trawnikach? Kiedyœ zak³adali blo-
kady na ko³a, teraz tej aktywnoœci
kompletnie nie widaæ...

- Bo Stra¿ Miejska zmieni³a sposób
walki z kierowcami parkuj¹cymi w nie-
dozwolonych miejscach. Zamiast zak³a-
daæ blokady: robi¹ zdjêcia i wzywaj¹
w³aœcicieli pojazdów do zap³acenia man-
datów. Jestem w sta³ym kontakcie z Ko-
mendantem Po³udniowopraskiego Od-
dzia³u Stra¿y Miejskiej i jeœli zasadne s¹
sygna³y o niskiej aktywnoœci stra¿ników,
to raz jeszcze uczulê Komendanta na ten
problem.

- Okolice ulic Majdañskiej, Mêciñ-
skiej maj¹ sporo niezagospodarowa-
nych placów, powstaj¹ tam nielegalne
wysypiska œmieci. To szpeci! Czy w³adze
dzielnicy myœl¹, by coœ z tym zrobiæ?

- Tak. Przy Majdañskiej po prostu za-
czniemy zagospodarowywaæ dzia³ki. Ju¿
wkrótce rozpocznie siê budowa m.in.
sztucznego lodowiska, a korzystanie
z niego stanie siê jedn¹ z atrakcji dla osób
chc¹cych czynnie wypoczywaæ.

- Panie burmistrzu, dzwoniê z ulicy
Grochowskiej 302...

-  ...witam Pani¹. Poprawi³o siê po mo-
ich wizytach?

- No w³aœnie nie! Pamiêta Pan, spi-
saliœmy protokó³ usterek po remoncie
budynku, do dziœ prace nie zosta³y wy-
konane.

- Naprawdê!?! Jestem niemile zasko-
czony, przecie¿ wszystko zosta³o z admi-
nistracj¹ budynku i wykonawc¹ remontu

ustalone, nawet zosta³ przyjêty harmono-
gram prac. Nikt mnie nie informowa³, ¿e
s¹ jakieœ problemy. Dziêkujê za sygna³,
natychmiast poproszê o wyjaœnienia ze
strony osób odpowiedzialnych.

- Panie burmistrzu, czy naprawdê
nie mo¿na raz i ostatecznie ukróciæ
procederu nielegalnego naklejania
og³oszeñ na przystankach i slupach
oœwietleniowych? Niech Pan zobaczy
jak to wygl¹da!

- Wiem, sprawa nie jest ³atwa, bo nie-
zwykle trudno jest œcigaæ tych, którzy na-
klej¹j¹. Trzeba ich z³apaæ na gor¹cym
uczynku...

-  ...ale przecie¿ wiadomo jakie firmy
naklejaj¹ te ulotki. Jest adres, telefon.

- Tak, tylko ¿e w³aœciciele tych firm siê
t³umacz¹, ¿e nie wiedzieli, ¿e naklejki bê-
d¹ w niedozwolonych miejscach, ¿e nie
dawali takich dyspozycji, ¿e s¹ zaskocze-
ni. A ukarany mo¿e byæ tylko ten, który
nakleja, bo tak stanowi prawo. Policja
i Stra¿ Miejska walcz¹ z t¹ plag¹, ale mu-
sz¹ mieæ ten ³ut szczêœcia, by z³apaæ
sprawcê na gor¹cym uczynku. ¯eby wal-
ka z tym procederem by³a skuteczniejsza
trzeba by niestety zmieniæ parê ustaw,
a to przekracza kompetencje samorz¹du.

- Rozumiem. To zmieniê temat. Czy
bêdzie remont k³adki nad ulic¹ Otro-
bramsk¹, przy Kinowej?

- Bêdzie. Rozmawia³em w tej sprawie
z Zarz¹dem Dróg Miejskich – poinfor-
mowali mnie, ¿e przygotowywana jest
dokumentacja technicza, a modernizacja
powinna rozpocz¹æ siê w 2009 roku.
Zbudowana m.in. zostanie winda dla
osób niepe³nosprawnych.

- Dzwoniê z ulicy Wspólna Droga.
Mo¿e i ona wspólna, ale bardzo, bar-
dzo dziurawa, a na dodatek teren na-
szej posesji nie jest sprz¹tany, le¿¹ li-
œcie od jesieni, teraz po deszczach gni-
j¹, nie pachnie tu ³adnie. Pomo¿e Pan?

- Pomogê. Poproszê, by inspektor z Wy-
dzia³u Infrastruktury naszego Urzêdu
skontrolowa³ stan drogi, a w sprawie po-
rz¹dku na posesji skontaktujê siê z admini-
stracj¹ przy ulicy Hetmañskiej i poproszê
ich, by zechcieli posprz¹taæ to, co do nich
nale¿y. toms

Niech pan pomoże, panie Burmistrzu…
Do naszego redakcyjnego telefonu zaprosiliœmy wice-
burmistrza Pragi Po³udnie, Adama Grzegrzó³kê, odpo-
wiadaj¹cego m.in. za ochronê œrodowiska i koordynacjê
prac Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami. 

OKNA � ROLETY
Szyba termoizolacyjna k=1,0

Ciepła ramka �� Czterostopniowy uchył
�� Maty bambusowe �� ¯aluzje �� Verticale

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 
ul. Patriotów 237 tel./fax 615−68−27, tel. 615−40−40 
e−mail: biuro@oknamaro.pl        www.oknamaro.pl
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BILETY LOTNICZE

i innych linii lotniczych

WIELKA PROMOCJA
LATO 2008

pn.-pt. 1000-1800; sob. 930-1300

KORONA TRAVEL
Plac Przymierza 1

(Saska Kêpa)
tel. 022 616-26-75/83
korona@koronatravel.com.pl

Promocyjne Pakiety
i zestawy! Monta¿ anten!

Zamów:
ul. Fieldorfa 10 paw. 329,

tel. 516-56-20-20
ul. Pu³awska 26 A, tel. 516-56-20-21

www.krasphone.pl

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

w³asny 
parking
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Metal−Market

W 177 rocznicê bitwy Po-
wstania Listopadowego, przy
Mogile Powstañczej, na koñcu
Alei Chwa³y odby³y siê trady-
cyjne ju¿ uroczystoœci. Ods³o-
niêty zosta³ kolejny pomnik-
g³az poœwiêcony genera³om:
Henrykowi Milbergowi i Ka-
zimierzowi Skar¿yñskiemu,
„obroñcom Olszynki Grochow-
skiej, Bia³o³êki, Wawra i Dêbe-
go Wielkiego przed najazdem
wojsk rosyjskich poleg³ym
w marcu 1831 r.”. W rocznico-
wych obchodach uczestniczyli
mieszkañcy, urzêdnicy, samo-
rz¹dowcy i duchowni. Nie za-
brak³o wojska i przedstawicieli
s³u¿b porz¹dkowych. Harcerzy
i szkolnej m³odzie¿y. No i byli
cz³onkowie „Bractwa Kurko-

wego”, którzy odpalali wspo-
mniane we wstêpie armaty.
Brakowa³o niedawno zmar³ego
ksiêdza Wac³awa Kar³owicza,
który przez wiele lat dba³ o pa-

miêæ o Bitwie pod Olszynk¹
Grochowsk¹ i odpowiednie
uhonorowanie tego miejsca. 

Mi³ym akcentem by³o odzna-
czenie ksiêdza pra³ata Szczepa-
na Stalpiñskiego, proboszcza
parafii œw. Wac³awa, medalem
przez Stowarzyszenie Pamiêci
Ksiêdza Jerzego Popie³uszki.
Stowarzyszenie uhonorowa³o
duchownego m.in. za szerzenie
pamiêci o mêczennikach, boha-
terach i mê¿ach stanu. W czasie
uroczystoœci w Mogile Po-
wstañczej zosta³a z³o¿ona zie-
mia z zagranicznych pól bitew-
nych, na których walczyli Pola-
cy. Organizatorami obchodów
by³y w³adze Rembertowa i Pra-
gi Po³udnie, Stowarzyszenie
„Olszynka Grochowska” i Kr¹g
Pamiêci Narodowej.

W tym roku nie odby³a siê in-
scenizacja Bitwy pod Olszynk¹
Grochowsk¹. W zamian za to
w³adze Pragi Po³udnie zaplano-
wa³y, ¿e w lipcu, na Bulwarze
Stanis³awa Augusta zostanie
zrekonstruowana Bitwa Pol-
sko-Szwedzka z 1656 r.        ar
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Nazywano go kwiatkiem
dla Ewy. W koñcu Ewa to sym-
bol pierwszej kobiety, która
podpuszczona przez wê¿a na-
mówi³a mê¿czyznê do grzechu
pierworodnego. Choæ w œwiec-
kim PRL grzech by³ na indeksie,
Ewa jednak zdawa³a siê mieæ
ca³kiem dobrze. Ewa - kobieta
uniwersalna. Jej imieniem na-

zwano najpopularniejszy kalen-
darzyk - dostêpny w kioskach
i dziœ. Ewa by³a przedmiotem
¿artów, ale i walki o prawa ko-
biet. W 1988 roku w Dzieñ Ko-
biet major Waldemar Fydrych
twórca Pomarañczowej Alterna-
tywy we Wroc³awiu przeprowa-
dzi³ akcjê 'Wata dla Ewy".
W czasach, gdy po œrodki czy-

stoœci ustawia³y siê kolejki on
wprowadzi³ rozdawnictwo waty
i podpasek - wszystkim kobie-
tom w wieku produkcyjnym,
czyli... wszystkim Ewom. Tak
wata na chwilê zast¹pi³a goŸdzi-
ka. Jednak twórca akcji wyl¹do-
wa³ w areszcie jako prowokator
i przesiedzia³ tam dwa miesi¹ce.
Có¿... to by³ jeden z nielicznych
przypadków, kiedy mê¿czyzna
rozpocz¹³ walkê o prawa kobiet.
Có¿ z tego, ¿e prawo do waty
i podpasek. 

Dzieñ Kobiet to œwiêto ob-
chodzone jako wyraz szacunku
dla ofiar walki o równoupraw-

nienie kobiet. Œwiêto to zosta³o
ustanowione dla upamiêtnienia
strajku 15 tysiêcy kobiet. Pra-
cownice fabryki tekstylnej 
8 marca 1908 roku w Nowym
Jorku domaga³y siê praw wy-
borczych i polepszenia warun-
ków pracy. W³aœciciel fabryki
zamkn¹³ strajkuj¹ce w pomie-
szczeniach fabrycznych z za-
miarem unikniêcia rozg³osu.
Wybuch³ po¿ar w wyniku,
którego zginê³o 129 kobiet.
W Niemczech w tym dniu wrê-
cza siê ró¿e. My wrêczaliœmy
goŸdziki. Teraz proponujemy
zmiany. W koñcu PRL to ju¿
historia. Zmieñmy kwiaty. Za-
miast goŸdzików wrêczajmy
tulipany. Lub jak wol¹ nie-
którzy „pieœcich³opy”. Kolo-

rów im nie brak, choæ prawdzi-
w¹ mi³oœæ zawsze oznacza
czerwieñ. OdejdŸmy te¿ od
Ewy. Niech nas nie wodzi na
pokuszenie. 

Niech sama troszczy siê
o swoj¹ watê. Zast¹pmy Ewê
Agnieszk¹! Zw³aszcza, ¿e ma-
my godn¹ patronkê. Agnie-
szka Osiecka (7 marca br. mija
11 lat od Jej odejœcia) w 1996
roku zosta³a uznana w plebi-
scycie czytelników „Zacnym
Mieszkañcem”. To ona pisa³a
o nas - kobietach. Na przyk³ad
tych po przejœciach. To ona pi-
sa³a w naszym imieniu. Wiem,
co ja tu piszê. W koñcu nazy-
wam siê... Ma³goœka. 

Małgorzata K. Piekarska

ARMATY NAD OLSZYNKĄ
W niedzielê, 24 lutego, nad polem Bitwy
pod Olszynk¹ Grochowsk¹ znowu rozle-
g³y siê armatnie wystrza³y. Tym razem
uœwietnia³y rocznicowe obchody.

W okresie PRL 8 marca mê¿czyŸni wrêczali pa-
niom upominki z okazji Dnia Kobiet. Z regu³y
by³ to deficytowy towar – rajstopy. Kwiatkiem
– luksusowym dodatkiem do i tak ju¿ luksuso-
wych rajstop – by³ goŸdzik. Z ³aciñskiego dian-
thus, co oznacza Dios anthos – kwiat Zeusa. 
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Danuta Duda Agnieszka Pasik

Wszystko o podatkach za rok 2007: o aktualnie obowi¹zuj¹cych
wzorach zeznañ podatkowych (PIT-y), o wysokoœci w jakiej p³a-
c¹ podatek osoby pracuj¹ce i emeryci, o wydatkach, jakie mo-
¿emy odliczyæ od naszych dochodów w ubieg³ym roku.

Na te i podobne pytania bêd¹ mogli Pañstwo uzyskaæ odpo-
wiedzi od pe³ni¹cych dy¿ur Agnieszki PASIK i Danuty DUDY
– kierowników dzia³ów podatku dochodowego Urzêdu Skar-
bowego dla Warszawy Pragi w poniedzia³ek 10 marca br.
w godz. 15.00-16.00 pod naszymi redakcyjnymi telefonami:
022 813-43-83; 022 810-64-12.

Jak rozliczamy siê z fiskusem:
w MIESZKAÑCU 10 marca 2008 r.
w godz. 1500-1600

Kto PIT−a nie błądzi
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Z A P R A S Z A M Y
Panie w wieku 50-69 lat,które w ci¹gu ostatnich 24 msc. 

nie wykonywa³y mammografii lub
u których w rodzinie wyst¹pi³y zachorowania
na raka piersi lub jajnika (wtedy 12 msc.)

NA PROFILAKTYCZNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE

BEZP£ATNE finansowane z NFZ
BEZ SKIEROWANIA

Poradnia Chorób Sutka Profilaktyki Przeciwnowotworowej 
i Chorób Okresu Przekwitania

ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od Londyñskiej)
03-924 Warszawa, tel. 022 672-78-57; 672-79-36

SZYBKIE TERMINY BADAÑ! 

Zapraszamy do nowej lecznicy 
Fundacji Zdrowie

CENTRUM MEDYCZNE
FUNDACJI ZDROWIE

Międzylesie vis a vis Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 17, 04−730 Warszawa

pn.−pt. godz 7.30–21.00; sob. godz 9.00–15.00

Oferujemy Państwu, w miłym i komfortowym miejscu
� konsultacje lekarskie � badania laboratoryjne

� szczepienia ochronne
Recepcja: tel. (0−22) 812 51 50, fax. (0−22) 815 25 90
Więcej informacji na stronie www.medserwis.pl; www.fundacjazdrowie.com.pl

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

�� stomatologia zachowawcza 
i kosmetyka
�� endodoncja
�� chirurgia
�� protetyka
�� implanty
�� stomatologia dzieciêca

WARSZAWA

NOWO OTWARTE

Warszawa ul. Zamieniecka 61
tel./fax 022 610−33−76 tel. kom. 0−784−01 53 81

Czynne: pon.−pt. 10.00−20.00, sob. 9.00−16.00

Przysz³e mamy mog¹ o tym myœleæ ju¿
w pocz¹tkowych tygodniach ci¹¿y, bo wtedy
rozpoczyna siê formowanie i mineralizacja za-
wi¹zków zêbów zarówno mlecznych jak i sta-
³ych. Trwa ona do momentu ukazywania siê
poszczególnych zêbów w jamie ustnej. To
czym przysz³a
mama siê od¿y-
wia, czy i jakie
leki bêdzie
p r z y j m o w a ³ a ,
n i e w ¹ t p l i w i e
mo¿e wp³ywaæ
na kondycjê zê-
bów jej dziecka.
Du¿e znaczenie
ma równie¿ opie-
ka nad malu-
chem, od mo-
mentu kiedy po-
jawi siê ju¿ na
œwiecie. Pamiê-
tajmy o prawi-
d³owym uk³ada-
niu w ³ó¿eczku, karmieniu naturalnym, a je¿e-
li jest ono niemo¿liwe to stosowaniu smocz-
ków anatomicznych zapobiegaj¹cych powsta-
waniu wad zgryzu. Nie pozwalajmy, aby dzie-
ci spa³y z butelk¹ wype³nion¹ s³odkim p³y-
nem. Spowoduje to znaczne zwiêkszenie zapa-
dalnoœci na próchnicê. Chore z¹bki mleczne to
niepotrzebny ból, stres, zwiêkszenie ryzyka
powik³añ ze strony serca, nerek lub stawów.
Próchnica zêbów mlecznych to równie¿ po-
cz¹tek problemów ze z³ym zgryzem - dbajmy

wiêc  o nasze dzieci, a je¿eli zachoruj¹  na
próchnicê, to j¹ leczmy. 

Nasza dba³oœæ powinna polegaæ na utrzymy-
waniu odpowiedniego poziomu higienicznego
jamy ustnej. Oczyszczanie z¹bków nale¿y roz-
pocz¹æ w momencie kiedy poka¿¹ siê one
w buzi. Stosujmy szczoteczki dostosowane do
wieku dziecka. Na pocz¹tku myjemy z¹bki sa-
m¹ wod¹, pastê wprowadzajmy dopiero, kiedy
dziecko potrafi ju¿ wypluwaæ czyli oko³o 2 ro-
ku ¿ycia. Odwiedzajmy z dzieæmi gabinety
stomatologiczne i stosujmy zabiegi profilak-

tyczne. Du¿e
znaczenie ma la-
kowanie bruzd
zêbów mlecz-
nych i sta³ych
oraz lakierowa-
nie preparatami
fluoru. 

Regularne wi-
zyty co kwarta³
umo¿liwi¹ leka-
rzowi prowadze-
nie skutecznej
profilaktyki i le-
czenia. Poza
pro fes jona ln¹
opiek¹ pamiêtaj-
my równie¿

o tym, co sami jesteœmy  w stanie zrobiæ w do-
mu dla naszego zdrowia.  Przynajmniej 3 razy
dziennie myjmy  zêby, stosujmy nici denty-
styczne, pasty z fluorem. Bardzo skuteczne s¹
metody fluoryzacji do domowego stosowania
czyli p³ukanki, ¿ele, p³yny. Pamiêtajmy, ¿e do-
brze prowadzona profilaktyka jest w efekcie
koñcowym znacznie tañsza od leczenia. To
pocz¹tek naszych dzia³añ w celu uzyskania
promiennego uœmiechu.

Dr Katarzyna Tanasiewicz−Brykczyńska

Piêkny uœmiech na ca³e ¿ycie
Musimy pamiêtaæ o tym, ¿e tylko
szeroko pojêta profilaktyka po³¹-
czona ze œwiadomoœci¹ zdrowot-
n¹ jest w stanie zapewniæ nam
posiadanie zdrowych zêbów. 

Wady wzroku, zw³aszcza
niewykryte i nie leczone, s¹
jedn¹ z istotnych przyczyn na-
rastania niechêci dziecka do
szko³y, a tak¿e apatii, aspo³ecz-
nych zachowañ czy wad posta-
wy dziecka, które nie umie ani
nazwaæ, ani zrozumieæ swoich
k³opotów, odczuwanych jako
odmiennoœæ, niezaradnoœæ.
Agresja czy lenistwo to czêsto
nie s¹ k³opotliwe przywary
dziecka, a problemy wynikaj¹-
ce z nierozpoznanych k³opotów
ze wzrokiem lub s³uchem.

- Dwufazowy program pilota-
¿owy zrealizowano pod przewo-
dnictwem prof. dr hab. Jerzego
Szaflika. Najpierw dzieci prze-
chodzi³y badania wstêpne
w szko³ach, póŸniej te, u któ-
rych wykryto nieprawid³owo-
œci, zapraszane by³y do szpitali
na kontrolê – przedstawia³a
g³ówne za³o¿enia programu dy-
rektor Biura Polityki Zdrowot-
nej El¿bieta Wierzchowska. 

- Jest to pierwsza tak szeroka
inicjatywa w Warszawie. Jej
g³ównym celem jest wczesne
diagnozowanie i leczenie wad
wzroku i niedowidzenia u dzie-
ci, a tak¿e ocena epidemiolo-
giczna zaburzeñ widzenia w po-
pulacji 8-latków – mówi³ prof.
Jerzy Szaflik, dyrektor Klinicz-
nego Szpitala Okulistycznego
na ul. Sierakowskiego, organi-
zuj¹cego cenn¹ akcjê wraz
z Urzêdem Miasta Sto³ecznego
Warszawy. Zarezerwowano
fundusze, dziêki którym prze-
badano ju¿ oko³o 1.400 dzieci
(g³ównie z praskich szkó³)!

Badania, przeprowadzane
w szko³ach obejmowa³y an-
kietê skierowan¹ do rodziców
oraz pe³ne badanie okulistycz-
ne dzieci, poprzedzone spe-
cjalistycznym przygotowa-
niem tak, by uzyskane wyniki
by³y w pe³ni miarodajne. Oce-
niano ostroœæ widzenia, wi-
dzenie barw, widzenie steto-
skopowe, badanie d³ugoœci
ga³ki ocznej oraz badanie

w lampie szczelinowej wraz
z ocen¹ dna oka. 

Te dzieci, u których stwier-
dzono nieprawid³owoœci, kiero-
wano na dalsze rozpoznanie
i ewentualne leczenie do Szpi-
tala Okulistycznego na Siera-
kowskiego. Okaza³o siê, ¿e

wœród dzieci z problemami ze
wzrokiem a¿ 80% dzieci ma
nadwzrocznoœæ (dalekowzrocz-
noœæ), 10% - krótkowzrocznoœæ
a w grupie dzieci skierowanych
do dalszych badañ a¿ 37% ma
wady wzroku, wymagaj¹ce na-
tychmiastowego skorygowa-
nia!

Jedn¹ z najtrudniejszych do
wykrycia wad jest ogromnie
niebezpieczna ró¿nowzrocz-
noœæ, która wystêpuje wtedy,
gdy jedno oko widzi dobrze,
a drugie – s³abo lub prawie
wcale. Ten problem dotyczy
1% badanych uczniów. Dziec-
ko mo¿e sprawiaæ wra¿enie do-
skonale widz¹cego i nie przeja-
wiaæ zachowañ, niepokoj¹cych
rodziców (mru¿enie oczu, bóle

g³owy itp.). U oœmiolatków
mo¿na jeszcze sporo uratowaæ,
dlatego warto sprawdziæ dok³a-
dnie wzrok swojego dziecka –
nie wystarczy proste odczytanie
literek z tablicy u okulisty czy
optyka, ani nawet modne bada-
nie komputerowe.

Badania wzroku oœmiolat-
ków bêd¹ w tym roku szkolnym
kontynuowane tak¿e w innych
warszawskich szko³ach, Miasto
znalaz³o te¿ fundusze na kilka-
naœcie innych programów zdro-
wotnych, planowanych na rok
2008, miêdzy innymi na pro-
gram zdrowotny w zakresie za-
pobiegania chorobom i urazom,
program obejmuj¹cy szczepie-
nia przeciwko wirusowemu za-

paleniu w¹troby typu A dla
wszystkich warszawskich sied-
miolatków, program profilakty-
ki i korekcji wad postawy dla
uczniów szkól podstawowych,
przesiewowe badania s³uchu
dla uczniów klas VI, ale tak¿e
na programy dla doros³ych.
„Zdrowie, Mama i Ja” to pro-
gram opieki nad kobiet¹ w ci¹-
¿y, podobnie jak „Szko³a Ro-
dzenia”. Przewidziane s¹ szcze-
pienia przeciw grypie dla osób
po 65 roku ¿ycia oraz dla bez-
domnych, opieka nad komba-
tantami i lubiane przez warsza-
wiaków festyny zdrowotne,
podczas których mo¿na siê spo-
ro dowiedzieæ o w³asnej formie
i kondycji!

Katarzyna Jasiek

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

PATRZ DZIECKO
Choæ trudno w to uwierzyæ, a¿ 80% dzieci
w wieku szkolnym ma dziœ problemy ze wzro-
kiem! Wykaza³y to badania warszawskich
oœmiolatków, przeprowadzone w ramach
Profilaktycznego Programu Wczesnego Wy-
krywania Wad Wzroku u Dzieci Klas II Szkó³
Podstawowych.

TTTTwwwwóóóó jjjj     FFFF rrrr yyyyzzzz jjjj eeee rrrr
ul. Siennicka 22
Zapraszamy codziennie 

w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00

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

„Ma³y Bazarek”)

Hurtownia Optyczna
H u r t - D e t a l

Okulary tylko
49,−*

oprawa + szk³a + robocizna

ul. Majdańska 7
tel. 022 612−00−03

*szczegó³y promocji w hurtowni
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WARSZAWA

Wielu ludzi uwa¿a, ¿e aparaty
s³uchowe s¹ du¿e, uci¹¿liwe i nie-
zbyt przydatne. Ale dzisiejsze roz-
wi¹zania s¹ ma³e, w pe³ni zautoma-
tyzowane, dyskretne i bardzo sku-
teczne. Klub ludzi o „s³uchu nieko-
niecznie idealnym” skupia rzesze
cz³onków i wiêkszoœæ z nich jest
zadowolona z tego, ¿e zdecydowa-
³a siê podj¹æ dzia³anie.

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

Istnieje wiele przyczyn powodu-
j¹cych utratê s³uchu. Jednak g³ów-
n¹ przyczyn¹ jest naturalny proces
starzenia. Utrata s³uchu czêsto po-
stêpuje powoli, latami, a¿ w koñcu
trzeba coœ z tym zrobiæ.

Czêsto powtarzane zdanie: „S³y-
szê dobrze, po prostu nie rozumiem
co do mnie mówisz!” nale¿y po-
traktowaæ jako pierwsze ostrze¿e-
nie. Dopiero gdy przyjaciele i bli-
scy sugeruj¹ istnienie problemu, za-
czynamy na to zwracaæ uwagê.
Trudno pogodziæ siê z faktem, ¿e
s³uch sta³ siê naszym s³abym punk-
tem, szczególnie gdy wszystko inne
jest w porz¹dku. Ale gdy ju¿ pora-
dzimy sobie ze zdziwieniem i fru-
stracj¹, znajdziemy wiele powo-
dów, ¿e nale¿y coœ z tym zrobiæ.

Im szybciej zaakceptujemy swo-
j¹ utratê s³uchu, tym szybciej znaj-
dziemy rozwi¹zanie. Dzisiejsze
aparaty s³uchowe s¹ bardzo zaa-
wansowane i pomagaj¹ przywróciæ
kontakt z otoczeniem. W œwiecie
wspomaganego s³yszenia mo¿na
poczuæ siê wygodnie i bezpiecznie,
a porozumiewanie z innymi prze-
stanie byæ ciê¿arem.

- W ostatnich latach obserwuje-
my zwiêkszone zainteresowanie pa-
cjentów naszymi us³ugami. Nosze-
nie nowoczesnego, miniaturowego
aparatu s³uchowego nie jest ju¿
krêpuj¹ce jak 10 czy 20 lat temu,
a jako najczêstsze przyczyny dys-
komfortu pacjenci wskazuj¹ trud-

noœci w komunikowaniu siê z rodzi-
n¹ i znajomymi. Nowoczesne tech-
nologie nie ominê³y aparatów s³u-
chowych, które wyposa¿one s¹
w bardzo szybkie procesory potra-
fi¹ce czyniæ z dŸwiêkiem prawdziwe
cuda – mówi pani Izabela Marczyk,
dyplomowany audioprotetyk z fir-
my FONIKON, która specjalizuje
siê w niesieniu pomocy osobom
niedos³ysz¹cym.

Gabinety audioprotetyczne
FONIKON czynne s¹ od ponie-
dzia³ku do pi¹tku. Ponadto,
w ramach trwaj¹cej promocji,
badania s³uchu i konsultacje

audioprotetyczne odbywaj¹ siê
bezp³atnie. Osobom niepe³no-
sprawnym proponujemy wizy-
ty domowe. Z uwagi na du¿e
zainteresowanie naszymi us³u-
gami prosimy o telefoniczne
umawianie wizyt (022 498 74
80). AS 2008

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

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

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

Warszawa – Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 022 498-75-40
Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 0 514 922 227 (po godz. 15-tej)

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

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

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

APARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 022 498−74−80

ul. Br. Czecha 39
tel. 022 353−42−50

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Zapraszamy doros³ych, m³odzie¿, dzieci!

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA
� wybielanie zêbów � profilaktyka próchnicy dzieci

PROTETYKA
� mosty, korony porcelanowe

� protezy elastyczne „Valplast”, szkieletowe, akrylowe
ORTODONCJA

� aparaty sta³e i ruchome
CHIRURGIA

� trudne ekstrakcje („ósemki”) 
� usuniêcie torbieli (resekcje) � hemisekcje

IMPLANTY
NOWOŒÆ: profesjonalne czyszczenie zêbów 

z kamienia i osadu przez wykwalifikowan¹ higienistkê.
Znieczulenia miejscowe.

Nowoczesny sprzêt i materia³y
INDYWIDUALNY DOBÓR POSTÊPOWANIA

LECZNICZEGO.
Czynne codziennie: 9.00-20.00 Sobota: 9.00-15.00

Honorujemy wszystkie karty kredytowe.

Ul. KOMORSKA 42

Warszawa-Grochów

tel. 022 879-87-61

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 610−50−31
�� Leczenie w znieczuleniu
�� Protetyka – protezy, korony,

mosty porcelanowe itd.
�� Chirurgia stomatologiczna
�� Laseroterapia – paradontoza
�� Wybielanie jednowizytowe
�� RTG na miejscu
ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

Z tym artyku³em badanie s³uchu GRATIS 
oraz 5% RABATU na aparat s³uchowy

przy ul. Meissnera 7
nie ma nic wspólnego z przychodni¹

przy ul. Wileñskiej

Informujemy, ¿e przychodnia lekarska

REKLAMA REKLAMA

W ostatnich dniach opinia publiczna Ma-
zowsza zosta³a zbulwersowana informacj¹, ¿e
z Mazowieckiego Oddzia³u Narodowego Fun-
duszu Zdrowia nienale¿nie wy³udzono znacz-
n¹ sumê pieniêdzy w ramach refundacji leków.
Sprawê ujawnili pracownicy Funduszu,
a o procederze poinformowa³ minister Juliê
Piterê dyrektor MOW NFZ Andrzej Jacyna. 

Obecnie ujawniony mechanizm mo¿e okazaæ
siê wierzcho³kiem góry lodowej, a podobny pro-
ceder móg³ mieæ miejsce w innych oddzia³ach
wojewódzkich. Wed³ug wstêpnych ustaleñ suma
nielegalnie „wyprowadzona” z mazowieckiego
oddzia³u Funduszu wynosi oko³o 11 milionów
z³otych. W ubieg³ych miesi¹cach ju¿ kilkakrotnie
prokuratury otrzymywa³y od dyrekcji MOW NFZ
informacje o podejrzeniu zaistnienia innych prze-
stêpstw dokonywanych przez nieuczciwych: le-
karzy i w³aœcicieli aptek. Kilka spraw trafi³o do
s¹dów i zakoñczy³o siê skazuj¹cymi wyrokami.
Najwiêksza jednorazowo odzyskana z jednej ap-
teki przez Fundusz suma to 870 tysiêcy z³otych!!! 

Mazowsze ma oko³o 5 milionów mieszkañców,
tym samym dla tylu œwiadczeniobiorców Mazo-
wiecki Oddzia³ Wojewódzki NFZ kupowaæ musi
œwiadczenia medyczne i refundowaæ leki oraz
œrodki ortopedyczne. Ogólny bud¿et tego naj-
wiêkszego w Polsce oddzia³u przekroczy w bie-
¿¹cym roku 7 miliardów z³otych. Przewiduje siê,
¿e refundacja leków poch³onie na Mazowszu,
w bie¿¹cym roku oko³o miliarda z³otych. 

Kontrole, prowadzone przez mazowiecki NFZ,
obejmuj¹ rocznie jedynie oko³o 20 proc. mazowiec-
kich aptek. Wykryte przestêpstwa nie nale¿¹ do
przypadków, które mo¿na w ³atwy sposób wykryæ
podczas rutynowych kontroli. W niektórych przy-
padkach przeprowadzono wieloetapowe i wielow¹t-
kowe oraz „krzy¿owe” kontrole. Udowodniono, ¿e
niektóre faktury pochodzi³y z nigdy nie istniej¹cych
lub ju¿ zlikwidowanych hurtowni farmaceutycz-
nych. To tylko najprostsze z mechanizmów prze-
stêpczych. Inne, dla dobra œledztwa prowadzonego
przez organy œcigania nie mog¹ byæ ujawnione. 

Jerzy Serafin rzecznik prasowy MOW NFZ

Jak wy³udzano pieni¹dze z Mazowieckiego NFZ



11116666    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

Krzyżówka Mieszkańca Nr 5

POZIOMO: 1-A osoba wyznaj¹ca skrajnie lewicowe pogl¹-
dy. 1-J nadwodna budowla bobrów. 2-E marka czeskich sa-
mochodów ciê¿arowych. 3-A litera alfabetu greckiego. 3-G
jêzyk staro¿ytnych Rzymian. 4-E czarownik, znachor. 4-L
miasto nad po³udnie od Malborka. 5-G duszy garnek. 6-A
czapeczka wêgierska, magierka. 6-K wybryk, wyskok. 7-B
talia. 7-G zeszyt na zapiski. 8-D kwiat w zal¹¿ku. 8-J pusty-
nia w Ameryce P³d. 9-F daw. jednostka pojemnoœci. 10-A
staro¿ytne pañstwo semickie w Mezopotamii.10-H mityczna
wyspa. 11-A jezioro na Wêgrzech. 12-H roœlina ozdobna.
13-A nale¿noœæ do zap³acenia,. 14-J rze¿¹czka. 15-E Igna-
cy, œwiêty za³o¿yciel zakonu Jezuitów.16-A przyrz¹d do po-
miaru g³êbokoœci wody. 16-J rozleg³a p³aszczyzna.
PIONOWO: A-1 pozorna œmieræ. A-10 poronienie. B-6
sklep z lekami,. C-1 czarownica, jêdza. C-10 Aleksander,
wielokrotny mistrz œwiata w szachach. D-6 matador. E-1

album na znaczki. E-11 grzyb jadalny. F-8 wiêzieñ-dozor-
ca w obozach koncentracyjnych. G-1 nieporz¹dek, cha-
os. H-2 miejsce klêski Hannibala. H-7 element zegarka.
H-12 boczna czêœæ g³owy. I-3 ustrój w daw. Rosji. I-9 sta-
³e stanowisko pracy. J-1 miasto z Muzeum Ziemi Pa³uc-
kiej. J-7 najstarszy ang. tytu³ feudalny. J-12 napar wodny,
roœlin. K-5 skinienie, znak. L-1 poszarpane wybrze¿em
morskie. L-8 Jose, polityk hiszpañski. £-4 orze³ przedni.
£-12 jezioro na Równinie Sêpopolskiej. M-1 gatunek reki-
na. N-8 daw. lekarz. O-1 przymusowe wysiedlenie. O-12
têtnica, g³ówna. opr. A. Kemski 
Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w ter-
minie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹zanie
krzy¿ówki Nr 3/08: „Œmia³ym los sprzyja”. Nagrodê ksi¹¿ko-
w¹ wylosowa³: p. Stefan Kwiatkowski z ul. Wolskiej.  Wa¿-
ne do 14.03.br. 

	 	
			
		

	 
	

	
		
	
	

H O R O S K O PH O R O S K O P
 BARAN 21.03-21.04

W tym miesi¹cu nie bêdzie zbyt ciekawie pod
wzglêdem finansowym. Musisz chwilowo zaci-
sn¹æ pasa i przeczekaæ trudn¹ sytuacjê. Nie
martw siê, bo sobie poradzisz. Przy twoim zaan-
ga¿owaniu na pewno wszystko siê u³o¿y. Zdaj siê
na pomoc bliskich, których wsparcie i rady pod-
nios¹ ciê na duchu. Nie podejmuj tylko wa¿nych
decyzji zbyt pochopnie.

�� BYK 22.04-21.05
Nie czekaj¹ ciê du¿e trzêsienia ziemi, ale mi³ych
i zabawnych chwil nie zabraknie. Twój partner
mo¿e liczyæ na czu³oœæ i wyrozumia³oœæ, chocia¿
niepotrzebna zazdroœæ mo¿e spowodowaæ pewne
komplikacje. Spróbuj wyjœæ naprzeciw oczekiwa-
niom partnera, wówczas unikniecie wiêkszych za-
dra¿nieñ i niepotrzebnych k³ótni. W sprawach za-
wodowych czeka ciê wiêkszy wysi³ek, ale op³aci
siê, gdy¿ bêdziesz doceniony nie tylko finansowo.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Przedwiosenna aura wyraŸnie sprzyja twoim
uczuciom. Mo¿esz teraz prze¿yæ wspania³e chwi-
le w towarzystwie sympatycznej osoby, jeœli masz
sta³ego partnera, czeka was powrót gor¹cych
uczuæ. Nie spodziewaj siê w najbli¿szym czasie
przyp³ywu wiêkszej gotówki, ale to co masz wy-
starczy ci na ma³e szaleñstwa... 

�� RAK 22.06-22.07
Masz teraz mo¿liwoœæ spe³niæ swoje marzenie
i zdobyæ to, na czym ci zale¿y od dawna. Wyko-
rzystaj te¿ sprzyjaj¹ce chwile na poprawienie
swoich relacji z partnerem. Trochê wiêcej wyro-
zumia³oœci i tolerancji z obu stron przyda³oby siê
na pewno. Pomyœl te¿ o wspólnych planach wy-
jazdowych i zafunduj swojemu partnerowi pobyt
w sympatycznym miejscu.

�� LEW 23.07-23.08
Postaraj siê trochê zwolniæ. W pracy zachowaj
dystans do ludzi pewnych zdarzeñ, a na pewno
twoja kariera potoczy siê w³aœciwym torem. Nie
b¹dŸ te¿ za bardzo kapryœny w domu, bo twój
partner mo¿e siê zdenerwowaæ i okazaæ ma³o to-
lerancyjny wobec twoich ¿¹dañ. Postaraj siê
o wiêksz¹ dyplomacjê, a powoli wszystko siê u³o-
¿y. Spokój i konsekwencja - tego bêdziesz musia³
przestrzegaæ przez kilka najbli¿szych dni 

�� PANNA 24.08-23.09
Mo¿esz teraz prze¿ywaæ chwile o¿ywienia,
które mog¹ doprowadziæ do zamieszania w two-
ich uczuciach. Bêdziesz te¿ bardziej wymagaj¹-
cy wobec swojego partnera, przedstawisz mu
konkretne ¿¹dania. Mo¿e z tego powodu docho-
dziæ miêdzy wami do spiêæ, wiêc wymagana bê-
dzie spora doza tolerancji i pójœcie na kompro-
mis. Poza tym wiosna zbli¿a siê ma³ymi krocz-
kami, mo¿e warto pomyœleæ, ¿eby jej poszukaæ
w plenerze. 

�� WAGA 24.09-23.10
Nie poddawaj siê za bardzo emocjom. Twoje
zmienne nastroje mog¹ doprowadziæ do pogor-
szenia stosunków z partnerem. Postaraj siê
o wiêcej luzu, a wszystko jakoœ siê u³o¿y. Uda ci
siê rozwi¹zaæ wiêkszoœæ problemów, które ciê
trapi³y. Finansowo ró¿nie, ale bêdzie wiêcej tych
lepszych chwil. Nie przegap tylko terminów
w pracy, bo konkurencja nie œpi…

�� SKORPION 24.10-23.11
Drogi Skorpionie! Najbli¿sze dni bêd¹ dla ciebie
pe³ne wra¿eñ. Nie udawaj, ¿e ci nie zale¿y na
uczuciach, ka¿dy ich potrzebuje. Marcowa po-
goda dzia³a na ciebie pobudzaj¹co, wiêc do
dzie³a, ruszaj na poszukiwanie swojej bratniej
duszy lub drugiej po³ówki. W sprawach zawodo-
wych nadal gonisz zaleg³e terminy, ale w finan-
sach, nie powinieneœ mieæ powodów do narze-
kañ. Tak trzymaj!

�� STRZELEC 24.11-22.12
Bywasz niekonsekwentny, a to powoduje, ¿e
umyka ci wiele spraw. Teraz los powinien potrak-
towaæ ciê ³askawie. Pomyœl te¿ o sprawach do-
mowych, w których potrzebne jest twoje wsparcie
i zainteresowanie. Wa¿ne s¹ dobre chêci, a nie-
koniecznie finanse. Ale jeœli nie musisz nie zaci¹-
gaj kredytu, mo¿esz mieæ k³opoty z jego sp³ace-
niem. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Mo¿esz teraz odnosiæ jedno zwyciêstwo za dru-
gim. W sferze spraw finansowych i sercowych
podlegasz ró¿nym wp³ywom. Musisz pomyœleæ,
na czym naprawdê ci zale¿y i czego oczekujesz
od ¿ycia. Nie poddawaj siê emocjom i dzia³aj roz-
wa¿nie. Wa¿ne jest poczucie humoru, które po-
zwoli ci spojrzeæ z dystansem na wiele spraw
i otaczaj¹cy œwiat. 

�� WODNIK 21.01-19.02
W twoim przypadku najbli¿sze dni bêdzie mo¿-
na okreœliæ jako sytuacjê „raz pod wozem, raz
na wozie”. Bêdzie siê dzia³o ró¿nie, ale na
pewno bêdzie ciekawie. Zreszt¹ ty nie lubisz
nudy i rutyny. Skomplikowan¹ sytuacjê opanu-
jesz konsekwentnie za³atwiaj¹c swoje sprawy
i nie poddaj¹c siê urzêdniczym humorom. Wio-
sna za pasem, bardzo ciê to cieszy i nastraja
optymistycznie do wszystkich wokó³. 

�� RYBY 20.02-20.03
Chwilowo jesteœ nastawiony do œwiata melancho-
lijnie. Nie masz specjalnej chêci do pracy, nato-
miast chêtnie byœ gdzieœ wyjecha³, spotka³ siê
z przyjació³mi, gdzieœ siê pow³óczy³… Niestety,
rzeczywistoœæ bywa brutalna. Na wypoczynek
musisz jeszcze trochê poczekaæ. Na razie
spróbuj zmusiæ siê do wysi³ku i jakoœ przetrwaæ
ten trudny czas. 

Merlin

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie
Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 

wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

�
Kupowany w sklepie miód
prawdziwy powinien zacząć
zmieniać konsystencję po

4 miesiącach od daty rozlania,
umieszczonej na słoiku. Jeśli po
tym terminie nadal jest płynny,
zdaniem prof. A. Stojko, świa−
towego autorytetu pszczelar−
stwa, to na 100% fałszywka.

Jak fałszuje się miód? Do−
dając wodę lub syrop kartofla−
ny (z tymi dodatkami nie kry−
stalizuje), mąkę, krochmal, cu−
kier, spieczony, rozdrobniony
chleb a nawet kredę.

Miód płynny nabrać na ły−
żeczkę i wlać ją z powrotem do
słoika. Jeśli wlewany miód
utworzy na powierzchni pira−
midkę – jest dobry, jeśli wklę−
śnięcie – nie!

Obecność mąki lub kroch−
malu w miodzie wykaże kropla
jodyny dodana do łyżki miodu
zagotowanej w 1/2 szklanki
wody – zabarwi go na niebie−
sko lub czarno.

Miód fałszowany kredą po
zmieszaniu z octem się burzy.

Enzymy zawarte w miodzie
tracą swoją jakość w tempe−
raturze powyżej 50°C, taki
miód jest bez wartości. Trzeba
jeść go wolno, wprost z łyżecz−
ki – działa korzystnie na gar−
dło, przełyk i żołądek!

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
�� PPoollsskkaa  mmiiooddeemm  ssłłyynniiee  ii ssłłyynnęęłłaa  oodd  ssttuulleeccii. Luksusowy i kosztow−
ny w średniowieczu, litewsko – polski specjał ma swoich zwolenni−
ków do dziś. Nie każdy jednak odróżnia półtoraka od czwórniaka;
miody sycone od pozostałych. Oto krótki kurs polskich miodów, pro−
dukowanych w miodosytniach:

�� MMiióódd  ttoo  bbrrzzeecczzkkaa  zz wwooddąą (brzeczka czyli syta − roztwór miodu pszczelego). Miody niesycone
są z brzeczki fermentowanej bez gotowania, a sycone z brzeczki najpierw gotowanej, potem fer−
mentowanej. Piana, zbierana podczas gotowania brzeczki to tzw. kopiec, słodki i aromatyczny.
�� MMiióódd  ppóółłttoorraakk – brzeczka do jego produkcji jest przygotowywana z 2 części miodu na
1 część wody, czyli proporcja 2:1; półtorak musi leżakować nawet 10 lat, należy do tzw.
miodów królewskich.
�� DDwwóójjnniiaakk – brzeczka z proporcji 1:1; jest mniej słodki, leżakuje 8 do 10 lat, należy
do tzw. miodów królewskich.
�� TTrróójjnniiaakk  − brzeczka z 1 części miodu i 2 wody (1:2), leżakuje 2−4 lat.
�� CCzzwwóórrnniiaakk – brzeczka z proporcji 1:3, miód wytrawny, dojrzewa około roku.
�� PPiiąąttaakk – miód z wodą 1:4, leżakuje niespełna rok, najbardziej wytrawny.

CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Przy tej pogodzie dobrze zjeœæ coœ energetyzu-
j¹cego, nowego, zdrowego. Mo¿e z miodem? 

✓✓ Na przystawkê – œledzie w miodzie: kilka sporych cebul
pokroiæ w plasterki, poddusiæ na oleju, wymieszaæ z 2 ³y¿kami
koncentratu pomidorowego i 2-3 ³y¿kami miodu (im koncentrat
kwaœniejszy, tym wiêcej). Wymieszaæ póki ciep³e i odstawiæ. Kil-
ka matiasów ods¹czyæ z zalewy, uk³adaæ ciasno w s³oiku cien-
kimi warstwami przykrywaj¹c ka¿d¹ zimn¹ cebul¹ z dodatkami tak, by na wierzchu
by³a cebula. Po 24 godzinach – znakomite!

✓✓ Zupa piwna z miodem – dwa lub trzy ¿ó³tka, zale¿nie od ich wielkoœci, energicz-
nie ubiæ z cukrem (3-4 ³y¿eczki) na g³adko. Litr jasnego piwa podgrzaæ bardzo powo-
li z cynamonem, goŸdzikami i ³y¿k¹ miodu rozmieszan¹ starannie w szklance ciep³ej
wody. Do doœæ ciep³ego (lecz nie gor¹cego!) piwa dodawaæ powoli ¿ó³tka energicznie
mieszaj¹c, by siê nie œciê³y. Na ogrzanych talerzach przygotowaæ pokrojony w nie-
wielk¹ kostkê dobry, t³usty bia³y ser (nie powinien byæ prosto z lodówki), zalaæ go zu-
p¹, czekaæ na pochwa³y!

✓✓ Na drugie danie – wieprzowina w miodzie: dwa jajka wymieszaj z m¹k¹, naj-
lepiej – kukurydzian¹, aby mia³y konsystencjê gêstego ciasta naleœnikowego. Bardzo
chude miêso, oko³o pó³ kg lecz nie wiêcej, jak 3/4 kg, pokrój w cienkie paski, skrop
lekko octem ry¿owym lub balsamico, dodaj szczyptê soli, wymieszaj, odstaw na pó³
godziny Potem ods¹cz starannie (mo¿na osuszyæ papierowymi rêcznikami) a nastêp-
nie wymieszaj dok³adnie z ciastem. Wy³awiaj paski pojedynczo, np. widelcem i k³adŸ
od razu na dobrze rozgrzany olej do którego warto dodaæ kilka kropli oleju sezamo-
wego, sma¿¹c do zrumienienia. Wówczas polej ca³oœæ (na patelni) 1/3 szklanki mio-
du p³ynnego (mo¿e byæ to miód sztuczny) wymieszanego z 4 ³y¿kami œwie¿ego oleju
(nie tego ze sma¿enia). Dobrze wymieszaj, zwiêksz gaz tak, by miód zbr¹zowia³ (ale
siê nie spali³!). Podawaj z ry¿em, do tego œwie¿e, obrane ogórki pokrojone w ósemki
i polane p³ynnym miodem (prawdziwym).

✓✓ A co na deser? Oczywiœcie, te¿ miód pszczeli! Nabierany na ma³¹ ³y¿eczkê, zja-
dany z niej bez poœpiechu, znakomity jako „przerywnik” do kawy zaparzonej w eks-
presie lub tygielku, koniecznie z dodatkiem szczypty mielonego cynamonu. I jeszcze
kieliszeczek pó³toraka korzennego…                                                   PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

8-H 14-J 7-O 14-N 9-L 6-N 8-F 7-B 13-G 2-M 7-J 16-C 13-£

16-N 2-F 5-E 5-K 15-A 1-C 16-K 4-£ 9-I 2-O

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Wieczór, ławeczka przed domem. Rozmowy

trzech pokoleń:
Ojciec:
− Wiesz, synu, człowiek mądrzeje z wiekiem.
Dziadek:

− O, tak, ale przeważnie jest to wieko od trumny!
☺ ☺ ☺

Syn: − Tato, te kobiety to nie wiedzą, czego chcą!
Ojciec: − To prawda. Ale żadna z nich nie spocznie, do−

póki nie osiągnie swego celu.
☺ ☺ ☺

Syn: − Nie jest lekko! Kobiet nie da się zmienić… 
Ojciec: − Można zmienić kobietę!
Dziadek: − Uwierzcie mi, to niczego nie zmienia!

☺ ☺ ☺
Dziadek: − Dzisiaj świat jest o wiele gorszy!
Wnuk: − To tylko serwisy informacyjne są o wiele lepsze!

☺ ☺ ☺
Syn: − Tato, a po co są rozwody?
Ojciec: − Rozwody są po to, żeby było lepiej.
Syn: − No to, po co są śluby?! WWeessoołłyy  RRoommeekk
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Spondyloza, czyli
zniekszta³caj¹ce
zwyrodnienie krê-
gów to schorze-
nie, które bardzo
czêsto dotyka psy
powy¿ej 6-7 roku
¿ycia.

Najczêœciej doty-
czy ono owczarków

niemieckich, owczarków podhalañskich,
owczarków kaukaskich, bokserów, wy¿³ów,
seterów, dogów, dobermanów, rottweilerów,
terierów rosyjskich, sznaucerów. 

Na brzusznych powierzchniach trzonów
krêgów w pobli¿u szpary miêdzykrêgowej
odlewaj¹ siê z tkanki kostnej „dzioby”. Te
ci¹gle rosn¹c powiêkszaj¹ swoje rozmiary a¿
do unieruchomienia s¹siaduj¹cych ze sob¹
krêgów. Zdarza siê jednak, ¿e wspomniane
zmiany obejmuj¹ powierzchniê krêgów
w kierunku œwiat³a kana³u krêgowego
i mówimy wówczas o spondylozie dordze-
niowej. 

Zmiany najczêœciej dotycz¹ odcinka pier-
siowo – lêdŸwiowego, rzadziej odcinka lê-
dŸwiowo – krzy¿owego, a najrzadziej szyjne-

go. Zmian tych nie spotyka siê praktycznie
w krêgach ogonowych.

Jeœli zmiany rozrostowe obejmuj¹ tylko
brzuszne powierzchniê krêgów, nie daje to
¿adnych niepokoj¹cych objawów zewnê-
trznych w postaci zaburzeñ motoryki zwie-
rzêcia. Jeœli jednak zmiany powoduj¹
ucisk na nerwy wychodz¹ce od rdzenia po-
przez otwory miêdzykrêgowe lub uciskaj¹
na rdzeñ krêgowy, jak to ma miejsce
w spondylozie dordzeniowej, pojawiaj¹ siê
pocz¹tkowo objawy goœæcopodobne, okre-
sowe kulawizny, b¹dŸ nawet pora¿enie
koñczyn tylnych. Schorzenie przebiega
bezgor¹czkowo, jej objawy stopniowo na-
silaj¹ siê. Zwykle najwiêksze trudnoœci

w poruszaniu siê zwierzêcia zaobserwo-
waæ mo¿na rano. Wraz z up³ywem dnia
nieco ³agodniej¹. Jednak ka¿dego dnia na-
stêpuje systematyczne pogorszenie funkcji
motorycznych. 

Leczenie w takim przypadku ogranicza siê
do leczenia objawowego i wspomagaj¹cego.
U¿ywane s¹ niesteroidowe leki przeciwza-
palne i przeciwbólowe, witaminy z grupy B,
chlorowodorek glukozaminy, chondroityna.
Podejmowane decyzje o zabiegu operacyj-
nym maj¹cym na celu usuniêcie uciskaj¹cej
naroœli kostnej na rdzeñ i nerwy mija³y siê
z celem. Zabieg jest doœæ trudny w wykona-
niu, doœæ rozleg³y, doœæ kosztowny, wykony-
wany nierzadko na starszym i os³abionym
osobniku. Poza tym nawet, gdy sam zabieg
zosta³ wykonany pomyœlnie, po kilku – kil-
kunastu tygodniach znów pojawia³y siê naro-
œla kostne.

Stosowanie zabiegów fizykoterapeutycz-
nych jak laseroterpia, leczenie pr¹dem sta³ym
czy hydroterapia pozwala na utrzymanie od-
powiedniej kondycji dotkniêtego schorze-
niem zwierzêcia. Nie daje jednak mo¿liwoœci
powrotu do pe³nej sprawnoœci ruchowej.

Niestety, nie znamy mo¿liwoœci przeciw-
dzia³ania tym zmianom, choæ zapewne klu-

czow¹ rolê odgrywaj¹ tu obci¹¿enia gene-
tyczne. Ze wzglêdu jednak na fakt, ¿e scho-
rzenie ujawnia siê dopiero u starszych osob-
ników, nawet nie jest mo¿liwe wykluczanie
ich jako reproduktorów.

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

MIESZKAÑCU pomó¿!
Niebezpieczne „dzioby”

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: 14.30-19.00 

(godz. wizyty najlepiej umówiæ telefonicznie)
sobota: 9.00-14.00

REKLAMA REKLAMA

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!

RRRRAAAABBBBAAAATTTT     ZZZZ IIII MMMMOOOOWWWWYYYY 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

Za pomoc¹ VITAFONU tysi¹ce osób poprawi³o swój stan zdrowia. To z pozoru ma³e urz¹dzenie,  jest
bardzo skutecznym i powa¿nym urz¹dzeniem medycznym klasy IIa. Stosowany w leczeniu i profilak-
tyce chorób zwi¹zanych z nieprawid³owym kr¹¿eniem krwi i limfy. Skuteczny przy leczeniu zapalenia
korzonków nerwowych, osteochondrozy, chorób stawów, nadciœnienia I i II stopnia, prostaty,
krwiaków, z³amañ, zwichniêæ, urazów krêgos³upa i wielu innych. Posiada certyfikat CE1609.
Potwierdzona klinicznie skutecznoœæ przy leczeniu ponad 40 schorzeñ!

VITAFON to :
� Efektywne leczenie wielu chorób
� Proste zabiegi w warunkach domowych
� Brak niekorzystnych efektów ubocznych
� Znany i stosowany od ponad 14 lat
� Zalecany i stosowany przez specjalistów wielu centrów medycznych

www.vitafon.pl
ZAPRASZAMY NA BEZP£ATNE KONSULTACJE

Informacje: tel. 022/ 828 05 30

VITAFON – Twój domowy lekarz

SPRZEDA¯: ul. Grochowska 109 tel. 022/ 612 11 15 ul. Z¹bkowska 2 tel. 022/ 619 50 02
ul. Dobra 13 tel. 022/ 621 70 45 ul. Jana Paw³a II 52/54 tel. 022/ 831 76 69
ul. Moniuszki 6 tel. 022/ 827 03 62 i w dobrych sklepach medycznych.

W ostatniej publikacji na
ten temat („Urz¹d siê nie wy-
MIGa!” Nr 18 z 2007 r.) obie-
caliœmy, ¿e bêdziemy pilno-
waæ, aby renowacja skweru

nie polega³a tylko na ustawie-
niu huœtawki, karuzeli i napra-
wy piaskownicy. Co jakiœ czas
sprawdzamy postêp prac. Pod
koniec ubieg³ego roku skwer
otrzyma³ obiecane nowe, me-
talowe ogrodzenie. Zast¹pi³o
ono skorodowan¹, podziura-
wion¹ star¹ siatkê. Czekamy
na dalsze zmiany w parku, tak,
aby móg³ s³u¿yæ m³odszym
i starszym mieszkañcom Gro-
chowa, jako prawdziwe miej-
sce wypoczynku i rekreacji. 
– W czerwcu remont skweru
ma byæ zakoñczony – powie-
dzia³ nam Maciej Paw³owski
z samorz¹du osiedla. W ubie-
g³ym tygodniu rada osiedla
spotka³a siê z mieszkañcami,
wiceburmistrzem dzielnicy
Adamem Grzegrzó³k¹ i dyrek-
torem ZGN Januszem Sêkow-
skim. Na skwerze ma byæ
ustawionych jeszcze kilka
urz¹dzeñ zabawowych dla
dzieci. „Dzieciêca” czêœæ
skweru zostanie ogrodzona,
a pod furtk¹ znajdzie siê spe-
cjalna kratka uniemo¿liwiaj¹-
ca wejœcie tu psom. - Zostan¹
wyciête stare, gro¿¹ce prze-

wróceniem drzewa i nasadzo-
ne krzewy od strony okien bu-
dynków mieszkalnych  – infor-
muje Maciej Paw³owski.
Krzewy maj¹ wyciszyæ ha³asy

dobiegaj¹ce z placu zabaw.
Druga czêœæ skweru bêdzie
oaz¹ dla starszych mieszkañ-
ców. Tutaj przybêdzie du¿y
kwietnik i ³awki. Wa¿y siê
kwestia zbudowania w parku
boiska. ZGN zasugerowa³, ¿e-
by wiêksze boisko zbudowaæ
poza skwerem, przy ul. Roz-
³uckiej. W ka¿dym razie ogól-
ne prace s¹ ju¿ na tyle zaa-
wansowane, ¿e Rada Osiedla
Grochów Kinowa zorganizo-
wa³a wœród dzieci konkurs na
nazwê dla „jordanka”. 

Z propozycji, które wymy-
œla³y dzieci z podstawówki
przy ul. Miêdzyborskiej oraz
przedszkoli „Akwarelka”
i „Têczowego Przedszkola”
rada wybra³a osiem: Skwerek
Berka, Sezamkowy Zak¹tek,
Têczowe Podwórko, Zaczaro-
wany Œwiat, Skwer Ma³ych
Ludków, Bawilandia, Skwer
Mi³ych Dzieci i Skwer im. Ty-
gryska. Spoœród tych nazw
dzieci w najbli¿szym czasie
wybior¹ tê w³aœciw¹.

PS.Wszystkie nasze po-
przednie publikacje na temat

skweru mia³y w tytule s³owo
MIG („Gdzie MIG i basen
w jednym parku sta³y”, „Park
MIG-iem”, „Urz¹d siê nie
wyMIG-a!”). Pisaliœmy tak
dlatego, ¿e æwieræ wieku te-
mu skwer ten by³ nie lada
atrakcj¹ w skali ca³ej Warsza-
wy, gdy¿ posiada³ przezna-
czony do zabawy egzemplarz
wojskowego samolotu i ogól-

nodostêpny basen. Do dzisiaj
z ziemi, w miejscu, gdzie ma
stan¹æ wspomniany kwietnik,
wystaj¹ resztki basenu. Po sa-
molocie nie zosta³ nawet ka-
wa³ek blachy. Przypuszczali-
œmy, ¿e by³ to popularny
w Polsce MIG. W¹tpliwoœci
mia³ poprzedni burmistrz
Pragi Po³udnie, Mateusz
Mroz, mi³oœnik historii i mili-
tariów. Wg Mateusza Mroza
samolotem, który sta³ w „jor-
danku” by³ TS-8 Bies. Przy-
gotowuj¹c tê publikacjê prze-
szuka³em rodzinne zdjêciowe
archiwum i odnalaz³em foto-
grafiê z 1980 r., na której
w tym w³aœnie „jordanku”
stojê na skrzydle tamtego sa-
molotu. I rzeczywiœcie, to by³
Bies, bo MIG-i mia³y skrzy-
d³a „w trójk¹t”. Do obecnych
czasów przetrwa³o ponad 25
Biesów w Polsce i 2 w... In-
donezji. Jedna z maszyn bra³a
nawet udzia³ w pokazach
„Góraszka 2007”. Szkoda, ¿e
przy okazji rewitalizacji
skweru ¿aden z Biesów nie
wyl¹duje Grochowie. Na d³u-
¿ej... Adam Rosiński

Park z Biesem w tle
Od 2006 r. „Mieszkaniec” pilotuje renowacjê
nazywanego „jordankiem” skweru pomiêdzy
ul. Turbinow¹, Roz³uck¹ i Sygietyñskiego. Ini-
cjatorami rewitalizacji tego parku s¹ cz³onko-
wie Rady Osiedla Grochów Kinowa.

Foto archiwum prywatne autora – rok 1980.
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www.asoft.com.pl/meble e−mail:meble@asoft.com.pl

SOSNA –  BRZOZA –  OLCHA –  DĄB
KOLONIALNE � STYLOWE � NOWOCZESNE

REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS£ÓW I PROJEKTÓW

ŁÓŻKA KOMODY SZAFY KUCHNIE itp.
ul. Krypska 19 (na tyłach Universamu) tel./fax 813 77 38, 0502 221 045

M E B L EM E B L E
Z LITEGO DREWNA

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.

CENTRUM KONFERENCYJNE

RESTAURACJA „U SIWKA” ul. Poligonowa 30
ORGANIZUJE:

		 WESELA 		 IMPREZY OKOLICZNOŒCIOWE 		
		 KONFERENCJE 		 SZKOLENIA 		

Tel. / fax: (022) 813 27 95, (022) 357 50 06, 
0−600 341 178

nowej siedziby przy ul. ¯ó³kiewskiego 44 (róg Boremlowskiej)
pon.–pt. 9–19, sob. 9–15; tel. (022) 612-13-40; (022) 424-64-35

www.komissezam.pl; e-mail: biuro@komissezam.pl

KOMIS MEBLOWY Od pocz¹tku roku zapraszamy do

A u nas wiosna już!
Nowa oferta mebli na dzia³kê, ogród i balkon!

SprawdŸ ceny! np. 160 z³ = 100 z³
CO TYDZIEÑ NOWA OFERTA!

REKLAMA REKLAMA

Spo³eczne Gimnazjum Nr 27 
im. Kardyna³a Stefana

Wyszyñskiego STO
Warszawa ul. Ostrobramska 72

www.1027.pl
PRZYJD�! 

ZOBACZ JAK UCZYMY 
I WYCHOWUJEMY!

DZIEÑ OTWARTY 8 MARCA
(SOBOTA) GODZ.11.00

www.olszewski−studio.pl
Praga Południe 
ul. Garwolińska 16
tel.603−400−534

Udane zakupy
blisko domu!

Parking dla klientów. ZAPRASZAMY 7 DNI W TYGODNIU!
Sieæ VIA – zap³ata za domowe rachunki oraz do³adowania telefonów!

Zapraszamy do pawilonu handlowego
przy ul. Idzikowskiego 3 (Sulejówek)

OFERUJEMY ARTYKU£Y SPO¯YWCZE I PRZEMYS£OWE
WY£¥CZNIE UZNANYCH I RENOMOWANYCH FIRM.

WIELE Z NICH POSIADA CERTYFIKAT
POTWIERDZAJ¥CY EKOLOGICZNE POCHODZENIE

PRODUKTU.
W sklepie znajduje siê firmowe i wyspecjalizowane

stoisko sprzeda¿y miêsa
w bardzo niskich cenach detalicznych.

Na przyk³ad (ceny za 1 kilogram):
£opatka  b/k 8,60 z³ 
Schab œrodkowy  b/k 14,40 z³
Schab karkowy b/k 11,80 z³
Wo³owe b/koœci 15,40 z³
£ata wo³owa 8,00 z³
Prêga wo³owa 12,00 z³  

SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

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

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

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

STUDIO ODNOWY BIOLOGICZNEJ
ul. Bora-Komorowskiego 35
Tel. 022 402-17-76
� ZABIEGI PIELÊGNACYJNE

� KAWITACJA

� MIKRODERMOBRAZJA

� WOSK � HENNA

� MAKIJA¿E ŒLUBNE I OKOLICZNOŒCIOWE

� MANICURE, PEDICURE (PEDICURE LECZNICZY)

������������

Kruszenie zjazdów z Trasy £azienkowskiej na Wa³
Miedzeszyñski.

Prawie 400 zawo-
dników rywalizowa-
³o pod koniec lute-
go w III Biegu We-
dla w Parku Skary-
szewskim. Zapaleñ-
com nie przeszka-
dza³o ani zimno, ani
silnie wiej¹cy wiatr.

Rywalizowano na trzech
dystansach (1,8 km, 5,5 km i 9
km) oraz w marszu na orienta-
cjê. Ka¿dy bieg³ takim tempem,
na jakie pozwala³y mu umiejêt-
noœci i wydolnoœæ organizmu.
W najkrótszym, dwukilometro-
wym biegu wziê³o udzia³ sporo
kilkulatków. 

– Liczê, ¿e opiekunowie naj-
m³odszych zawodników dadz¹
radê i dotrzymaj¹ im kroku... –
¿artowa³ kierownik imprezy
Andrzej Krochmal z po³udnio-

wopraskiego PTTK. Dali radê
najm³odsi, opiekunowie i naj-
starsi biegacze. – Szeœædziesi¹t
trzy lata! – z dum¹ swój wiek

ujawni³a Maria Pawiñska
odbieraj¹c na mecie medal.
Choæ ka¿dy bieg³ wybranym
przez siebie tempem, to nie

oby³o siê bez ostrej rywalizacji
pomiêdzy najlepszymi zawo-
dnikami. Na najkrótszym dy-
stansie zwyciê¿y³ piêtnastolet-

ni Marcin Bieliñski z Warsza-
wianki, na œrednim najlepszym
zawodnikiem okaza³a siê Re-
nata Antropik (Warszawianka),

a bieg na 9 km wygra³ Artur Ja-
b³oñski. Ciekawostk¹ jest, ¿e
na dystansie 5,5 km rywalizo-
wa³... Wojewoda Mazowiecki
Jacek Koz³owski. Wojewoda
pokona³ 5,5 km w czasie 36
minut i zaj¹³ 93 miejsce. – Od,
mniej wiêcej, dziesiêciu lat bie-
gam na orientacjê. Miêdzy in-
nymi biegam z radnym Warsza-
wy Paw³em Lechem – powie-
dzia³ „Mieszkañcowi” Jacek
Koz³owski – Mamy taki ama-
torski klub. To jest bardzo fajna
zabawa. Tylko wolnego czasu
trochê brakuje...

Przed biegami prze³ajowymi
odby³ siê bieg na orientacjê.
Z mapkami w d³oniach zawo-
dnicy przedzierali siê przez
krzewy Parku Skaryszewskie-
go, a czasami b³¹dzili miêdzy
roz³o¿ystymi drzewami. Tak¿e
w tym biegu wzi¹³ udzia³ woje-
woda i wybran¹ trasê pokona³
w bardzo dobrym czasie zajmu-
j¹c czwart¹ lokatê. Widaæ, ¿e
wojewoda jest... dobrze zorien-
towany. Ada M.

ZORIENTOWANY WOJEWODA
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ANTYKI

�� Kupiê – monety, znaczki, po-
cztówki, obrazy, meble, zegary
oraz inne przedmioty. 
Tel. 022 610-33-84; 0601-235-118
�� Monety, banknoty, papiery
wartoœciowe. Wycena, kupno,
aukcje. Dom Aukcyjny. 
Tel. 022 407-02-20; 0506-025-125

AUTO−MOTO/kupię

� Opla – Skodê. 
Tel. 0506-871-924

KUPIĘ

� Kolekcjoner kupi: stare ksi¹¿-
ki, pocztówki, monety. 
Tel. 022 677-71-36, 0502-011-257
� Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 022 831-36-48

SPRZEDAM

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

www.odkurzaczerainbow.pl
� Piec gazowy. 
Tel. 022 810-33-77; 022 813-38-18
�Wyposa¿enie fryzjerskie. 

Tel. 022 610-15-72

MEDYCZNE

�� Alkoholowe odtrucia, narko-
tykowe, Esperal. Tanio. Gabi-
net, dojazdy. Tel. 022 671-15-79, 

022 613-98-37

MEDYCYNA NATURALNA

� Refleksoterapia. 
Tel. 694-935-213

NAUKA

� Francuski, rosyjski – t³umacze-
nia umów, faktur, kontraktów, in-
strukcji i warunków technicz-
nych, aktów cywilnych, œlubów.
Poœrednictwo biur wykluczone.
Tel. 022 815-44-91; 0601-35-18-64
� J. polski. Tel. 691-923-889
� Kursy przygotowawcze do ma-
tury. Tel. 022 879-87-66; 

0602-23-28-79
� Liceum dla doros³ych. 

Tel. 022 498-65-95
�Matematyka. Tel. 0607-163-744
�� Nauka Jazdy – kurs. 

Tel. 022 374-14-02
� Poœrednictwo i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami – studia pody-
plomowe. Tel. 022 879-87-66
� Szkolenia BHP. 

Tel. 022 879-87-66
� Szko³a Policealna. 

Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� Bezpoœrednio kupiê plac na
Grochowie zabudowany lub nie-
zabudowany – pod budownictwo
wielorodzinne. Pilne! 
Tel. 022 610-77-94; 0501-103-792

� Grunt – dzia³kê 5000-6000
m kw. na cele przemys³owo-pro-
dukcyjne na Pradze Po³udnie
(Marysin Wawerski, Rembertów,
Kawêczyn, Wygoda). 

Tel. 0603-599-805

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Bry³y 31m kw. 
Tel. 504-273-949

� Londyñska 38 m kw. 
Tel.504-273-949

� Perkuna 64 m kw. 
Tel.504-273-949

� Dzia³kê rekreacyjn¹ z do-
mkiem murowanym w Otwocku. 

Tel. 022 872-48-96
� Komorska – pokój z kuchni¹
47 m kw., parkiet, glazura, tera-
kota. Kw. Tel. 0601-277-653
� Mieszkanie 3-pokojowe; 63
m kw. Praga Po³udnie. 

Tel. 022 610-15-72

NIERUCHOMOŚCI/szukam do wynajęcia

� Dwupokojowego na Grocho-
wie. Tel. 0692-885-279 
� Lub zakupiê lokal ok. 30-40
m kw. na us³ugi, najchêtniej Gro-
chów. Tel. 0791-999-279

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

� Mieszkanie 2-pokojowe (Go-
c³aw) 37 mkw. na wiêksze (za-
d³u¿one). Tel. 721-758-291
� Mieszkanie 34 m kw., kwate-
runek - na wiêksze. 

Tel. 0698-959-732

DAM PRACĘ

� AVON – korzystne warunki
wspó³pracy. Tel. 0602-623-916

�� Agencja ochrony poszukuje
od zaraz do pracy mê¿czyzn
w wieku 40-60 lat. Bardzo do-
godne warunki pracy i p³acy.
Tel. 0696-518-491; 0605-730-180
� Do Zak³adu Pogrzebowego
przyjmê pracownika bez na³o-
gów, najchêtniej z Pragi, dyspo-
zycyjnoœæ 24h, wzrost 180-185
szczup³y, wiek 25-35 lat, wy-
kszta³cenie minimum zawodowe,
prawo jazdy kat B, co najmniej 3
letni sta¿. Oferty ze zdjêciem
i CV kierowaæ na adres:
biuro@limuzyna24.pl lub kon-
takt tel. 601-995-959 
� Dr Nona – produkty uzdrawia-
j¹ce z Morza Martwego. Kosme-
tyka + zdrowie. 

Tel. 0602-654-917
� Firma z bran¿y us³ug komunal-
nych zatrudni osoby na stanowi-
sko: pomocnik kierowcy/sorto-
wacz. Tel. 022 750-93-13
� Firma z bran¿y uzdatniania
wody poszukuje kandydata na
stanowisko technik serwisant.
Wykszta³cenie min. œrednie
(techn-elektr.chem, bêdzie dodat-
kowym atutem), prawo jazdy kat.
„B”, podstawowa znajomoœæ MS
Office, umiejêtnoœæ pracy w ze-
spole, komunikatywnoœæ, dyspo-
zycyjnoœæ, praca g³ównie w tere-
nie, mile widziane doœwiadcze-
nie. Oferty prosimy przesy³aæ na
adres: biuro-wa@epuro.pl.
� Firma odzie¿owa zatrudni
szwaczki, dobre warunki, wolne
soboty. Wawer ul. Rezedowa 21
(blisko Marsa). 

Tel. 0509-855-149
RAMKA
� NZOZ BO-DENTAL zatrudni
lekarzy stomatologów po sta¿u
oraz lekarza ortodontê. W-wa ul.
Miêdzyborska 60/62. Tel. 0501-
047-153
�Operatorowi koparko-³adowarki.
Tel. 022 612-68-82; 0602-333-964

�� Opiekunki do chorych, sio-
stry PCK, pielêgniarki zatru-
dniê. Tel. 022 815-30-62
��UNIWERSUM zatrudni pra-
cowników na parkingach strze-
¿onych. Tel. 0600-930-307
� Zatrudniê handlowca – kie-
rowcê, chêtnie rencistê. 
Tel. 022 613-32-79; 022 613-32-83 

SZUKAM PRACY

� Elektryk. Tel. 0509-978-672

PRAWNE

RAMKA
� Doradztwo Prawne – pe³ny za-
kres. Kancelaria Prawna Pietruk
s.c. Konkurencyjne ceny ul. Gro-
chowska 306/308 lok. 29. Tel.
022 879-92-29; 0502-27-51-94;
www.pietruk.eu 
� Kancelaria Prawna, przystêpne
ceny, szeroki zakres us³ug. Czyn-
na codziennie. ul. Grochowska
207 (Universam nad bankiem). 

Tel. 0509-959-444, 
(022) 810-00-61 w. 252 

�� Kancelaria Adwokacka adw.
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukoœna.
Tel. 022 613-04-30; 0603-807-481
�� KANCELARIA ADWO-
KACKA – prawo cywilne, kar-
ne, spadkowe, rodzinne – ob-
s³uga. Porady. Miêdzylesie ul.
Dziêcieliny 3 m 11, wtorek
i czwartek 15.00-18.00. 
Tel. 022 815-31-80; 0501-025-692

RÓŻNE

� Domy z bali. 
Tel. 0888-708-650

�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO
I SOLIDNIE. Tel. 0500-336-607
� PIT-y – dochody z kraju i za-
granicy, www.kadry-reno.pl

Tel. 0505-553-045
RAMKA
Skup z³omu metali kolorowych.
Stary punkt – nowe ceny! Ul.
Kawcza 40. Tel. 0600-236-046

SPORT

� Si³ownia, sauna Podskarbiñska
7 B – najtaniej! Tel. 022 870-52-72

USŁUGI

� Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 0692 614 577
� Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami. 
Tel. 022 380-32-03; 0607-838-608
�� ALKO PRZEPROWADZKI
i meblowozy. 1 z³/km. 

Tel. 0512-139-430
�� AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zacho-
dnie. Naprawa. 

Tel. 022 612-95-23, 
0609 105 940

�� Alternatory, rozruszniki – na-
prawa, spawanie ul. Kawcza 40. 

Tel. 022 610-53-43
� Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976

��Automatyczne pralki – napra-
wa, tanio. Tel. 022 810-67-92; 

0605-404-132
� Cyklinowanie, lakierowanie -
Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
� Cyklina, lakier. 

Tel. 0501-952-567
� DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

Tel. 022 642-96-16
�� Elektryczne.
Tel. 022 615-58-13; 0504-61-88-88
� Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 022 870-27-39; 0502-208-813
� Elektryczne (uprawnienia). 

Tel. 022 810-29-77
� FOCUS SERVICE - naprawa
telewizorów w domu klienta.

Tel. 0603-40-90-20
��GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia gazowe.
Tel. 022 610-18-53; 0662-065-292
�� Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹cze-
nia, przeróbki, naprawy. 

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
� Glazura - remonty. 

Tel. 0694-809-402
� Glazurnik – 20 lat doœwiadcze-
nia. Tel. 022 612-59-98
� Glazura, hydraulika, remonty. 

Tel. 022 671-05-82
� Glazura, remonty – fachowe
porady. Tel. 022 424-32-07;
0692-881-945
� GLAZURA, REMONTY. 

Tel. 0694-809-402
�� Hydrauliczne. 

Tel. 022 615-58-13; 
0504-61-88-88

� Hydrauliczne, gazowe – soli-
dnie. Tel. 022 610-81-21; 

0607-773-106
� Hydrauliczne, Wod.-Kan.
Gaz., CO, piece, filtry. 
Tel. 022 613-82-96; 0696-321-228
�� HYDRAULIKA, wod.-kan.,
gaz.; CO. Tel. 0507-038-406
� Lodówki, pralki. 

Tel. 022 671-80-49; 
604-910-643; 601-361-830

��Malowanie, tapetowanie, pa-
nele. Tel. 022 615-76-97; 

0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. 
Tel. 022 615-58-13; 0504-61-88-88
� Malowanie – rachunki. 
Tel. 0665-708-984; 022 673-16-46
�� Malowanie, g³adŸ gipsowa.
Tel. 022 612-01-95; 510-711-163
�Malowanie, tapetowanie - oso-
biœcie. Tel. 022 810-90-22
� Malowanie, gipsowanie, pane-
le. Tel. 0606-46-44-53
� Malowanie, gipsy, panele. 

Tel. 0609-394-164
� Meble na wymiar – w dobrej
cenie. Tel. 0888-785-778
�� Nadruki na odzie¿y i gad¿e-
tach. Ul. Patriotów 237. 

Tel. 022 615-34-28
�� Naprawa i przestrajanie tele-
wizorów krajowych i zagra-
nicznych, magnetowidów, urz¹-
dzeñ elektronicznych. Gwaran-
cja. Tel. 022 612-52-23; 

0607 145 196
�� Naprawa pralek. Emeryci
i renciœci 50% taniej. 

Tel. 022 672-95-50; 
503-846-135

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD (bez lodówek),
z³om w ka¿dej postaci, makula-
turê, st³uczkê. W³asny trans-
port. Sprz¹tanie piwnic. Tel.
022 499-20-62 
� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywa-
nów, magiel. Zak³ad Pralniczy ul.
Igañska 22. Tel. 022 870-09-54
�� Pranie dywanów, tapicerki,
verticali, schniêcie 4 godz.. Do-
jazd gratis. Tel. 022 619-40-13; 

0502-928-147
� Pranie dywanów, wyk³adzin
i tapicerki meblowej. 

Tel. 0510-126-840
� Piecz¹tki, foto, ksi¹¿ki na za-
mówienie ul. Fieldorfa 10/314. 

Tel. 0604-620-868
�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio. Tel. 022 810-25-72; 

0501-190-127
�� Reklama, szyldy, kasetony,
neony. Ul. Patriotów 237. 

Tel. 022 615-34-28
� Remonty, wykoñczenia, glazu-
ra, terakota. Tel. 0660-537-625
� Remonty, malowanie, tapeto-
wanie. Tel. 022 612-21-74; 

0501-028-073
�� Serwis Komputerowy – sk³a-
danie, naprawa, modernizacja. 

Tel. 0501-505-476
�� STOLARZ - wykona solidnie
- meble, zabudowy, kuchnie, sza-
fy, pawlacze i inne. 

Tel. 022 810-38-04; 
0602-126-214

�� Stolarstwo, lakiernictwo. Me-
ble na wymiar, kuchenne, biuro-
we, szafy wnêkowe, garderoby itp.
Ciêcie p³yt. Tel. 0694-94-99-49; 

022 619-52-76
� Skup surowców wtórnych,
z³om stalowy, kolor, makulatura,
w³asnym transportem. Ul. Ko-
morska 48. Tel. 0697-104-304
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771 
� Uk³adanie parkietów, przek³a-
danie, cyklinowanie, lakierowanie
– osobiœcie. Tel. 022 810-70-88; 

0609-542-545
�� Us³ugi ogrodnicze – sprz¹ta-
nie ogrodów, tak¿e malowanie
+ „z³ota r¹czka” Proszê o kon-
takt Tel. 0507-097-028 
�Wywóz gruzu, wykopy, wybu-
rzanie, piach, ¿wir, ziemia. 

Tel. 0695-732-224; 
022 773-22-24

� Verticale, kraty, zabudowy bal-
konów. Tel. 022 870-17-09; 

022 610-19-92
� ¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 022 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale, role-
ty antyw³amaniowe – produkcja,
naprawa. Tel. 022 610-23-83
�� ¯uk – wywóz gruzu, z³omu,
œmieci, drzewa, liœci i mebli. 
Tel. 022 610-88-27; 0888-651-163

ZDROWIE

�� BEZP£ATNIE STOMATO-
LOGIA: LECZENIE I PRO-
TEZY NFZ. Tel. 022 870-55-00

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD (bez lodówek)
z³om w ka¿dej postaci, maku-
laturê, st³uczkê. W³asny trans-
port. Sprz¹tanie piwnic. 

Tel. 022 499-20-62 

Skup z³omu metali koloro-
wych. Stary punkt – nowe ce-
ny! Ul. Kawcza 40. 

Tel. 0600-236-046

Doradztwo Prawne – pe³ny za-
kres. Kancelaria Prawna Pietruk
s.c. Konkurencyjne ceny ul. Gro-
chowska 306/308 lok. 29. 

Tel. 022 879-92-29; 
0502-27-51-94; 
www.pietruk.eu

NZOZ BO-DENTAL zatrudni
lekarzy stomatologów po sta¿u
oraz lekarza ortodontê. W-wa
ul. Miêdzyborska 60/62. 

Tel. 0501-047-153
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REKLAMA REKLAMA

ul. Fieldorfa 40 (róg Fieldorfa i Ostrobramskiej wejœcie od Perkuna)
Przychodnia czynna pon.–pt. 800–1900; sob. 800–1400

SPECJALIŒCI – odp³atnie:
DOROŒLI: DIABETOLOG �� CHIRURG NACZYNIOWY �� DERMATOLOG �� OKULISTA �� ORTOPEDA �� UROLOG �� LARYNGOLOG 

�� NEFROLOG – choroby nerek �� KARDIOLOG �� ALERGOLOG �� NEUROLOG �� GINEKOLODZY
DZIECI: ALERGOLOG �� LARYNGOLOG �� OKULISTA �� NEUROLOG �� GINEKOLOG �� DERMATOLOG

�� CHIRURG (badanie stawów biodrowych)
USG: BRZUCH, WÊZ£Y CH£ONNE, TARCZYCA, ŒLINIANKI, SUTKI, J¥DRA, OKO, STAWY BIODROWE NIEMOWL¥T

�� echo serca �� holtery – EKG i ciœnieniowy �� próby wysi³kowe �� doppler naczyniowy
�� badania cytologiczne �� kolposkopia  �� USG GINEKOLOGICZNE �� KTG (badanie têtna p³odu)

PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO: (Interniœci, Pediatrzy) 
PRZYCHODNIA – tel. 022 87-99-209, tel. kom. 697-973-807

PROFILAKTYKA: Program wczesnego wykrywania zakażeń HIV u kobiet w ciąży 
� rak szyjki macicy etap podstawowy (cytologia) i pogłębiony (kolposkopia) 

� wczesna diagnostyka leczenia jaskry – etap I i II
Zapraszamy do poradni specjalistycznych: BEZP£ATNIE

OKULISTYCZNEJ �� LECZENIA JASKRY �� GINEKOLOGICZNO-PO£O¯NICZEJ �� LECZENIA NIEP£ODNOŒCI �� PATOLOGII CI¥¯Y
�� KARDIOLOGICZNEJ �� NADCIŒNIENIA TÊTNICZEGO �� ELEKTROKARDIOGRAFICZNEJ (próby wysi³kowe)

�� STOMATOLOGICZNEJ – tel. 022 610-38-52 �� REHABILITACJI W OŒRODKU DZIENNYM – tel. 022 610-25-94
�� LEKARSKIEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ �� FIZJOTERAPEUTYCZNE ZABIEGI AMBULATORYJNE


