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Pamiêtajmy
o hamulcu 

Zjednoczeni, poruszeni, wy-
ciszeni... Ka¿da narodowa tra-
gedia na krótko budzi w nas
rozs¹dek i ¿yczliwoœæ dla dru-
gich. Wysup³ujemy pieni¹dze,
zaczynamy dzwoniæ do bli-
skich, mamy czas, by pogadaæ
nie tylko o pieni¹dzach, karie-
rach, mrzonkach. 

Drogie staje siê zdrowie naj-
bli¿szych. Tak jest przez ty-
dzieñ, dwa, miesi¹c. Potem
znów wstêpuje w nas demon -
pêd, bieg, opryskliwoœæ, ³okcie
w ruch, nienawistny wzrok,
kombinowanie, jak by tu wyki-
waæ partnera. 

Nie ma dzieñ dobry na kory-
tarzu, jest kopniêty b³otnik s¹-
siada, który bezmyœlnie zapar-
kowa³ auto na chodniku, bo te¿
w amoku nie mia³ ju¿ chêci po-
krêciæ siê piêæ minut d³u¿ej, by
znaleŸæ odpowiedniejsze miej-
sce dla swojego samochodu. 

S¹¿niste pouczenia w ogon-
ku do kasy, jak praca powinna
byæ zorganizowana i ¿e trzeba
ze sob¹ nosiæ okulary. Polacy
siê nie lubi¹. Szanujemy na-
szych znajomych, ale obcy
jest wrogiem, musz¹ min¹æ la-
ta nim zaakceptujemy czyj¹œ
obecnoœæ za p³otem, nim za-
czniemy normalnie z nim roz-
mawiaæ, a nie tylko zdawkowo
utyskiwaæ na administracjê,
s³u¿by i bezmyœlnoœæ tych na
górze. W ma³ych miastecz-
kach jest lepiej, w Warszawie
na w³asne ¿yczenie skazujemy
siê na samotnoœæ w ogródku
najbli¿szych. Mamy w œrodku
hamulce, ale tak rzadko ich
u¿ywamy... Dopiero jak widzi-
my katastrofê, zdejmujemy no-
gê z gazu. 

Wszyscy wiemy, ¿e to bez
sensu, ale ju¿ nie potrafimy
inaczej. A przecie¿ nowocze-
sne pañstwo nie wymaga ta-
kiej gonitwy. Kto mieszka³
chwilê w Austrii, Danii, Niem-
czech, mówi, ¿e tam tak spo-
kojnie, ¿e nudno. Ka¿dy robi
swoje, w normalniejszym ryt-
mie. I co, maj¹ gorzej?

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

RABATY!

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

CENY
FABRYCZNE!
�� wypoczynki skórzane

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

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

04-247 Warszawa, ul. Che³m¿yñska 1/Marsa
tel./fax (022) 610 01 80
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Pod koniec stycznia
b.r. zrównany zosta³
z ziemi¹ kolejny za-
bytkowy obiekt Pragi
Po³udnie. Wbrew de-
cyzji Urzêdu Dzielni-
cy i opinii Sto³eczne-
go Konserwatora Za-
bytków inwestor, Mar-
vipol Development
wyburzy³ przedwo-
jenn¹ fabrykê przy
ul. Wiatracznej 15. 

Polacy nie gêsi, 
swoje zdanie maj¹…

Walentynki – dla jednych kolejny skomer-
cjalizowany zwyczaj, który przyby³ do
nas zza oceanu. Dla innych dzieñ, który
celebruj¹ ze swoj¹ „drug¹ po³ow¹”. Wa-
lentynki maj¹ wiele obliczy.

Centra handlowe wype³nione czerwieni¹, kolorem mi³oœci.
Sprzedawcy zarabiaj¹cy na cudzym uczuciu. Kwiaciarki sprzedaj¹-
ce d³ugie, dostojne ró¿e. Jednak czy mo¿na im coœ zarzuciæ? Skoro
jest popyt, jest równie¿ poda¿. To stare prawo rz¹dz¹ce rynkiem
znajduje swoje odzwierciedlenie równie¿ w Walentynkach, które
niestety niektórym zaczynaj¹ kojarzyæ siê z handlem i kolejnym
wydatkiem, którego pomin¹æ po prostu nie mo¿na.

Nie ka¿dy chce jednak sprowadzaæ uczucie do jednego dnia,
w którym zamiast wróciæ do domu, za³o¿yæ kapcie i poprosiæ ¿onê
o talerz zupy podaruje jej pluszowego misia lub lizaka w kszta³cie
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G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

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

koron porcelanowych
czynne 9−20, sobota 9−14

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

Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

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

pon.-pi¹t. 1000-1900, sob. 900-1600

Po pierwsze jednak pod wska-
zanym adresem nie by³o bloku
mieszkalnego, a jedynie zabudo-
wania gospodarcze, a po drugie
Bin Laden okaza³ siê nietrze-
Ÿwym Tadeuszem W., którego
odnaleziono w budynku gospo-
darczym przy ul. Sportowej.
Trzyma³ w rêku plastikow¹ atra-
pê z wystaj¹cymi kabelkami.
By³ agresywny. Po obezw³adnie-
niu trafi³…do izby wytrzeŸwieñ.

* * *
Policjanci z Rembertowa za-

trzymali dwóch 18-latków,
którzy napadli przy ul. Ziemskie-
go na dwóch nieletnich ch³op-
ców. Napastnicy – Micha³ S.
i Patryk B. zaatakowali na przy-
stanku autobusowym, za¿¹dali
wydania telefonów komórko-
wych, zagrozili, ¿e u¿yj¹ ukryte-
go w kieszeni no¿a, jeden z nich
uderzy³ nieletniego w twarz.
Ch³opcy oddali telefony. Przyby-
³ym na miejsce policjantom do-
k³adnie opisali sprawców, a funk-
cjonariusze trafnie wytypowali
agresorów: obaj zostali zatrzy-
mani, odnaleziono przy nich tele-
fony komórkowe nieletnich.

* * *
Patrol po³udniowopraskich po-

licjantów zatrzyma³ 38-letniego
Grzegorza B., który krêc¹c siê
w okolicach Ronda Waszyngtona
usi³owa³ sprzedaæ…sztucer. Nie
posiada³ zezwolenia na broñ, po-
licjantom t³umaczy³ siê, ¿e broñ
jest jego pami¹tk¹ rodzinn¹. Po
przejrzeniu kartoteki Grzegorza
B. okaza³o siê, ¿e wczeœniej by³
zatrzymywany za kradzie¿e, roz-
boje i groŸby karalne. Trwa wy-
jaœnianie sk¹d naprawdê pocho-
dzi broñ myœliwska.

* * *
Tylko w styczniu ujawniono

na terenie naszej dzielnicy dzie-
siêæ przypadków fikcyjnego
utracenia samochodu. I tak np.
do komendy przy ul. Grenadie-
rów zg³osi³a siê 33-letnia Sylwia
S., która zg³osi³a utratê BMW.
Samochód mia³ jej zgin¹æ
w okolicach Ronda Wiatraczna.
Przyciœniêta, zaczê³a pl¹taæ siê

w zeznaniach, a w koñcu przy-
zna³a, ¿e z³o¿y³a fa³szywe donie-
sienie. Grozi jej za to do 3 lat
wiêzienia. Podobnego szczêœcia
spróbowa³ mieszkaniec Szczyt-
na, któremu rzekomo skradziono
w okolicach Ronda Waszyngto-
na mazdê. Po sprawdzeniu oka-
za³o siê, ¿e auto to rozbi³ jeszcze
w listopadzie ub. roku, ukry³
w gara¿u i spróbowa³ w Warsza-
wie wy³udziæ odszkodowanie.

* * *
Policjanci zwalczaj¹cy prze-

stêpstwa gospodarcze zatrzyma-
li 39-letni¹ Urszulê R. i jej
wspólniczkê Katarzynê M. (lat
33), które na podstawie fa³szy-
wego zaœwiadczenia usi³owa³y
wy³udziæ kredyt bankowy
w kwocie 7 tys. z³otych. Urszula
R. prowadzi dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹, potrzebowa³a pieniêdzy,
nie mog³a jednak uzyskaæ kredy-
tu „na siebie”, zaproponowa³a
wiêc Katarzynie M., ¿e wystawi
jej fikcyjne zaœwiadczenie o za-
trudnieniu i zarobkach w swojej
firmie, a ta weŸmie kredyt. Nie
uda³o siê. toms  

i Straży Miejskiej

Podró¿owali tramwajem i prze-
czesywali kieszenie pasa¿erów.
Jedna z ich ofiar w porê spostrze-
g³a brak portfela i powiadomi³a
warszawskich stra¿ników. Po b³y-
skawicznym poœcigu obaj kie-
szonkowcy zostali z³apani. Zda-
rzy³o siê to w pi¹tek 3 lutego (po
po³udniu) w tramwaju linii 25,
kiedy przeje¿d¿a³ ul. Targow¹.

Poszkodowana Beata C. zo-
rientowa³a siê, ¿e przed chwil¹
zosta³a okradziona i wszczê³a
alarm. Pomimo, ¿e kieszon-
kowcy wysiedli na nastêpnym
przystanku dogoni³a ich i za¿¹-
da³a zwrotu portfela.

Z³odzieje oddali jej… pusty
portfel, dlatego dzielna kobieta
nie rezygnowa³a z odzyskania
skradzionych 500 z³otych. Po-
nowi³a poœcig, w którym pomo-
gli jej stra¿nicy miejscy.     ag

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Funkcjonariusze w Weso³ej zostali zaalarmowa-
ni telefonem od…Bin Ladena, który zagrozi³, ¿e
wysadzi w powietrze blok przy ul. Sportowej.
Wybuchu zamierza dokonaæ poprzez telefon ko-
mórkowy sprzê¿ony z dwoma zapalnikami.

WŁOSKA

otwarte: 1200–2300

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

Organizujemy:
przyjêcia weselne, 

bankiety okolicznoœciowe.

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

*  ul. Patriotów 349
tel. 613-08-95
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<<GOC£AW>>
Agencja Ubezpieczeniowa

V-Inspektoratu PZU S.A.

ul. Abrahama 18
www.pzugoclaw.com

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

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

MEBLE KUCHENNE
OFERUJEMY:

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

wraz ze sprzêtem AGD

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

�� karnety walentynkowe
�� kalendarze, organizery
�� podrêczniki, s³owniki
�� artyku³y szkolne
�� literatura piêkna, lektury
�� obrazy olejne

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

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

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

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

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

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

- Jestem warszawiank¹ z dzia-
da pradziada i bardzo mnie boli,
¿e w tak bezduszny sposób trak-
tujemy nasz¹ historiê. Jak tak
dalej pójdzie, to dzieci bêd¹ my-
œla³y, ¿e przybyliœmy z kosmo-
su... - pisze w liœcie do redakcji
oburzona Ewa Kopczyñska. Za-
budowania tzw. Drucianki (fa-
bryki sit oraz wyrobów z blachy
i drutu) znik³y w ci¹gu kilku dni.
– O zgodê na rozbiórkê stara³
siê ju¿ poprzedni w³aœciciel nie-

ruchomoœci, Przemys³owy Insty-
tut Automatyki i Pomiarów. -
mówi wyraŸnie poruszony zda-
rzeniem Mateusz Mroz, wice-
burmistrz Pragi Po³udnie. – Ze
wzglêdu na wartoœæ architekto-
niczn¹ zabudowañ Urz¹d Dziel-
nicy nie zgodzi³ siê na rozbiórkê.
Inwestor jednak nie da³ za wy-
gran¹ i zaskar¿y³ odmowê do
Wojewody Mazowieckiego.
W grudniu ub. roku, w ostatnich
dniach swojego urzêdowania,
odchodz¹cy wojewoda wyrazi³
zgodê na rozbiórkê. Pod koniec
stycznia zabudowania fabryki
zamieni³y siê w stertê gruzu.

KULTURA I... PRAWO

Aby ratowaæ przed zni-
szczeniem fabrykê wpisan¹ do

gminnego rejestru zabytków
Ewa Nekanda-Trepka, Sto-
³eczny Konserwator Zabyt-
ków, jeszcze w listopadzie
uzyska³a opiniê prof. Stanis³a-
wa Januszewskiego, specjali-
sty od archeologii przemys³o-
wej i zabytków techniki. –
Obiekty te winny znaleŸæ
ochronê prawn¹ – konkludo-
wa³ w opinii profesor. 

Zaleci³ utrzymanie bry³ i ele-
wacji, utrzymanie naro¿nika
ulic Wiatracznej i Paca, rewalo-
ryzacjê hali produkcyjnej i za-

gospodarowanie jej w myœl za-
sady „nowe w starym” (w po-
przemys³owej hali mog³aby byæ
prowadzona dzia³alnoœæ us³u-
gowa, handlowa, kulturalna).
Jednak Ryszard G³owacz, Wo-
jewódzki Konserwator Zabyt-
ków, nie wpisa³ powsta³ej w la-
tach 30. XX w. d. wytwórni
blach perforowanych „SITO”
do rejestru zabytków. Zgodnie
z prawem inwestorowi nie gro-
¿¹ za zniszczenie zabytku ¿ad-
ne sankcje.  

TERAZ MARVIPOL

Wed³ug podejrzeñ okolicz-
nych mieszkañców „inwesto-
rem jest œwie¿o upieczony bi-
znesmen przyby³y ze Stanów
Zjednoczonych, a wiêc ktoœ nie

czuj¹cy atmosfery starej War-
szawy”. Ze smutkiem musimy
zdementowaæ te przypuszcze-
nia. Marvipol jest dewelope-
rem ze stuprocentowym pol-
skim kapita³em. Dwukrotnie
zreszt¹ nominowanym do go-
d³a „Teraz Polska”. Chocia¿ co
do „czucia atmosfery Warsza-
wy” wypada siê z Czytelnika-
mi ca³kowicie zgodziæ. Nie
pierwszy raz Marvipol dzia³a
wbrew zaleceniom sto³ecznych
urzêdów. M.in. wbrew opiniom
Micha³a Borowskiego, Naczel-

nego Architekta Warszawy, de-
weloper koñczy w³aœnie budo-
wê dziesiêciopiêtrowego apar-
tamentowca w... willowej czê-
œci Mokotowa. Metr po-
wierzchni mieszkalnej w tej in-
westycji osi¹ga cenê prawie 8
tys. z³. Nie wiadomo ile milio-
nów z³otych firma zarobi na
praskim barbarzyñstwie.

KROKODYLE £ZY

W „Rynku Nieruchomoœci
Warszawskich”, specjalistycz-
nym portalu internetowym,
znaleŸliœmy zapis rozmowy,
w której uczestniczy³ Ryszard
Marciniak, jeden z dyrektorów
Marvipolu, odpowiedzialny za
wizerunek firmy. ¯ali³ siê, ¿e
z³y wizerunek deweloperzy

zawdziêczaj¹ przede wszyst-
kim mediom, które rozdmu-
chuj¹ ró¿ne historie... Paskud-
ne media! O ile¿ prostsze bez
nich by³oby zarówno ¿ycie,
jak i robienie kokosowych in-
teresów...

WILK U BRAM 
WETERYNARII?

Tymczasem sto³eczni inter-
nauci typuj¹, który z kolej-
nych zabytków mo¿e podzie-
liæ los „Drucianki”. Podejrze-

waj¹, ¿e przychodzi czas na
zespó³ budynków Instytutu
Weterynarii SGGW przy
ul.Grochowskiej 272. W³adze
uczelni od kilku lat usi³uj¹
sprzedaæ tê nieruchomoœæ.
Zapytany przez nasz¹ redak-
cjê jeden z dyrektorów
SGGW potwierdzi³, ¿e byæ
mo¿e uda siê w nied³ugim
czasie sprzedaæ zabudowania,
ale dopóki nie ma konkretne-
go nabywcy trudno spekulo-
waæ, co do jego planów
wzglêdem nieruchomoœci.
Nauczeni bolesnym doœwiad-
czeniem uczulamy jednak za-
równo mieszkañców, jak
i stosowne urzêdy: b¹dŸmy
czujni! – te gin¹ce budynki to
to¿samoœæ naszej dzielnicy.

Adam Rosiński
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Studio Edukacji
i Rozwoju Osobistego „IKAR”

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

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

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

Zajêcia odbywaj¹ siê w Aninie

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621

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

www.zup-totus.prv.pl

C A Ł O D O B O W O

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

Stan przed rozbiórk¹...
Foto z archiwum Sto³ecznego Konserwatora Zabytków

... i w trakcie rozbiórki. Foto rosa

Pani Ordynator OIOM-u
Katarzynie Domañskiej

Pani Doktor
Aleksandrze Kapale

oraz
ca³emu Personelowi Medycznemu i Salowym

Szpitala Grochowskiego

sk³adam gor¹ce podziêkowania
za niezwykle serdeczn¹ pomoc i opiekê

w ostatnich dniach ¿ycia

Mojej Mamy
Œ.P.

DANUTY GENS
Nie potrafiê wyraziæ

swojej ogromnej wdziêcznoœci
Beata Bartkowska-Gens



Po³udniowoprascy radni
i wspó³pracownicy kwiatami
oraz upominkiem podziêkowali
Tomaszowi Koziñskiemu (na
zdjêciu poni¿ej pierwszy z pra-
wej), który przez premiera zo-

sta³ powo³any na stanowisko
Wojewody Mazowieckiego, za
pracê w praskim samorz¹dzie.
Jego kadencja zapisa³a siê m.in.
powstaniem nowoczesnego
Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañ-

ców, budow¹ boisk szkolnych,
likwidacj¹ struktur „mieszka-
niowej oœmiornicy”, inicjatyw¹
budowy pomnika in¿. Kazimie-
rza Szpotañskiego i insceniza-
cj¹ Bitwy pod Olszynk¹ Gro-

chowsk¹. Rada podziêkowa³a
tak¿e za wspó³pracê Arturowi
Brodowskiemu, dyrektorowi
ZGN-u, który awansowa³ na
burmistrza dzielnicy Œródmie-
œcie. Nowym szefem dzielnicy

Praga Po³udnie, zdecydowan¹
wiêkszoœci¹ g³osów, zosta³ wy-
brany Mateusz Mroz, dotych-
czasowy wiceburmistrz, nadzo-
ruj¹cy pracê wydzia³ów kultu-
ry, ochrony œrodowiska i loka-
lowego. Mieszkañcom Pragi
Po³udnie da³ siê poznaæ jako
rozumiej¹cy ich problemy, czê-
sto dzia³aj¹cy w terenie, mentor
lokalnej kultury, lobbysta Pragi
Po³udnie w Mieœcie i jednost-
kach podleg³ych Urzêdowi
m.st. Warszawy. 

Po wyborze burmistrza
wtorkowa sesja rady przybra³a
burzliwy przebieg. Radni nie
mogli porozumieæ siê, co do
wyboru jego zastêpców. Sesja
zosta³a przerwana w trakcie
g³osowania nad kandydatura-
mi na wiceburmistrzów. Sa-
morz¹dowcy zaakceptowali
Antoniego Stradomskiego (do-
tychczasowego naczelnika wy-
dzia³u sportu), a odrzucili oso-
by Macieja Czajkowskiego
(dotychczasowego wiceburmi-
strza) i Micha³a Rzemieniew-
skiego (doradcy sekretarza
stanu w ministerstwie eduka-
cji). Wa¿¹ siê losy czwartego
zg³oszonego przez burmistrza
Mateusza Mroza kandydata –
Krzysztofa Wieczorka, który
do tej pory pe³ni³ funkcjê za-
stêpcy burmistrza. Obrady bê-
d¹ kontynuowane w czwartek
16. lutego br.                 rosa
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REKLAMA REKLAMA

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

SIEMENS

„O KUCHNIA!”
S K L E P

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

Krono Original

� Ciêcie na wymiar
� Okleinowanie PCV
� Meble kuchenne
� Meble przedpokojowe
� Szafy wnêkowe 

do samodzielnego monta¿u
� Wycinanie ³uków, otworów

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

OKNA

�� Drzwi zewnętrzne,
wewnętrzne, AL.

�� Rolety �� Żaluzje
�� Parapety

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

www.oknamaro.pl

RATY
0%

SCHÜCO

TYLKO W ZIMĘ 
RABAT 40%

Od lat w Warszawie tyka bomba zegarowa z opóŸnionym zap³o-
nem. Pod³o¿ona jest pod zardzewia³e, rozpadaj¹ce siê k³adki nad
dwupasmowymi arteriami.

Wszyscy pamiêtamy doraŸn¹ akcjê naprawy k³adki dla pieszych
ponad Alej¹ Stanów Zjednoczonych przy Miêdzyborskiej, k³adka
zaczepiana zbyt wysokimi tirami ju¿ ledwo siê trzyma³a. W fatal-
nym stanie jest równie¿ k³adka nad ul. Ostrobramsk¹ na wysokoœci
ul. Grenadierów (na zdjêciu). Jak dobrze przy³o¿yæ ucho, s³ychaæ
jak „k¹sa” j¹ korozja. Tu niestety te¿ mamy potencjalne zarzewie
nieszczêœcia… (t) 

Groźna kładka
Zajêci odœnie¿aniem dachów, nie zau-
wa¿amy, ¿e nieszczêœcia niekoniecznie
musz¹ wi¹zaæ siê tylko z nadmiernym
œniegiem nad g³ow¹. 

Mateusz Mroz burmistrzem
7. lutego Rada Pragi Po³udnie odwo³a³a do-
tychczasowego burmistrza dzielnicy Toma-
sza Koziñskiego. Radni podziêkowali odcho-
dz¹cemu burmistrzowi, a na jego miejsce wy-
brali Mateusza Mroza.

Mateusz Mroz z Prag¹ Po³u-
dnie zwi¹zany jest „od dziec-
ka”. Urodzi³ siê w domu przy
ul. Walecznych, gdzie do tej
pory mieszkaj¹ jego rodzice.
Chodzi³ do przedszkola przy
ul. D¹brówki, a potem do
podstawówki przy ul. Angor-
skiej. W 1984 r. ukoñczy³ na-
ukê w klasie matematyczno-
fizycznej liceum im. Adama
Mickiewicza. Nastêpnie, na
Wydziale Geologii UW, zrobi³
specjalizacjê z ochrony œro-
dowiska. Pracowa³ m.in.
w ministerstwie œrodowiska,
Krajowym Zarz¹dzie Parków
Narodowych, a tak¿e w tele-
wizjach RTL 7, TVP i PULS.
Burmistrz Mateusz Mroz jest
bezpartyjnym 40-latkiem. 
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Decyzj¹ ministra spraw we-
wnêtrznych i administracji na
wniosek komendanta
g³ównego Policji na
stanowisko komen-
danta sto³ecznego
Policji powo³ano
podinsp. Jacka Kê-
dziorê. 

Komenda Sto³eczna Poli-
cji rozpoczyna now¹ tradycjê
– uroczystego przekazania nie
tylko obowi¹zków, ale i sztan-
daru, który jest symbolem
najwy¿szych wartoœci. Uro-
czystoœæ przekazania sztanda-
ru nowemu komendantowi
odby³a siê 2 lutego br. na

dziedziñcu Muzeum Narodo-
wego w Warszawie. W naj-
wa¿niejszym momencie uro-
czystoœci nadinsp. Ryszard
Siewierski I zastêpca Komen-
danta G³ównego Policji prze-
kaza³ sztandar podinsp. Jac-
kowi Kêdziorze. Podinsp. Ja-
cek Kêdziora od 17 listopada
ub. roku pe³ni³ obowi¹zki ko-
mendanta sto³ecznego Policji. 


 
 

Inspektorzy budowlani

i stra¿nicy miejscy rozpoczêli
kontrolê dachów obiektów
u¿ytecznoœci publicznej i po-
nad czterystu innych budyn-
ków. Kontrola okaza³a siê jak
najbardziej potrzebna. 

Œnieg zalega na dachu szko-
³y przy Niskiej. Wynik pomia-
ru - dwudziestocentymetrowa
warstwa œniegu. Zatrudnienie
specjalistycznej firmy to du¿y
koszt, ale dziœ ju¿ nikt siê
z tym nie liczy. Inspektorzy
byli te¿ w du¿ych centrach
handlowych. 

Stra¿ i inspektorzy spraw-
dzali w Warszawskim Cen-
trum EXPO przy Pr¹dzyñ-
skiego nie tylko gruboœæ war-
stwy œniegu na dachu. Woje-
wódzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego ukara³ w³aœci-
ciela - za brak kompletu doku-
mentów z przegl¹dów tech-

nicznych. Kontrola tego
obiektu jest bardziej szcze-
gó³owa ze wzglêdu na po-
wierzchniê hal. W³aœciciele
Warszawskiego Centrum
EXPO - s¹ tak¿e w³aœciciela-
mi hali w Chorzowie, która
uleg³a katastrofie - mówi¹ in-
spektorzy. 


 
 

Na Pradze Po³udnie, przy

Szkole Podstawowej nr 215,
na ulicy Kwatery G³ównej 13,
prowadzone s¹ prace przy bu-
dowie nowego basenu. Zosta-
nie on otwarty w po³owie
2007 roku i bêdzie drugim -
po „Wodniku” - najwiêkszym
basenem w dzielnicy. Przy
Szkole Podstawowej nr 215
istnia³ ma³y basen z lat 60. Od
dawna nie spe³nia³ on jednak
podstawowych norm sanitar-
nych ani bezpieczeñstwa. 

W miejscu starego basenu
zostan¹ zbudowane dwie no-
woczesne niecki. Jedna,
mniejsza - o wymiarach 8,25
na 12 metrów - bêdzie prze-
znaczona g³ównie do celów
szkoleniowo-rekreacyjnych.
Druga zaœ bêdzie spe³nia³a
normy typowego basenu spo-
rtowego. Bêdzie mia³a wy-
miary 12,5 na 25 metrów, co
oznacza, ¿e bêdzie w basenie
tym mo¿na zorganizowaæ
szeœæ 25-metrowych torów
p³ywackich, o g³êbokoœci od
1,2 do 1,8 metra. 

Przy basenach powstanie
nowoczesne zaplecze,
w którym znajd¹ siê sanita-
riaty, przebieralnie, a tak¿e
sale do æwiczeñ aerobiku
oraz si³ownia. 


 
 

Do centrum miasta nie

mo¿na dotrzeæ Wis³ostrad¹,
bo zawali³y siê znajduj¹ce siê
nad ni¹ estakady... Obyœmy
nigdy nie musieli patrzeæ na
taki czarny scenariusz, który
niestety jest prawdopodobny. 

To samo dotyczy k³adek dla
pieszych. Na wymianê lub
modernizacjê najbardziej za-
gro¿onych obiektów potrzeba
minimum piêciuset milionów
z³otych. 

Teraz priorytetem ZDM-u
jest Trasa Toruñska i jej wia-
dukty. Inne obiekty np. przy
Andersa czy Pow¹zkowskiej
musz¹ jeszcze poczekaæ. Ko-
rozja warstwy izolacyjnej,
pêkniête sufity, filary - zda-
niem ZDM-u, to nie powód,
by zabraniaæ ruchu.


 
 

Po kontrolach dachów przy-

szed³ czas na kontrole balko-
nów. Przegl¹dy s¹ konieczne -
alarmuj¹ s³u¿by miejskie
i wojewódzki konserwator za-
bytków. Mróz mo¿e uszko-
dziæ konstrukcjê balkonów,
szczególnie, jeœli s¹ one wy-
konane ze stali i betonu. W fa-
talnym stanie s¹ nie tylko bal-
kony w zabytkowych kamie-
nicach (na zdjêciu). Usterki
zdarzaj¹ siê tak¿e w nowych
budynkach. Zagro¿eniem s¹
równie¿ zwisaj¹ce sople. 

Podczas zimowej, zmiennej
aury, zamarzaj¹ca woda mo¿e
rozkruszaæ beton i powodo-
waæ zagro¿enie. W z³ym sta-
nie technicznym s¹ szczegól-
nie balkony na Pradze
i w Œródmieœciu, w zabytko-
wych, przedwojennych ka-
mienicach. 

Ich remonty s¹ wykonywa-
ne najczêœciej przy odnawia-
niu elewacji. Tymczasem, jak
mówi Wojewódzki Konser-
wator Zabytków - jeœli balko-
ny gro¿¹ zawaleniem i s¹ nie-
bezpieczne dla przecho-

dniów, prace zabezpieczaj¹ce
powinny byæ przeprowadzane

tak szybko jak to mo¿li-
we. GroŸne s¹ nie tyl-

ko balkony starych
budynków. Zdarza
siê, ¿e z powodów

wad konstrukcyjnych
trzeba zabezpieczaæ no-

wo wybudowane loggie.
A takie s¹ najczêstsze b³êdy
konstrukcyjne - mówi profe-
sor Szulborski. Coraz czê-
œciej zdarza siê, ¿e nowo wy-
budowane balkony trzeba za-
bezpieczaæ - tak jest miêdzy
innymi przy Sobieskiego.
Szkoda, ¿e moda zwyciê¿a ze
zdrowym rozs¹dkiem i pra-
wami fizyki. 


 
 

Oczekiwana od lat 60-tych

trasa wci¹¿ bez szans na szyb-
k¹ budowê. Tym razem cho-
dzi o Trasê Tysi¹clecia - roz-
poczêcia inwestycji nie bê-
dzie ani w tym, ani w przy-
sz³ym roku. 

Jak dobrze pójdzie mo¿e
w 2008 roku. Najwa¿niejsza
arteria ³¹cz¹ca pó³noc z po³u-
dniem prawobrze¿nej War-
szawy bêdzie teraz projekto-
wana. ZDM og³asza przetarg
na jej koncepcjê architekto-
niczn¹. Z po³udnia na pó³noc
Pragi mo¿na przejechaæ tylko
wzd³u¿ Wis³y, albo Gro-
chowsk¹ i Targow¹. Zanied-
bania siêgaj¹ lat szeœædzie-
si¹tych, kiedy planowano bu-
dowê wiaduktów Trasy Ty-
si¹clecia przy Dworcu
Wschodnim. Dla praskich
kierowców to prawdziwa ge-
henna. Ostatnio ca³a Praga
zosta³a sparali¿owana, kiedy
na skrzy¿owaniu P³owieckiej
z Ostrobramsk¹ wywróci³a
siê wojskowa ciê¿arówka
z amunicj¹. Kierowcy nie
mieli ¿adnej mo¿liwoœci
ominiêcia newralgicznego
skrzy¿owania. Praga korkuje
siê przez tory i wêz³y kolejo-
we, gdzie mo¿na zobaczyæ
takie sytuacje... 

Trasy objazdu - jak ta na
Ch³opickiego - przypominaj¹
raczej dukt dla furmanek. 
Kiedy kierowcy przejad¹
z Ronda Wiatraczna w stronê
Zabranieckiej i dalej na Tar-
gówek? Nie wiadomo. Przy-
puszcza siê, ¿e pierwszy odci-
nek Trasy bêdzie gotowy po
2010 roku. 


 
 

W niedzielê 19 lutego br.

o godz. 10.15 w Oœrodku
Edukacji Kulturalnej S.B.M.
„Grenadierów” przy Al. Sta-
nów Zjednoczonych 40 odbê-
dzie siê spotkanie bez biletu
z Uzdrowicielem Clivem Har-
risem. (ab) (mkp)
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� meble pokojowe z najlepszych fabryk
� regały – na zamówienie – dowolny kolor i układ segmentów
� zestawy wypoczynkowe, kanapy, sofy
� meble pojedyncze – stoły, stoliki, szafki, biurka itp. 

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

SSKKLLEEPP  MMEEBBLLOOWWYY

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

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

PANELE – DRZWI
- TEMAR -

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

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

tel. 789 59 62, 789 61 07

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

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

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

hurt detal
✓ grzejniki  ✓ rury i kszta³tki

✓ wk³ady kominowe
✓ pompy ciep³a

✓ kot³y gazowe i olejowe
CENY PRODUCENTA

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

RATY!!! LUKAS

Zaproszenia dla mieszkańców
� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Grochow-
ska 274 (wejœcie od Kamionkowskiej) 09.02. godz. 18.00 – Li-
sty do Emily... – spotkanie z siedleck¹ poezj¹ i ballad¹ Eugeniu-
sza Kasjanowicza i El¿biety Sierakowskiej. Prowadzenie – Jan
Zdzis³aw Brudnicki. 11.02. godz. 17.00 – Czy miêdzy nami... po-
ezja? – walentynkowa biesiada literacka z udzia³em Agnieszki
Stodolskiej, Katarzyny Sioæko, Piotra Goszczyckiego i Piotra W.
Rudzkiego. Prowadzenie: Jan Zdzis³aw Brudnicki. 13.02. godz.
18.00 – Klub Klezmera na wieczór muzyczny zaprasza Janusz
Mirecki. 14.02. godz. 18.00 – Powiedz mi, jak mnie kochasz –
koncert walentynkowy w wykonaniu Cezarego Nowaka – poezje,
Niny Czerkies – œpiew, Anastazji Czerkies – fortepian i Ignacego
Grzel¹zki – wiolonczela.16.02. godz. 18.00 – Ot, kabaret – autor-
ski program Ryszarda Makowskiego z udzia³em Macieja Rybiñ-
skiego. 17.02. godz. 18.00 - Praska Fala DŸwiêku – koncert
unplugged. Zagraj¹: Jane Doe, Signal To Noise Ratio, The Mor-
timers oraz goœcie Fali. 19.02. godz. 16.00 – Dlaczego Kopciu-
szek nie chce siê ze mn¹ bawiæ? - bajka dla dzieci w wykonaniu
aktorów krakowskiego Teatru Lajkonik. Bilety w cenie 3 z³.)
20.02. godz. 18.00 – S³owo po s³owie, nuta po nucie – m³odzi
z poezj¹ i ballad¹. Prezentacja z udzia³em Pauliny Studziñskiej -
poetki i balladzistki oraz jej kole¿anek i kolegów. Prowadzenie –
Jan Zdzis³aw Brudnicki. 23.02. godz. 19.00 – Wernisa¿ wystawy
malarstwa Marii Sawickiej-Biczyk. 24.02. godz. 18.00 – Z cyklu
„Migda³y i pomarañcze – pieœni o mi³oœci...” – koncert pt. „No-
che latina”. Pieœni Ameryki £aciñskiej w wykonaniu zespo³u
Anya w sk³adzie: Anna Jagielska – œpiew, gitara, Joanna Gatnie-
jewska – flet, Micha³ Pindakiewicz – gitara i Jerzy Cembrzyñski
– kontrabas. Bulwar Stanis³awa Augusta Park Skaryszewski
im. I. J. Paderewskiego 25.02 (sobota) godz. 15.00 – PLENE-
ROWA INSCENIZACJA BITWY O OLSZYNKÊ GROCHOW-
SK¥ W JEJ 175 ROCZNICÊ. 26.02. godz. 16.00 – Z cyklu
„Podró¿e” - Mongolia – w kraju Czyngiz Chana. Pokaz slajdów
i prelekcja Katarzyny i Andrzeja Mazurkiewiczów. 27.02. godz.
18.00 – Tylko mi³oœæ – wieczór poezji mi³osnej. Wiersze – Jola
Nova-Skrzeczkowska, recytacja – Edyta Jungowska. 15, 22.02.
godz. 17.00 – Wieczorki taneczne. Bilety w cenie 8 z³.
� Klub Kultury „Anin” – 10.02. godz. 17.00–18.00 Impreza
z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka – uroczysty program przygo-
towany przez dzieci w ramach zajêæ w Œwietlicy Socjoterapeu-
tycznej; 11.02. godz. 15.00 – 16.00 Spektakl teatralny dla dzieci
pt. „Mieszkañcy B³êkitnej Wody” w wykonaniu aktorów: Gra¿y-
ny Zgierskiej i Barbary Nowak. 18.02. godz. 20.00–6.00 Kostiu-
mowy Bal Karnawa³owy dla doros³ych. 24.02. godz.
18.00–21.00 Otwarcie wystawy fotograficznej o Lwowie pn.
„Impresje Lwowskie” autorstwa Ryszarda Wojdyñskiego.
� Klub Kultury „Marysin” – 14.02. godz. 16.00 „Walentynki”
w klubie – gry i zabawy; 23.02. godz. 16.30 T³usty czwartek
w klubie – gry i zabawy.
� Klub Kultury „Aleksandrów” – 11.02. godz. 20.00 Zabawa
karnawa³owa dla mieszkañców; 15.02. godz. 11.00 „¯ycie
i twórczoœæ Adama Mickiewicza” wyk³ad dla dzieci szkolnych
wyg³osi historyk sztuki i dziennikarz Diana Ostrowska; 18.02.
godz. 18.00–22.00 Zabawa Walentynkowa; 23.02. godz. 13.30
Polska tradycja Ludowa „T³usty Czwartek”
� Klub Kultury „Falenica” – 15.02. godz. 17.30 „50 lat w fil-
mie dokumentalnym” cz. III spotkanie z re¿yserem Robertem
Stando oraz prezentacja jego filmów: „Ojcowie i dzieci” (1963);
Œwiat zabity deskami” (1961); „Czarna góra i si³aczka” (2003)
wieczór filmowy w ramach „Ma³ej akademii kina”; 22.02. godz.
17.30 – Podgrodzie Falenicy – Rogatki Warszawy – prezentacja
Uniwersytetu Ludowego w Julianowie.
� Dom Kultury ,,Wygoda” – 15.02. godz. 11.00–12.00 Filmo-
teka dla ka¿dego cz³owieka film dla szko³y; 16.02. godz.
18.00–20.00 – koncert muzyczny zespo³ów dzieciêcych i m³o-
dzie¿owych z Domu Kultury ,,Wygoda”; 18.02. godz. 11.00 –
15.00 filmoteka dla ka¿dego cz³owieka – maraton filmowy;
23.02. godz. 18.00–20.00 – spotkanie seniorów – wieczór autor-
ski Stanis³awa Choiñskiego promocja nowego tomiku poezji pt.:
,,Doczesnoœæ” w wykonaniu aktora scen warszawskich Andrzeja
Ferenca.
� Klub Kultury „Zastów – 27 i 28.02. – X Przegl¹d Piosenki
Dzieciêcej i M³odzie¿owej „Rozœpiewany Wawer” – przes³uchania. 
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Dawniejsze sklepowe (wy-
³¹cznie te nieuczciwe) mia³y do-
brze! Rzuca³y towar z impetem
na rozklekotan¹ wagê i b³yska-
wicznie go zdejmowa³y, zanim
klient zauwa¿y³, czy na szalce
le¿y 15 czy 20 deko. Towar czê-
sto dzielono po uwa¿aniu. Jako
„schab z koœci¹” dostawa³o siê
„schabow¹ koœæ z och³apkiem
miêsa”. Bo, jak wrzeszcza³y py-
skate sklepowe „do domu se te-
go nie zabiere, towar sprzedaæ
musze, a jak siê nie podoba to
jazda mi st¹d!”.

Ale czasy siê zmieni³y i teraz
nie klient biega za towarem tyl-
ko kupiec za klientem, by zachê-
ciæ do wydawania pieniêdzy
w³aœnie u niego, a najlepiej – na
to, co mu zalega w magazynie.

WeŸmy takiego Géanta. ¯eby
zachwalaæ tañsze towary, wyda-
je tygodniow¹ gazetkê, a produk-
ty objête promocj¹, wystawia
w œrodkowej alejce. Klienci szyb-
ko przyzwyczaili siê i, nawet bez
gazetki, œmia³o siêgaj¹ po pro-
dukty z „promocyjnej” alejki.
Decyduj¹ siê na nie bez spraw-
dzania czy faktycznie s¹ takie ta-
nie. Bo klient ufa swojemu skle-
powi, lubi wejœæ do dobrze zna-
nego mu sklepu i bezb³êdnie tra-

fiæ do potrzeb-
nych produk-
tów, skorzystaæ
z obni¿ek cen
nie porównuj¹c
ich nawet z in-
nymi. Jeœli na-
pisali w gazet-
ce, ¿e ry¿ X jest
w rewelacyjnej
cenie i ustawili
go w „promo-
cyjnej” alejce,
klient nawet
nie pomyœli, ¿e-
by sprawdziæ,

jak ta cena ma siê do cen takiego
samego ry¿u innych produ-
centów.

A szkoda. Nie zawsze „pro-
mocyjny” znaczy „tañszy”.
Choæby ostatnio, w Géancie:
wœród promocji, z atrakcyjnie
wymalowan¹ cen¹ sta³ sobie
ry¿, sporo dro¿szy od innych,
podobnych, kilka rega³ów ta-
niej. Ile osób, nie sprawdzaj¹c
cen tej „okazji” ulokowa³o
w ich kasach pieni¹dze, które

nie musia³y byæ wydane?
Podejrzewam, ¿e bardzo wielu.
Podobnie, gdy cena towaru na
pó³ce ró¿ni siê od tej przy kasie,
oczywiœcie nie na korzyœæ klien-
ta! Drobny grosik razy kilka-
dziesi¹t kas w sklepie razy kil-
kuset klientów dziennie w ka¿-
dej kasie razy trzydzieœci dni
w miesi¹cu – taki zysk idzie
w miliony, to dobry plaster na
sumienie handlowców.

Dopóki nie zaczniemy spraw-
dzaæ daty wa¿noœci produktów
i ich ceny, tak¿e „promocyjne”,
jesteœmy ³atwym ³upem do
oskubania. 

Pra¿anie œmiali siê z „rekla-
my” Carrefoura u zbiegu Za-
mienieckiej i £ukowskiej, która
informowa³a o „promocji” na
miêso: wyraŸna cena opiewa³a
na 7,99 z³ za kilo, a ta druga in-
formowa³a, ¿e ten towar mo¿na
nabyæ na raty. Niewysokie, tyl-
ko 99,90 z³ miesiêcznie...

Ech, kliencie. Chcesz siê œmiaæ
– œmiej, ale oskubaæ siê nie po-
zwól. żu 

¯arty 
¿artami

Kobiecym okiem

„„„„OOOObbbbooookkkk     
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

W tym wspania³ym albumie „Praga – Prawa strona Warszawy” (Wydawca:
Przedsiêbiorstwo Rozwoju Warszawy Holding Wars S.A.), o którym to albumie ju¿
mia³em okazjê w „Mieszkañcu” pisaæ, znajduje siê rozdzia³ pt. „Obok zag³ady”,
Sk³ada siê on z siedmiu stron zdjêæ i krótkiego tekstu Hanny Harasimowicz, która
jest redaktorem ca³ego w ogóle albumu. Warto zacytowaæ ten tekst w ca³oœci, on bo-
wiem wszystko wyjaœnia. 

„Warszawa lat 1943 i 1944. Na zdjêciach anonimowego niemieckiego fotografa
nie ma ¿o³nierzy w mundurach, aresztowañ i ³apanek, zgliszczy ¿ydowskiego get-
ta, ludzkiego strachu i œmierci. Na ulicach okupowanego przez Niemców miasta to-
czy siê zwyczajne ¿ycie. Szokuje zderzenie wiedzy o tym, co dzia³o siê w Warszawie
w latach 1943 i 1944 z tym, co przedstawiono na fotografiach. Na Targowej, przed
ksiêgarni¹ Gebethnera i Wolffa rozeœmiani ch³opcy handluj¹ podrêcznikami. Drew-
nianymi chodnikami mostu Kierbedzia warszawiacy przeprawiaj¹ siê na prawy
brzeg Wis³y. Id¹c od strony Wybrze¿a Koœciuszkowskiego widz¹ jeszcze koœció³ œw.
Floriana, zabudowania szpitala praskiego, nowy, wybudowany po 1923 roku, dwo-
rzec stacji Most. St¹d kolejk¹ w¹skotorow¹ warszawiacy wyprawiaj¹ siê do Karcze-
wa, gdzie Warszawa zaopatrywa³a siê w miêso i do Jab³onny, w której okolicach roz-
lewano bimber. W letni¹ niedzielê jad¹ na pla¿ê do Œwidra, sk¹d wracaj¹ ostatnim
poci¹giem przed godzin¹ policyjn¹. Ale to tylko fragment praskiego obrazu Warsza-
wy, widzianej obiektywem niemieckiego ¿o³nierza. W 1944 roku koœció³ œw. Floria-
na zosta³ zniszczony. Przesta³a istnieæ stacja kolejki w¹skotorowej Most. Zniknê³a
te¿ neogotycka kaplica szpitala praskiego. Zaœ na drugim brzegu rzeki tragicznie
zginê³o ca³e miasto”. 

Zdjêcia nieznanego fotografa, potwierdzaj¹ ten opis. Ów drewniany chodnik mo-
stu Kierbedzia zape³niony jest ludŸmi zupe³nie przyzwoicie ubranymi. Kobiety
wprawdzie nie maj¹ na nogach poñczoch, ale najwidoczniej jest to letni dzieñ, a wiêc
taki brak nie dziwi. Stacja Most z wygl¹du czysta, koœció³ œw. Floriana – normalny,
a domy przed nim nienaruszone. Na zbli¿eniu stacji, t³umek ludzi przed ni¹ - spo-
kojny, wagony dobrze utrzymane, pe³ne, bo pe³ne, ale bez jakiegoœ horrendalnego
œcisku. Na wagonach wprawdzie napisy „Deutsche Eisenbahnen Ost” „Niemieckie
Koleje Wschód”, ale i napisy g³osz¹ce po polsku „Warszawskie Koleje Wschodnie”.
Przed Gebethnerem i Wolffem dzieciaki s¹ rzeczywiœcie rozeœmiane, a tak¿e zupe³-
nie dobrze ubrane. Szyldu Gebethnera i Wolffa nie widaæ, bo jest on najwidoczniej
umieszczony wy¿ej, ale za to widaæ ca³kowicie polski szyld innego sklepu: „Kupno
– Sprzeda¿ – Wyrobów z³otych – srebrnych – Zegarków - Budzików”. Ze zdjêæ wiêc
owego niemieckiego anonimowego fotografa ktoœ niezorientowany gdzieœ na Za-
chodzie móg³ naprawdê uwierzyæ, ¿e w okupowanej Polsce panuje prawdziwa idyl-
la, mo¿e od czasu do czasu zak³ócana jakimiœ drobnymi incydentami. A przecie¿ tu¿
obok dzia³y siê rzeczy straszne. 

Niemcy umieli wykorzystywaæ takie manipulacje, zw³aszcza w pierwszym okre-
sie okupacji. W ksi¹¿ce historyka Józefa Lewandowskiego pt. „Szwedzki wk³ad
w Polski Ruch Oporu w czasie okupacji niemieckiej 1939 - 1942”, opisany jest przy-
padek szczególnego niemieckiego cynizmu. Oto na Zachodzie – pisze Lewandowski
- „ukazywa³y siê zaraz po wkroczeniu wojsk niemieckich do Warszawy we wrzeœniu
1939 roku materia³y wymyœlone przez ludzi Goebbelsa, którzy twierdzili, ¿e dopie-
ro po okupacji Polski ZAPEWNIONO ¯YDOM DOSTATECZN¥ OCHRONÊ PRAWN¥”. Bo
przecie¿ – twierdzi³ Goebbels – wiadomo, ¿e w okresie miêdzywojennym Polska
by³a antysemicka!

Teraz ju¿ prawda o pomocy udzielanej przez Polaków ¯ydom w czasie okupacji –
pod nieustann¹ groŸb¹ w³asnej œmierci – przebija siê na Zachodzie. Polacy bowiem,
w tym warszawiacy i pra¿anie umieli wykorzystaæ sw¹ wzglêdnie lepsz¹ sytuacjê „po
stronie aryjskiej”, tak¿e  do ratowania ¯ydów. Zygmunt Broniarek
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Jesteœmy najwiêksz¹ Kas¹
Oszczêdnoœciowo-Kredytow¹ 
w Polsce istniej¹c¹ od 1993 r. 
posiadaj¹c¹ certyfikat ISO 9001:2000.

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

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

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

Zapewniamy pomoc marketingow¹ (wizualizacja agencji,

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

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

Doœwiadczenie w sprzeda¿y bezpoœredniej us³ug finansowych mile widziane.

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

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

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

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

14 dniowe pobyty w cenie już od 896 zł!
27.02 – 12.03 14.03 – 27.03
29.03 – 11.04 13.04 – 26.04 www.krynica.com.pl/zgoda/

Udany wypoczynek w górach!

POZNAJ UROKI KRYNICY-ZDROJU
Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

zaprasza na: 

– Patrz pan panie Eustachy, tyle ludzi, tyle ludzi … Pan Kazi-
mierz G³ówka by³ naprawdê smutny. 

– Fakt. W³asnym oczom ¿em nie wierzy³.
– I przez co? Przez œnieg! 
– Czy to oni nie mogli przyjechaæ do nas, do Falenicy. Tu te¿

przecie¿, co kto chce: krymki, mewki, perukarze, pawiki, kariery,
pocztowe … I nic na ³eb nie zleci, bo na œwie¿em lufcie … 

– Coœ pan panie Eustachy, przecie¿ zima. A poza tym to wysta-
wa by³a. Goœcie nie bêd¹ po bazarze chodzili … 

– Co racja, to racja. Ale wiesz pan – cz³owiek próbuje jakoœ so-
bie z tym poradziæ. ¯ebym mia³ krew, to bym na Saskie pojecha³
i im odda³ … Dla podkreœlenia, ¿e nie rzuca s³ów na wiatr, pan
Eustachy Mordziak hukn¹³ siê w okutan¹ star¹ kapot¹ pierœ. 

– Co pan znowu bredzisz, krwi pan nie masz?
– Oj panie Kaziu, niby z pana kumaty facet, a nieraz jak pan co

powie, to jakby pan nie z Grochowa by³. Krew to ja mam
i owszem, tylko nikt nie zbada³, czego w niej wiêcej: krwi, czy te-
go, co ja wiem, a pan powinieneœ siê domyœleæ.

– O to panu siê rozchodzi… No, ale panie Mordziak, z najwiêk-
szym, jak to mówi¹, nieszczêœciem cz³owiek musi siê jakoœ u³o¿yæ.
Wa¿ne, ¿eby coœ podobnego siê nie powtórzy³o.

– A wiesz pan, mo¿e tak byæ. Dajmy na to jak Grochów d³ugi
i szeroki dachy odœnie¿aj¹. Kiedy to kogo obchodzi³o? Napada³o,
to napada³o. Przyjdzie wiosna, to stopi. 

– Rzeczywiœcie, sam widzia³em, jak ze szko³y na Boremlowskiej
dwóch goœci ³opatami œnieg zrzuca³o. Pan te¿ pewnie zarobisz te-
raz pare groszy, bo jak jest robota, to jest i kasa… Ku zaskocze-
niu pana G³ówki, pan Eustachy nie posiada³ siê z oburzenia. 

– Coœ pan, ja nie tañcze. Oczy nie te. NajpóŸniej w trzeciej mi-
nucie w dó³ na morde bym zlecia³. Ale, ¿ebym tak ca³kiem z tego
nic nie mia³, te¿ powiedzieæ nie mogê. Pilnuje ch³opaków, co siê
najmuj¹. Ja jestem na dole, oni na górze, a razem przy kasie. No,

a potem – do pani Krysi, po procenty. I jakoœ te zime przetrzyma-
my, w morde je¿a. 

– S¹ jeszcze chodniki…
– Nie widzisz pan, co siê dzieje. Faceci parkowaæ nie maj¹

gdzie, bo pryzmy takie, ¿e po parter. Nawet na Grochowskiej nig-
dy tak nie by³o, jak w tem roku. A idŸ pan na te boczne ulice – po
kostki, panie. Stra¿y siê narobi³o, to dopilnowaæ nie ma komu. Te
kobity chodz¹ se, jak te ³anie: kurtka dopasowana, spodenki na
ka¿dem detalu le¿¹ jak trzeba, czapeczka na g³owie, kosmyk spod
czapeczki, puderek – œmierek, szmineczka – mineczka, bierz mnie,
gryŸ mnie… A pogoniæ do uprz¹tania œniegu nie ma komu. Kiedyœ
by³ tu dzielnicowy. ¯eberko go nazywali, bo mu ³obuziaki ¿ebra
uszkodzili. Za ¯eberki, panie Kaziu, nie by³o mowy, ¿eby chodni-
ki przed posesjami by³y niezamiecione. 

– Có¿, panie Mordziak, byli czasy, przyszli nowe. Dlatego proszê pa-
na: o tem ¯eberce, to niech pan obcym nie opowiada, bo jeszcze zro-
bi¹ z pana wroga demokracji i mi³oœnika s³usznie minionego re¿imu.

– ¯e co proszê … 
– Nic, panie Eustachy, nic. Tak mi siê tylko powiedzia³o. Zdrów-

ka ¿yczê.
Notował: Szaser 

Co tam panie na Pradze...

Bia³e szaleñstwo

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

Ca³odobowo 0-604-216-738

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!

RRRRAAAABBBBAAAATTTT     ZZZZ IIII MMMMOOOOWWWWYYYY 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54



6666    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

Poradnia Chorób Sutka, 
Profilaktyki Przeciwnowotworowej

i Chorób Okresu Przekwitania
03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od ul. Londyñskiej)

Informacje i zapisy tel. 672−78−57, tel/fax 672−79−36

WYKONUJEMY NASTĘPUJĄCE BADANIA I KONSULTACJE:
� Mammografiê – (LORAD IV-M) – wraz z konsultacj¹

specjalisty onkologa

� USG – (VINGMED SYSTEM FIVE) – badanie: sutka,
tarczycy, jamy brzusznej, gruczo³u krokowego, j¹dra, 
ginekologiczne (w tym transvaginalne), ga³ki ocznej, 
kolana, stawu barkowego, przezciemi¹czkowe, 
wêz³y ch³onne, przep³ywy ¿ylne i têtnicze (Doppler).

� Densytometrie – (ACHILLES PLUS) 
– badanie gêstoœci koœci

� Konsultacje onkologiczne

� Konsultacje endokrynologiczne

� Konsultacje ginekologiczne 
i ginekologiczno-endokrynologiczne
(menopauza, cytologia, USG ginekologiczne)

� Biopsje pod USG � Badania laboratoryjne

� Profilaktyka grupowa dla zak³adów pracy

KKKK AAAA ŻŻŻŻ DDDD YYYY MMMM OOOO ŻŻŻŻ EEEE SSSS IIII ĘĘĘĘ     BBBB AAAA DDDD AAAA ĆĆĆĆ ,,,,     
KKKK OOOO NNNN SSSS UUUU LLLL TTTT OOOO WWWW AAAA ĆĆĆĆ     IIII LLLL EEEE CCCC ZZZZ YYYY ĆĆĆĆ
Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia – wybrane procedury medyczne

REKLAMA REKLAMA

WARSZAWA

ul. Komorska 42, 
Warszawa-Grochów

Tel. 879-87-61

Zapraszamy 
na leczenie doros³ych,

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

Stomatologia zachowawcza
� wybielanie zêbów
� profilaktyka próchnicy dzieci

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

Ortodoncja
� aparaty sta³e i ruchome

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

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

GROTA
SOLNO−JODOWA

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

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

DO KAŻDEGO KARNETU
JEDNO WEJŚCIE

GRATIS!
ZAPRASZAMY:
ul. Targowa 33/35

Rezerwacja pod numerem: 
670-24-14

czynna pn.-pt. 800-2000

sob. 800-1500 

ALERGIA
� testy i odczulanie

TERAPIA
ANTYNIKOTYNOWA
�� KONSULTACJE LEKARSKIE 

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

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

www.Vita-Med.pl

Zapisy do Lekarzy 
Rodzinnych!!!

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

JASKINIA SOLNO 
−JODOWA

REMBERTÓW
ul. Czerwonych Beretów 14

od ul. Szatkowników

tel. 673 48 93

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

CHORÓB PŁUC I OSKRZELI,
NADCIŚNIENIU, STANACH

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

morskiej
� Lampy solne

�

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

KUPON PROMOCYJNY
Przy zakup ie  oprawki :

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

Salon Optyczny – Simon Martell

Czy przygotowanie domowe
do lekcji przebiega za wolno? Czy,
w trakcie przepytywania w szkole
dostaje z³e oceny, choæ w domu
zna³o materia³? Czy jako student
cierpisz na tremê? Czy masz mniej-
sze sukcesy ni¿ na to zas³ugujesz?
Czy chcesz przyspieszyæ proces
uczenia siê i przyswajania wiedzy? 

TO NIE WSTYD! Wed³ug
WHO ka¿de czwarte dziecko na
œwiecie ma problemy z nadpobudli-
woœci¹, z uczeniem siê lub zacho-
waniem! Na pewno szukasz profe-
sjonalnej pomocy!!!

Wa¿ne jest badanie lekarskie,
poniewa¿ niekiedy za problema-
mi z koncentracj¹, agresj¹, nieu-
wag¹ mog¹ siê kryæ choroby neu-
rologiczne i to trzeba koniecznie
wykluczyæ 

Dziœ ju¿ lekarze potrafi¹ pomóc
Twemu dziecku metodami bezle-
kowymi.

To wa¿ne! Poniewa¿ ka¿dy lek
podany dziecku ma negatywny
wp³yw na jego rozwój psychofi-
zyczny i ma zawsze dzia³ania
uboczne!!!

Nasi lekarze najpierw dok³adnie
zbadaj¹ dziecko i przeprowadz¹
wywiad.

Specjaliœci zrobi¹ szybki test jak
rozwija siê i dojrzewa mózg Twojej
pociechy i specjalnie dla potrzeb
twojego dziecka przygotuj¹ indy-
widualny program. 

Lekarze wyjaœni¹ zasady meto-
dy, powiedz¹ jak siê dziecko roz-
wija, podpowiedz¹ - jak Ty mo-
¿esz pomóc, odpowiedz¹ na
wszystkie Twoje pytania. (Proszê
weŸ na tak¹ konsultacjê wszelk¹
dokumentacjê medyczn¹ dziecka
oraz spisz pytania, na jakie chcesz
uzyskaæ odpowiedŸ - czêsto w ga-
binecie zapominamy, o co chcieli-
œmy zapytaæ lekarza).

Pierwsza wizyta w klinice zaj-
muj¹cej siê EEGBiofeedbackiem
to równie¿ profesjonalna diagno-

styka EEG (jest to wa¿ne, niekiedy
za problemami z uczeniem siê,
koncentracj¹, nieuwag¹ - mog¹ siê
kryæ choroby neurologiczne, to
musimy wykluczyæ). 

Potem ju¿ mo¿na rozpocz¹æ tera-
piê – zabiegi s¹ 1 – 2 razy w tygo-
dniu. Ich liczba zale¿y od proble-
mu, z jakim pacjent przychodzi –
zdrowym, którzy chc¹ siê zrelakso-
waæ i poprawiæ swoje funkcje po-
znawcze (pamiêæ, szybkoœæ decy-
zji, koncentracjê, zapamiêtywanie,
zmniejszyæ stres) zwykle wystarcza
10 zabiegów. 

Pacjent podczas zabiegu – tre-
ningu pod³¹czany jest do specjal-
nej g³owicy elektrodami, które
przykleja siê do g³owy za pomoc¹
pasty przewodz¹cej. Impulsy
z mózgu pacjenta s¹ odczytywane
przez urz¹dzenie w formie cyfro-
wej i w ten sposób przetwarzane,
¿e lekarz widzi je w formie krzy-
wej EEG oraz iloœciowo, a pacjent
widzi te same swoje fale mózgo-
we na monitorze w formie dla nie-
go zrozumia³ej - jako przyjemn¹
wideo grê, w któr¹ gra tylko i wy-
³¹cznie prac¹ swojego mózgu, tzn.
bez u¿ycia klawiatury, myszki czy
Joysticka. 

Na pewno znasz badanie EKG
/serca/ - EEG jest takie samo – ty-
le, ¿e jest to badanie mózgu. Pod-
czas badania nic nie dodajemy ani
nie zabieramy z mózgu, tylko od-
czytujemy, jakie fale mózgowe pa-
cjent tworzy i jako lekarze wiemy,
które s¹ prawid³owe i za tworzenie
ich pacjenta nagradzamy tym, ¿e
wideo gra mu siê udaje, jest chwa-
lony i otrzymuje punkty. Kiedy
mózg pacjenta tworzy fale niepra-
wid³owe jest o tym informowany
tak, ¿e gra mu siê nie udaje (s¹ ró¿-
ne gry do wyboru - robot stoi, sa-
mochód formu³y F1 nie wygrywa
wyœcig itd.), a pacjent d¹¿¹c do
wygrania z komputerem a tym sa-
mym ze swoim w³asnym móz-

giem, d¹¿¹c do nagród - uczy siê
b³yskawicznie tworzenia popraw-
nych fal mózgowych a tym samym
poprawia swój stan kliniczny- sa-
mopoczucie, nastrój, zmniejsza
stres, agresjê, polepsza koncentra-
cjê i pamiêæ, wycisza nadpobudli-
woœæ, zmniejsza tremê, poprawia
szybkoœæ i sprawnoœæ psychomo-
toryczn¹ (to wa¿ne, jeœli uprawia
sport lub jest po wypadku)…

Zobaczysz jak bardzo kreatywny
jest mózg Twojego dziecka, jak
prawid³owo uczony i nagradzany -
umie osi¹gaæ wspania³e wyniki.

SprawdŸ mo¿liwoœci swego
umys³u… Mo¿esz to zrobiæ!!!

Poproœ specjalistê o sprawdzenie
mo¿liwoœci swego mózgu. Do-
wiesz siê o sobie coœ wiêcej - jak
mo¿esz lepiej pracowaæ, podejmo-
waæ szybciej prawid³owe decyzje,
uczyæ siê nowych umiejêtnoœci, ob-
ni¿yæ stres przy maksymalnej kon-
centracji.

Mo¿e i Tobie przyda siê EEG
Biofeedback?

Korzystaj¹ z niego doroœli - oso-
by z depresj¹, trem¹, stresem, ner-
wic¹, lêkami, ale równie¿ zdrowi -
managerowie firm, dyrektorzy, kie-

rowcy, sportowcy, aktorzy, ludzie
ucz¹cy siê jêzyków obcych oraz...
na przyk³ad amerykañscy astronau-
ci! Dla nich, bowiem ta metoda zo-
sta³a wymyœlona w latach 60 w la-
boratoriach wojskowych NASA.

Dziœ jest ju¿ dostêpna w Polsce
i mo¿e s³u¿yæ Tobie i Twojej Ro-
dzinie!

W grupie dzieci, które przycho-
dz¹ do EEG Instytutu z problema-
mi z ADHD, zachowaniem siê,
uczeniem, nieuwag¹, agresj¹, nad-
pobudliwoœci¹… u ok. 9% pacjen-
tów diagnostykujemy w³aœnie u nas
choroby neurologiczne. A im wcze-
œniejsza diagnoza i rozpoczêcie le-

czenia u dzieci tym wiêksza sku-
tecznoœæ leczenia i mo¿liwoœæ wy-
leczenia.

Metoda EEGBiofeedback
jest oparta o diagnostykê EEG
i jest u¿ywana w USA ponad 60
lat, w Polsce j¹ wprowadzi³a
w roku 2000 Dyrektor EEG In-
stytutu – dr n. med. Michaela
Pakszys, znany pediatra i neu-
rofizjolog dzieciêcy, specjalista
EEG jako kierownik Zak³adu
Elektrofizjologii i Badañ Snu
Instytutu Matki i Dziecka

w Warszawie, szuka³a w œwie-
cie dla swoich pacjentów meto-
dy bez dzia³añ ubocznych i za
oceanem znalaz³a EEGBiofeed-
back. 

Jest to metoda niezwyk³a –
mózg uczy siê produkowaæ prawi-
d³owe fale mózgowe. A te przecie¿
odpowiadaj¹ za nasz¹ koncentra-
cjê, mo¿liwoœci, samopoczucie,
stres, ale te¿ za stany dra¿liwoœci
i nadpobudliwoœci.

Jest to metoda bezpieczna – jak
ka¿de uczenie siê mózgu NIE MA
¯ADNYCH DZIA£AÑ UBOCZ-
NYCH. 

Jest to metoda skuteczna -jej
skutecznoœæ porównywalna jest do
RYTALINY – psychotropu, ale bez
¿adnych dzia³añ ubocznych.

Jest to metoda cyfrowa – po
ka¿dym zabiegu mo¿esz zobaczyæ
cyfrowy wynik - jak pracuje mózg
pacjenta, jak polepsza siê z zabiegu
na zabieg.

Jest to metoda dla dzieci nad-
pobudliwych od lat 4! Stosowana
jako profilaktyka problemów z za-
chowaniem siê w przedszkolu
i szkole. Nim dziecko nadpobudli-
we zacznie chodziæ do szko³y –
warto, aby skorzysta³o z tej metody.
Pomo¿e mu to unikn¹æ problemów
w szkole.

Najwiêksz¹ grupê pacjentów
stanowi¹ dzieci i m³odzie¿
z ADHD (nadpobudliwoœci¹
psychoruchow¹ i zaburzeniami
uwagi) lub zaburzeniami ucze-
nia siê i zachowania, dysleksj¹,
dysgrafi¹, dysortografi¹, dys-
kalkuli¹, ale równie¿ po wypad-
kach, z mózgowym pora¿eniem
dzieciêcym, z padaczk¹.

W zale¿noœci od rodzaju i nasile-
nia problemu ADHD u dziecka -
w Polsce i na œwiecie poprawê ob-
serwowano u 60-90 procent dzieci
leczonych t¹ metod¹. Dlatego w li-
teraturze œwiatowej EEGBiofeed-
back jest nazywany skutecznym le-
kiem bez dzia³añ ubocznych!

Przy konsultacji specjalista
stwierdzi:

��Czy Twój przedszkolak bêdzie
mia³ w szkole problemy z nauk¹,
nadpobudliwoœci¹, dysleksj¹, dys-
grafi¹ itp. Dziêki temu mo¿na mu
pomóc w ramach profilaktyki, za-
nim problemy siê zaczn¹!
�� Dlaczego Twoje dziecko ma

problemy w szkole lub na studiach
i w jaki sposób temu zaradziæ.

DLA DOROS£YCH
AVS psychowalkman (domo-

wy Biofeedback) pozwoli Ci
optymalizowaæ czynnoœæ bioelek-
tryczn¹ Twojego mózgu równie¿
w domu. Jednak przed zakupem
skonsultuj siê z naszym lekarzem
specjalist¹, który pomo¿e wybraæ
Ci najlepszy program dla Ciebie.

EEG Biofeedback i nowa prze³o-
mowa metoda AVS zosta³y wymy-
œlone w laboratoriach NASA dla
astronautów amerykañskich, a te-
raz - W£AŒNIE DLATEGO, ¯E-
BY CI POMÓC - S¥ W WAR-
SZAWIE do polepszenia wszyst-
kich funkcji poznawczych, popra-
wy pamiêci, szybkiej prawid³owej
decyzji (od której czêsto zale¿a³o
¿ycie ca³ej za³ogi), zwiêkszenia
wiary w siebie specjalnie dla wszy-
stkich, którzy ¿yj¹ w stresie i po-
trzebuj¹ dodaæ si³ê dla osób z ner-
wicami, z depresj¹, z lêkami, z za-
burzeniami snu, do rehabilitacji po
urazach, wylewach. 

Profesjonalna DIAGNOSTYKA
EEG (wykonujemy cyfrowe bada-
nia EEG z aktywacjami) dla dzieci
i doros³ych (od noworodka do 100
lat), we œnie i w czuwaniu. Wykonu-
jemy równie¿ diagnostyczne bada-
nia EEG dla wszystkich kierowców.
Pamiêtaj, ¿e 10% zdrowej polskiej
populacji jest fotowra¿liwych! To
jest niebezpieczne za kierownic¹! 

PrzyjdŸ! Zbadaj siê! Doradzimy
Ci jak zapobiec wypadkowi! Co ro-
biæ, jeœli jesteœ fotowra¿liwy, a jeŸ-
dzisz samochodem.

Informacje dla Pacjentów: tel.
022 671-59-14; pytania do specja-
listów, www.eeginstytut.pl
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LEKARZ JUŻ DZIŚ UMIE CI POMÓC
Chcesz Pomóc swojemu dziecku? Uczniowi
lub ju¿ studentowi. Chcesz, aby ³atwiej siê
koncentrowa³o, mia³o lepsze wyniki w nauce?
Masz problemy z zachowaniem dziecka
w wieku przedszkolnym, szkolnym? Jest nad-
pobudliwe, niespokojne, nieskoncentrowane?
Nie s³yszy, kiedy je o coœ prosisz? £atwo siê
mêczy? Ma problemy z moczeniem nocnym?

EEG INSTYTUT
�� Warszawa, ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od Londyñskiej), budy-
nek Fundacji Zdrowie, zapisy tel. 022 672-71-39 lub 022 672-78-39
�� Warszawa, ul. Szernera 3, Luxmed, zapisy tel. 022 676-40-10
lub 022 676-40-11; zapisy ca³odobowe: 0801 800 808.

EEG INSTYTUT TO OŒRODEK MEDYCZNY, W KTÓRYM PACJENCI
PROWADZENI S¥ PRZEZ WYSOKOSPECJALIZOWAN¥ 

KADRÊ MEDYCZN¥.

CERTYFIKOWANY, ATESTOWANY OŒRODEK SZKOLENIOWY,
SPRZEDAJ¥CY I SERWISOWY SYSTEMÓW EEGBIOFEEDBACK

W POLSCE. 

CENTRUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA
BIOFEEDBACKU I PSYCHOFIZJOLOGII STOSOWANEJ.



Ocena s³uchu

„Po pierwsze badamy s³uch,
aby okreœliæ naturê ubytku” –
mówi pani Celina. „Ogl¹damy
uszy – badanie to nazywa siê
otoskopi¹. Potem przychodzi
czas na w³aœciwy test s³ucho-
wy. Nie zajmuje on wiele cza-
su. W wyniku tego badania
otrzymujemy wykres zwany
audiogramem, pokazuj¹cy,
które tony dana osoba s³yszy,
a których nie.”

Pani in¿ynier pokazuje nam
listê czynnoœci, które podejmu-
je siê przy ka¿dej standardowej
ocenie s³uchu. Lista jest prost-
sza i mniej straszna ni¿ mog³o-
by siê wydawaæ. „Na wstêpie
prosimy pacjenta o pos³uchanie
serii prostych tonów przez s³u-
chawki na³o¿one na uszy” -
mówi pani Celina. „Zaczynamy
od tonów o ma³ej czêstotliwo-
œci i przechodzimy do dŸwiê-
ków wysokich. Wiêkszoœæ
dŸwiêków otoczenia i mowy
znajduje siê w tym przedziale
czêstotliwoœci. Gdy osoba s³y-
szy dŸwiêk, daje znak przez
przyciœniêcie guzika. Potem
zmniejszamy g³oœnoœæ dŸwiê-
ków, aby ustaliæ, w którym
miejscu osoba zaczyna mieæ
trudnoœci ze s³yszeniem. Nazy-
wamy to progiem s³yszenia. Te
wielkoœci s¹ rejestrowane na
audiogramie”.

Przygotowanie 
do noszenia 

aparatu s³uchowego

Nastêpnie trzeba oceniæ, czy
aparat s³uchowy jest w³aœciwym
rozwi¹zaniem i jaki typ by³by
najlepszy. „Na tym etapie robi-
my wycisk ucha – wyjaœnia da-
lej nasz specjalista. – Je¿eli zde-
cydujemy siê na aparat zauszny,
zaczynamy od wycisku przewo-
du s³uchowego do wk³adki
usznej. Jest to proces ca³kowicie
bezbolesny, w którym u¿ywamy
miêkkiego materia³u podobnego
do kitu. Je¿eli zdecydujemy siê

na aparat wewn¹trzuszny, to wy-
cisk robi siê dla obudowy ca³ego
aparatu. Wybór typu aparatu za-
le¿y od rodzaju utraty s³uchu,
kszta³tu przewodu s³uchowego
i oczywiœcie indywidualnych
preferencji.

Wycisk zostaje wys³any do
laboratorium, gdzie na jego
podstawie wykonuje siê indy-
widualn¹ wk³adkê uszn¹ lub
aparat wewn¹trzuszny i tutaj
zaczyna siê prawdziwe wyzwa-
nie dla audioprotetyka - proces
dopasowywania aparatu, roz-

mowa i dostrojenie go w celu
osi¹gniêcia idealnego ustawie-
nia dla danej osoby”.

Programowanie aparatu

„Gdy programujemy aparaty
s³uchowe wykorzystujemy

komputer, który reguluje w³a-
œciw¹ si³ê i jakoœæ dŸwiêku” –
mówi pani Celina Frank-£a-
szkiewicz. „Dok³adnie instru-
ujemy pacjentów jak zak³adaæ,
u¿ywaæ i konserwowaæ nowe
urz¹dzenie. I zanim pacjent
opuœci nasz gabinet, jeszcze
raz omawiamy jego potrzeby
s³uchowe i oczekiwania, gdy¿
im wiêcej wie na temat tego,
czego mo¿e siê spodziewaæ,
tym wiêksza szansa, ¿e osi¹-
gnie pe³n¹ satysfakcjê z jego
u¿ywania.” 

Wizyty kontrolne

Wizyta kontrolna zazwyczaj
wyznaczana jest po kilku tygo-
dniach, aby sprawdziæ postêpy.
„Przyzwyczajenie siê do nowe-
go aparatu wymaga czasu
i cierpliwoœci” – t³umaczy pani
in¿ynier. „Zaczynamy ³ago-
dnie, bo zawsze mo¿emy do-
stroiæ ustawienia, gdy ludzie
przyzwyczaj¹ siê do s³yszenia
wiêkszej liczby dŸwiêków.
W czasie spotkañ kontrolnych
staramy siê odpowiadaæ na in-
dywidualne potrzeby. Rozma-
wiamy o doœwiadczeniach, wy-
znaczamy kilka nowych celów
i oceniamy ogóln¹ korzyœæ.
Najwa¿niejsze, aby oczekiwa-
nia by³y realistyczne: aparat nie
przywróci ca³kowicie s³uchu,
ale mo¿e znacznie poprawiæ ja-
koœæ ¿ycia. Przy codziennym
praktykowaniu widoczne po-
stêpy mo¿na osi¹gn¹æ w ci¹gu
kilku tygodni. A korzyœci jest
wiele: bogatsze ¿ycie towarzy-
skie, wiêksza pewnoœæ siebie
i wiêcej energii, by cieszyæ siê
¿yciem. Wnet równie¿ rodzi-
na i przyjaciele zauwa¿¹ ró¿-
nicê!”

Jak rozpoznaæ ubytek
s³uchu

Wszystkim zainteresowanym
pani in¿ynier proponuje test.
Proszê spróbowaæ odpowie-
dzieæ na poni¿sze pytania. Je¿e-
li na wiêcej ni¿ jedno z nich od-
powiedŸ bêdzie pozytywna, na-
le¿y powa¿nie rozwa¿yæ wizytê
u specjalisty. AS 2006
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BASEN DLA KAŻDEGO
Proponuje:
� naukê p³ywania dla dzieci, m³odzie¿y, doros³ych
� p³ywanie rekreacyjne
� wynajem basenu
� p³ywanie dla przedszkoli, szkó³ i uczelni
� saunê i si³owniê

Ponadto:
� æwiczenia w wodzie zapobiegaj¹ce osteoporozie
� aerobik w wodzie
� nauka p³ywania dla seniorów

Na miejscu:
� bar, sklep p³ywacki i p³etwonurkowy
� bezp³atny parking

Posiadamy w³asn¹ ochronê.

ul. Namys³owska 8, 
03-455 Warszawa
tel./fax 619-88-08, 
tel. 619-27-59, 818-83-81
www.naka.waw.pl
e-mail:kontakt@naka.waw.pl

REKLAMA REKLAMA

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

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

❍❍ profilaktyka

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

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

� Stomatolog
poniedzia³ek- pi¹tek 

10.00 - 19.00
� Ginekolog

wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00

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

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00

TAN I E  
PIELUSZKI

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

w opakowaniach 
i na wagê
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HURT i DETAL
Warszawa-Weso³a

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

0668-278-565
Dostawa do domu 

dla sta³ych klientów
z terenu Warszawy

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

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

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

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000,,  

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000
Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 7.30 do 21.00,

w soboty od 9.00 do 14.00.

NZOZ LECZNICA NZOZ LECZNICA 
FUNDACJI ZDROWIEFUNDACJI ZDROWIE

ul. Niekłańska 4/24, 
03−924 Warszawa

tel. 672−78−39; 672−71−39
· lekarze specjaliści dla dzieci 

i dorosłych
· poradnia szczepień – pełen zakres
· badania EKG, Echo serca, USG,

przepływy
· badania słuchu
· EEG Biofeedback
· stomatologia – NFZ
· rehabilitacja – NFZ, masaże lecznicze
· usługi pielęgniarskie i opiekuńcze 

w domu pacjenta

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

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

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

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

z nad¹¿aniem za rozmow¹? Tak    Nie
� Czy ha³asy w tle przeszkadzaj¹ ci gdy rozmawiasz z innymi ludŸmi? Tak   Nie
� Czy czêsto musisz podg³aœniaæ telewizor lub radio? Tak   Nie
� Czy masz trudnoœæ z us³yszeniem dzwonka do drzwi lub dzwonka telefonu? Tak   Nie
� Czy rozmowa telefoniczna sprawia ci trudnoœæ? Tak   Nie
� Czy ktoœ bliski sugerowa³ ju¿, ¿e mo¿esz mieæ problem ze s³yszeniem? Tak   Nie

Z WIZYTĄ U SPECJALISTY
W przychodni przy ul. Ostro³êckiej 4 odwie-
dziliœmy gabinet protetyki s³uchu HA.med.,
gdzie pani in¿. Cecylia Frank-£aszkiewicz wy-
jaœnia nam czego mo¿emy oczekiwaæ, gdy
zdecydujemy siê na badanie s³uchu i dobór
aparatu s³uchowego.

Anin przegrywa walkę...
Instytut Kardiologii w Aninie walczy z utrzy-
muj¹cymi siê mrozami i niestety, na niektórych
oddzia³ach przegrywa. Trzeba by³o przenieœæ
pacjentów ze starej czêœci placówki, gdzie
temperatura spad³a do 5oC. 

Zdaniem dyrekcji Instytutu - wszystkiemu winna jest przes-
tarza³a konstrukcja budynku z po³owy lat siedemdziesi¹tych.
Oddzia³ Intensywnej Terapii - temperatura w tym pomieszczeniu
utrzymuj¹ stale w³¹czone piecyki elektryczne.  Jednak pomieszcze-
nie obok œwieci pustkami, czterech pacjentów trzeba by³o przenieœæ
do innych szpitali. A to ju¿ klinika nadciœnienia - ca³y oddzia³ zos-
ta³ przetransportowany do nowej czêœci szpitala, bo temperatura w
œrodku spad³a do piêciu stopni. Równie¿ pacjenci pracowni
rentgenowskiej prze¿ywali ciê¿kie chwile, gdy z zamarzniêtych rur
zaczê³a ciec woda. Wszystkiemu winna niedocieplona konstrukcja
budynku oraz nieszczelne okna. Instytut po kilkudniowej przerwie
wznowi³ przyjmowanie pacjentów - dziennie to dwóch chorych,
których ¿ycie jest zagro¿one. mkp

O wp³ywie diety na mi³oœæ
wiedzieli ju¿ staro¿ytni,
przyrz¹dzaj¹c nektar i am-
brozje – napój i strawê
rozkoszy. Od Afrodyty, bo-
gini mi³oœci, pochodz¹
afrodyzjaki. 

Dziœ naukowo
uzasadniono, ¿e
pokarmy zawie-
raj¹ substancje,
które aktywnie
wp³ywaj¹ na stê-
¿enie hormonów
w organizmie. 

Co mi³oœci
szkodzi?
T³uste potra-

wy, cukier, bia-
³e pieczywo,
du¿e iloœci
mocnej kawy i herbaty, a poza
tym: stres, ró¿ne dolegliwoœci
fizyczne, przepracowanie,
oty³oœæ. 

Co sprzyja?
Ryby i owoce morza, zw³a-

szcza ostrygi, chude miêsa na-
tarte przyprawami i pieczone
na ruszcie, czosnek i cebula,
seler, papryka, fasola, chrzan,
kie³ki zbó¿, œwie¿y ser, miód,
du¿a iloœæ warzyw i owoców,
orzechy. 

Przez ca³y dzieñ: 
� mo¿na piæ: wodê mineral-

na, naturalne soki i nektary (bez
cukru), herbatê z g³ogu lub in-

nych owoców, koktajle mlecz-
no-owocowe (te¿ bez cukru),
zielon¹ herbatê; 
� mo¿na jeœæ: owoce (pa-

miêtaj¹c jednak, ¿e winogrona
i banany s¹ wysokokaloryczne)
i warzywa;

� stosowaæ wonne przypra-
wy: imbir, waniliê, pieprz, cur-
ry, cynamon, goŸdziki. 

Pamiêtaj o witaminach! 
� E – reguluje funkcjonowa-

nie gruczo³ów p³ciowych, prze-
d³u¿a m³odoœæ. Wystêpuje w:
orzechach, ziarnie s³onecznika,
kie³kach zbó¿, szparagach, bro-
ku³ach, kapuœcie, sa³acie, razo-
wym chlebie, oliwie z oliwek. 
� PP (B3) i B6 – stymuluj¹

dzia³alnoœæ hormonów. PP wy-
stêpuje w: miêsie, rybach, orze-
chach, a B6 w: dro¿d¿ach, po-
drobach, otrêbach, ziemniakach,
fasoli, bananach. Onet.pl

Dieta zamiast Viagry 
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Spo³em WSS
Praga Po³udnie

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

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

nabia³u, wêdlin i miêsa oraz mro¿onek.

zaprasza do zmodernizowanego pawilonu

przy Al. Dzieci Polskich 1

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

RATY!

D
R
Z
W
I

O
K
N
A

SIDING
PODSUFITKI

PANELE
AKCESORIA

PARAPETY ZEW.
PRODUCENT

SPRZEDAŻ−MONTAŻ

ul. Chełmżyńska 1
Tel. 812−75−58

e−mail: phubw@wp.pl



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

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

PRYWATNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA NR 1 s.c.

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

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

Kurs przygotowawczy do matury
Organizowanej w maju 2006

(Niskie czesne – p³atne w ratach)

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE

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

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

i niedzielê (8.00-14.00)

Zebrania informacyjne – codziennie o godz. 17.00

PP

Metal−Market
NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

wełna mineralna          15 cm 14,96 m2 brutto

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

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

materiały budowlane w super cenach!!!

- Z mieszkañcami Kamionka
jest ju¿ ksi¹dz proboszcz blisko
dziesiêæ lat. Czy po tak d³ugim
okresie pamiêta ksi¹dz swoje
pierwsze wra¿enia po objêciu
parafii?

- Przyznam siê, ¿e do Warszawy
przeszed³em z niechêci¹. Bardziej
odpowiada³ mi klimat peryferyj-
nych Z¹bek, w których probo-
szczowa³em wczeœniej a¿ 13 lat. 

- Objêcie kamionkowskiej
parafii po ks. bp. Zbigniewie
Kraszewskim zapewne by³o du-
¿ym wyzwaniem, ale z tego co
wiem ksi¹dz lubi wyzwania?

- Szybko uœwiadomi³em sobie
wyj¹tkowoœæ zarówno Kamion-
ka, jak i samej œwi¹tyni. Poczu-
³em, ¿e skoro Opatrznoœæ tutaj
mnie skierowa³a, to moim obo-
wi¹zkiem jest pielêgnowaæ spu-
œciznê, która na Kamionku jest
obecna duchowo i materialnie.
Tutaj znajduje siê jedna z najstar-
szych sto³ecznych nekropolii. Na
zamkniêtym w 1887 r cmentarzu
pielêgnujemy m.in. grób jednego
z naszych narodowych bohate-
rów – gen. Jakuba Jasiñskiego.

- Powiedzia³ ksi¹dz, ¿e Ka-
mionek jest miejscem szczegól-
nym – mi³o mi, mieszkañcowi
tego Osiedla, to s³yszeæ...

- Nie sposób wymieniæ wszyst-
kich zdarzeñ, jakimi naznaczony
i przesi¹kniêty jest Kamionek.
Pierwsza Wolna Elekcja, wojny
szwedzkie, Insurekcja Koœciu-
szkowska, Powstanie Warszaw-
skie, RzeŸ Pragi... Sama œwi¹tynia
powsta³a jako wotum dziêkczyn-

ne za Cud nad Wis³¹, za zwyciê-
stwo nad bolszewikami w 1920 r.
Warszawa umia³a byæ wdziêczna
Matce Bo¿ej Zwyciêskiej. Ka-
mionek by³ jedn¹ z trzech rozpa-
trywanych przez przedwojenny
Sejm lokalizacji pod budowê
Œwi¹tyni Opatrznoœci.

- Jak gospodarzy siê takim
sanktuarium?

- Bardzo trudno. Szczególnie,
jeœli chodzi o zabudowania. Nie
jesteœmy bogat¹ parafi¹. Brakuje
finansów na remonty i prawid³o-
we utrzymanie zabytków. Histo-
ryczny parkan chyli siê ku upad-
kowi, konieczny jest remont ple-
bani, wymiana instalacji central-
nego ogrzewania... Trzeba do-
koñczyæ porz¹dkowanie terenu
wokó³ koœcio³a, drzewostanu, re-
mont chodników...

- Rozumiem, ¿e z datków
wiernych nie jest ksi¹dz w sta-
nie wykonaæ koniecznych prac.
Czy¿by znik¹d nie mo¿na by³o
oczekiwaæ wsparcia?

- We wspó³pracy z samorz¹-
dem lokalnym zbudowaliœmy
iluminacjê koœcio³a. Podœwie-
tlony wygl¹da piêknie i maje-
statycznie. Tylko na energiê
elektryczn¹ brakuje pieniêdzy...
No i stanê³a najwiêksza inwe-
stycja, któr¹ rozpocz¹³em – re-
mont œwi¹tyni. Zapo¿yczy³em
siê i odrestaurowa³em fronton
koœcio³a. Poniewa¿ œwi¹tynia
jest zabytkiem to liczy³em na
dofinansowanie. Wojewódzki
Konserwator Zabytków jednak
mi odmówi³. Okaza³o siê, ¿e ¿e-

by otrzymaæ czêœciowy zwrot
poniesionych kosztów, to muszê
wykonaæ ca³oœæ prac. A sk¹d
wzi¹æ na to pieni¹dze, skoro i na
fronton siê zapo¿yczy³em? 

- Liczy ksi¹dz, ¿e po zmianie
Wojewody Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków spojrzy na
Œwi¹tyniê bardziej przychyl-
nym okiem?

- Powinien. Nale¿a³oby tak¿e
oczekiwaæ wsparcia ze strony
Unii Europejskiej. W koñcu œwi¹-
tynia, jak wspomnia³em, zosta³a
wybudowana jako podziêkowa-
nie za powstrzymanie bolszewic-
kiej ekspansji na Europê.

- Do koñca lutego mo¿na
sk³adaæ w Urzêdzie Miasta
wnioski o dotacje na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabyt-
kach wpisanych do rejestru.
Czy bêdzie ksi¹dz siê stara³
o dotacje z Rady Miasta? 

- Staram siê wykorzystywaæ
ka¿d¹ okazjê. Kamionek to nie
moje „ranczo”, ale dziedzictwo
kultury, historia Warszawy. Ten

pomnik trzeba utrzymywaæ
z wielkim pietyzmem. Wiele razy
wystêpowa³em z proœbami o rato-
wanie znajduj¹cych siê w parafii
zabytków, ale moje wo³anie
w wiêkszoœci przechodzi³o bez
echa. Mo¿e to i moja wina, bo nie
potrafiê tymi urzêdowymi droga-
mi i pismami siê pos³ugiwaæ. Te-
raz tak¿e proszê o pomoc i liczê
na tych, którym zale¿y na historii
Kamionka i rozumiej¹ jego zna-
czenie w dziejach Warszawy,
Mazowsza, Polski i Europy. 

- Ale prócz bol¹czek probo-
szczowanie to tak¿e przyjemne
chwile...?

- Oczywiœcie. Jedn¹ z naj-
wznioœlejszych by³a koronacja
w roku 2004 obrazu Matki Bo¿ej
Zwyciêskiej. Wspania³a uroczy-
stoœæ po³¹czona z jubileuszem
50-lecia konsekracji koœcio³a
(dzisiejszej Konkatedry). Zado-
wolenie daj¹ imprezy organizo-
wane w parafii – koncerty, kon-
kursy. W tym wzglêdzie szcze-
gólnie dobrze uk³ada nam siê
wspó³praca z Urzêdem dzielnicy
Praga Po³udnie, a w szczególno-
œci z Centrum Promocji Kultury.
Dziêki ró¿nym imprezom widaæ,
¿e parafia ¿yje. Radoœæ daje
wspó³praca z wiernymi. Zarówno
z doros³ymi, jak i m³odzie¿¹.
Prê¿nie dzia³a u nas s³u¿ba Totus
Tuus. Mamy blisko 90. mini-
strantów, bielanki, scholê dzieciê-
c¹, znakomity chór dziewczêcy,
kó³ka ró¿añcowe i szeroki apo-
stolat maryjny... 

- Czy w tym wszystkim znaj-
duje ksi¹dz odrobinê czasu dla
siebie? Np. na jakiœ ma³y re-
laks?

- ¯ycie kap³ana jest pos³ug¹.
Choæ czasami wpadnê do kapli-
cy, w której nasza m³odzie¿ gra
w „pi³karzyki” i ping-ponga.
Poprzez wspólne gry uczymy
ich budowaæ mocny zespó³, a to
jest bardzo wa¿ne dla naszej
spo³ecznoœci.

Rozmawiał Adam Rosiński

Ks. Zdzisław GNIAZDOWSKI
MIESZKAÑCY

„Mieszkaniec” rozmawia z ks. Zdzis³awem
Gniazdowskim, proboszczem parafii Bo¿ego
Cia³a na Kamionku i kustoszem Sanktuarium
Matki Bo¿ej Zwyciêskiej.

Szansa na lepszy los
Integracyjny Klub Pracy Caritas im. œwiêtego
Józefa rozpocz¹³ dzia³alnoœæ przy ul. Lubelskiej
30/32. Mieœci siê on obok Dworca Wschodnie-
go i ma s³u¿yæ wszystkim, którzy maj¹ proble-
my z zatrudnieniem. To pierwsza taka placów-
ka Caritasu w Warszawie, utworzona z udzia-
³em œrodków sto³ecznego Urzêdu Pracy.

Uroczystoœæ otwarcia klubu, która odby³a siê 2 lutego uœwietni³
swoj¹ obecnoœci¹ i b³ogos³awieñstwem ksi¹dz Arcybiskup S³awoj
Leszek G³ódŸ. - To swoiste novum w dzia³alnoœci Caritas Polska
i za to dziêkujê wszystkim, którzy przyczynili siê do powstania tej
placówki w sercu Pragi - mówi³ Jego Ekscelencja. Wœród licznie
zgromadzonych goœci by³ obecny minister polityki spo³ecznej Ro-
bert Kwiatkowski. - Nie wystarczy daæ potrzebuj¹cym ludziom je-
dzenie. Trzeba im daæ wêdkê, aby sami mogli sobie poradziæ i my
j¹ im dajemy - obrazowo przedstawi³ ideê placówki minister poli-
tyki spo³ecznej. 

W spotkaniu uczestniczy³ równie¿ wojewoda mazowiecki To-
masz Koziñski oraz przedstawiciele w³adz samorz¹dowych Pragi
Po³udnie. 

Trzy komputery, codzienne gazety i pomoc liderki klubu, na to
mog¹ liczyæ bezrobotni. Bêd¹ siê tu odbywaæ warsztaty aktywnego
poszukiwania pracy. W klubie mile widziani s¹ niepe³nosprawni,
bezdomni oraz ci, którzy chc¹ zmieniæ swoj¹ obecn¹ pracê. 

- Szczególnie zale¿y mi na tym, ¿eby przychodzili tu ludzie m³o-
dzi, wœród których bezrobocie siêga 40 procent - podkreœla³ ksi¹dz
Krzysztof Ukleja, dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej,
pomys³odawca i dobry duch ca³ego przedsiêwziêcia. Klub jest
otwarty od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00 - 16.00, tel. 022
670 21 77, e-mail: klubpracy@caritas.pl. Wiêcej informacji na
stronie internetowej www.caritas.pl/warszawa-praga. her

OFERUJEMY: �� p³ytê gipsowo-kartonow¹ 
�� konstrukcjê œcian �� g³adzie gipsowe �� systemy dociepleñ
�� styropian, we³nê mineraln¹ �� us³ugi transportowe

Przedstawiciel 
firm: 

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

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

ul. Zdziarska 64
(Bródno)

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

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

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

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

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

UPRAWNIENIA SZKO£Y PUBLICZNEJ
prowadzi zapisy do

Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych
Liceum Ekonomicznego dla doros³ych

LO dla absolwentów szkó³ zasadniczych
Gimnazjum i Liceum dla doros³ych

Kurs przygotowuj¹cy do egzaminu
eksternistycznego z zakresu LO i LE 

(kurs roczny)

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 34

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

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

Atlas �� Ceresit �� Gipsy 
Materia³y sypkie i izolacyjne 

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

REKLAMA REKLAMA
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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

FF A R B Y   A R B Y   
L A K I E RL A K I E R YY

K L E J EK L E J E
„DARCHEM” 

Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86

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

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

TRANSPORT – GRATIS
R a b a t y

Upusty dla wykonawców
HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika

11110000 %%%%

serca. Kobieta nie jest przecie¿
automatem, który mo¿na nasta-
wiæ na odbiór „mi³osnej fali”
w³aœnie 14 lutego, a w pozosta-
³ych dniach w roku tê falê wy-
³¹czyæ. Przeciwnicy Walenty-
nek twierdz¹, ¿e emanowanie
uczuciem w tym jednym dniu
jest wymuszone, z góry narzu-
cone, bo chocia¿by media takie
jak telewizja emituj¹ce kome-
die romantyczne, czy radia
nadaj¹ce same ballady sugeru-
j¹, ¿e powinniœmy w specjalny
sposób celebrowaæ to „œwiêto”.
I nikt nie wspomni, ¿e ró¿a da-
na bez okazji cieszy bardziej
ni¿ ta dana w dniu, kiedy staty-
stycznie dostanie j¹ prawie ka¿-
da kobieta. Bo kobiety lubi¹
byæ zaskakiwane bez okazji,
i czuæ siê wyj¹tkowe nie dlate-
go, ¿e ktoœ narzuci³ mê¿czyŸnie
kupno kwiatka, a dlatego ¿e
sam chcia³ jej sprawiæ radoœæ. 

Jednak jak w ka¿dej kwestii,
i tu istnieje druga strona meda-
lu. Czy jest coœ z³ego w tym, ¿e
chcemy cieszyæ siê nasz¹ mi³o-
œci¹, wykrzykiwaæ ca³emu
œwiatu o naszym szczêœciu?
Mo¿e nie najchêtniej wys³uchu-
j¹ tego ludzie samotni, ale
o nich w Walentynki z regu³y
siê zapomina, bo s¹ czynni-
kiem, który psuje statystyki
i obrazem d³oni, której nikt nie
trzyma. Swoiste „serca na tem-
blaku”, jak powiedzia³aby
o nich Katarzyna Grochola, mi-
strzyni w pisaniu powieœci ro-
mantycznych. Skoro wiêc tak
bardzo chcemy obchodziæ
œwiêto zakochanych, mo¿e

trzeba by³oby pomyœleæ tak¿e
o nich, aby faktycznie wszyscy
mogli cieszyæ siê tego dnia.
A jeœli to niemo¿liwe, to cho-
cia¿ nie machajmy przed ocza-
mi s³odkim sercem na patyku
osobie, w której sercu nikt nie
goœci. 

Ró¿ne s¹ sposoby spêdzania
Walentynek. Kontestuj¹cy spê-
dzaj¹ je zwyczajnie, jak ka¿dy
inny dzieñ. Zwykle parki s¹
wype³nione zakochanymi para-
mi, bo czy tego chcemy, czy
nie, Walentynki s¹ kojarzone
z m³odymi ludŸmi, którzy
w swoim uczuciu s¹ pe³ni we-
rwy i zapa³u. To w³aœnie oni s¹
machin¹ napêdzaj¹c¹ rynek wa-
lentynkowy i wywieraj¹c¹ pre-
sjê na tych, którzy na obcho-
dzenie œwiêta wcale nie maj¹

ochoty. Ludzie starsi do Walen-
tynek podchodz¹ raczej z dy-
stansem i wydaje siê, ¿e w tym
œwiêcie najbardziej razi ich
fakt, ¿e przywêdrowa³o do nas
z Ameryki, wiêc jest „obce”.
I w tej kwestii patriotyzm oraz

konserwatywnoœæ dochodz¹ do
g³osu.

„Polacy nie gêsi, swoje zda-
nie maj¹” – chcia³oby siê spa-
rafrazowaæ Reja. Mo¿e s³u-
sznie..? Tego stwierdziæ jed-
noznacznie siê nie da, bo co
cz³owiek to opinia, a przecie¿
chcieliœmy demokracji, której
jednym z podstawowych ele-
mentów jest w³aœnie wolnoœæ
wypowiedzi, a co za tym idzie,
tym bardziej wolnoœæ s¹dów.
Niech wiêc ka¿dy pozostanie
przy swoim zdaniu. Sprzedaw-
com pozwólmy zarabiaæ, a za-
kochanym celebrowaæ swoj¹
mi³oœæ. Wtedy ka¿dy bêdzie
szczêœliwy, a chyba w³aœnie
o szczêœcie w Walentynkach
chodzi.

Agata Ballaun

Praga bardziej
sprawna

Pod koniec stycznia pos³anka
RP Ma³gorzata Gosiewska (PiS)
oficjalnie otworzy³a swoje biuro
przy al.Waszyngtona 30/36. – To
pierwsze i jedyne biuro posel-
skie na Pradze Po³udnie – mini-
ster Pawe³ Wypych, pra¿anin,
podkreœla³ znaczenie lokalizacji.

Adam Kwiatkowski, wiceprzewodnicz¹cy
Rady Pragi Po³udnie, razem z przedstawicielkami
Towarzystwa Przyjació³ Saskiej Kêpy, tak¿e za-
chwala³ wybór pani pose³. – Mam nadziejê, ¿e do-
brze bêdê s³u¿y³a mieszkañcom, a dziêki temu, ¿e
biuro umieœci³am w tej, czêsto traktowanej po
macoszemu, czêœci Warszawy, Praga Po³udnie
stanie siê bardziej „sprawna”. – mówi³a Ma³go-
rzata Gosiewska, która g³ównie zajmuje siê pro-
blematyk¹ osób niepe³nosprawnych. W uroczy-
stym otwarciu biura uczestniczyli tak¿e przedsta-

wiciele warszawskiego samorz¹du oraz wielu
dzielnic stolicy. Parlament reprezentowa³ Krzy-
sztof Putra, wicemarsza³ek Senatu. 

Nie zabrak³o tak¿e przedstawicieli organizacji
osób niepe³nosprawnych oraz duchowieñstwa. –
W³aœciwie to biuro poselskie powinien poœwiêciæ ka-
pelan sejmowy - na chwilê zaduma³ siê trzymaj¹cy
w d³oni kropid³o Arcybiskup S³awoj Leszek G³ódŸ,
Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej - ale dzi-
siaj, wyj¹tkowo, zrobiê to sam. Muszê mieæ pewnoœæ,
¿e zosta³o ono poœwiêcone tak, jak nale¿y... ar

Kilkadziesi¹t osób uczest-
niczy³o w wernisa¿u wystawy,
który odby³ siê 30 stycznia
w CPK. 

– Chcemy, aby tê wystawê
obejrza³o jak najwiêcej osób
poniewa¿ prezentowane foto-
grafie, wykonane przez Artura
Piecyka, przepe³nione s¹ em-
pati¹ i ciep³em – powiedzia³a
kieruj¹ca Oœrodkiem Oparcia
Spo³ecznego Danuta Ajdysiñ-
ska. 

Placówce dziennego pobytu,
która mieœci siê przy ul. Gro-
chowskiej 259, patronuje War-
szawskie Towarzystwo Pomo-
cy Lekarskiej i Opieki nad
Psychicznie i Nerwowo Cho-
rymi. Specjaliœci ju¿ od 13 lat
staraj¹ siê chroniæ podopiecz-
nych przed nawrotami chorób
i przystosowaæ ich do samo-
dzielnego ¿ycia. W oœrodku
du¿¹ wagê przyk³ada siê do za-
jêæ plastycznych, literackich
i teatralnych. 

– Wiele osób z zaburzeniami
psychicznymi jest wybitnie
uzdolnionych artystycznie –
uwa¿a Iwona Jaœkiewicz-Wy-
rêbska z dzielnicowego wy-
dzia³u zdrowia. Próbki twór-
czoœci podopiecznych oœrodka
by³y prezentowane w czasie
wernisa¿u. ar

Polacy nie gêsi, 
swoje zdanie maj¹…
ddddooookkkkoooońńńńcccczzzzeeeennnniiiieeee    zzzzeeee    ssssttttrrrr....     1111

Oparcie w sztuce
„Oœrodek Oparcia Spo³ecznego w obiekty-
wie” – pod takim tytu³em w Centrum Promo-
cji Kultury Pragi Po³udnie prezentowana by-
³a wystawa fotogramów obrazuj¹cych co-
dzienne ¿ycie oœrodka pomocy osobom
psychicznie i nerwowo chorym.

REKLAMA REKLAMA
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Rzeczywiœcie, opisywany
przez Czytelnika odcinek nale-
¿y do bardzo niebezpiecznych.
Profil zakrêtu „zaskakuje” wie-
lu kierowców wje¿d¿aj¹cych
w wira¿ prostymi ulicami - Sta-
nis³awowsk¹ i Miñsk¹. Dodat-
kowym utrudnieniem jest zas³a-
niaj¹ce widocznoœæ ogrodzenie
terenu budowy przy ul. Miñ-
skiej 70, przy której, w miejsce
zburzonej w ub. roku fabryki
W. Kemnitza, ma powstaæ apar-
tamentowiec. Zakrêt jest nie-
bezpieczny nie tylko dla kie-
rowców, ale tak¿e dla przecho-
dniów. G³ównie mieszkañców
okolicznych budynków, pra-
cowników pobliskich zak³adów
i dzieci chodz¹cych do umiej-
scowionego dok³adnie przy za-
krêcie przedszkola. Mieszkañ-
cy s¹siaduj¹cego z przedszko-
lem bloku zak³adowego dawnej
drukarni im. Rewolucji PaŸ-
dziernikowej, którzy ze swoich
okien czêsto ogl¹daj¹ st³uczki
i rozpaczliwe manewry próbu-
j¹cych siê utrzymaæ na zakrêco-
nej jezdni kierowców, pytaj¹,
czy mo¿na wyprostowaæ nie-
szczêsny zakrêt. 

Poniewa¿ ten fragment ulic
znajduje siê pod opiek¹ Zarz¹-
du Dróg Miejskich zapytali-
œmy, czy ZDM planuje remont,
w czasie którego mo¿na by
uczyniæ zakrêt bardziej bez-
piecznym. 

Niestety, nie jest przewidzia-
na ani przebudowa, ani remont
tego odcinka. Szkoda, bo  war-
to by³oby rozwa¿yæ tak¹ mo¿li-
woœæ i to zanim zostanie zakoñ-
czona budowa apartamentowca

przy Miñskiej 70. Mo¿na by
„œci¹æ” ostry wira¿ zag³êbiaj¹c
siê nieco w dzia³kê nale¿¹c¹ do
SM Osiedle M³odych, która bu-
duje apartamentowiec. W koñ-
cu spó³dzielni tak¿e zapewne
zale¿y na bezpieczeñstwie
przysz³ych mieszkañców. Profil
zakrêtu bardzo dobrze jest wi-

doczny na ortofotomapie War-
szawy zamieszczonej na inter-
netowej stronie Urzêdu Miasta
www.um.warszawa.pl. 

Ortofotomapa jest nowym
miejskim projektem. Po odpo-
wiednim przetworzeniu zdjêæ
lotniczych stolicy, powsta³
bardzo dok³adny obraz nasze-
go miasta. Widaæ ka¿dy war-
szawski budynek i ka¿d¹
uliczkê. Tak¿e ka¿dy zakrêt.

ar

WYPROSTOWAĆ ZAKRĘT
– Widzia³em dwa wypadki przewrócenia siê
samochodów na zakrêcie ³¹cz¹cym ul.Miñsk¹
z ul.Stanis³awowsk¹ – pisze w liœcie do re-
dakcji p. Czes³aw Bogusz i pyta, czy jest
szansa na wyprostowanie zakrêtu. 

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.

Drodzy przyjaciele, znajomi, 
znajomi znajomych...!

W marcu 2004 r. stwierdzono u naszego syna Wojtka ostr¹ bia³aczkê limfoplastyczn¹. Prze-
szed³ on w listopadzie 2005 r. przeszczep szpiku kostnego od dawcy z Niemiec. Musia³ i musi za-
¿ywaæ liczne œrodki medyczne. Pocz¹tkowo leczenie jego nie by³o kosztowne. Ale poniewa¿ czêœæ
leków nie jest wpisana na listê refundacyjn¹ NFZ, musieliœmy je op³acaæ sami. Koszt 20 dniowej
kuracji dochodzi do 10 000 z³ (glivec, vfend). Jest spraw¹ oczywist¹, ¿e pokrycie takich wydatków
nie jest ³atwe. Pomaga nam w tym Fundacja na Rzecz Chorych z Chorobami Krwi, która ma sta-
tus organizacji po¿ytku publicznego (PP). Ka¿dy z nas rozliczaj¹c siê z podatku mo¿e 1% wyli-
czonej kwoty przekazaæ zamiast do kasy urzêdu skarbowego na konto wybranej organizacji PP. 

Dlatego prosimy o takie wp³aty. Byæ mo¿e pos³u¿¹ Wojtkowi albo innym, którzy znajd¹ siê w jego
sytuacji. Aby to zrobiæ nale¿y:

– wyliczyæ kwotê nale¿nego podatku (wg PIT 28, 36 lub 37)
– obliczyæ 1% od tej kwoty
– wp³aciæ tak¹ sumê na poni¿ej wskazane konto
– odj¹æ wp³acon¹ kwotê od podatku przeznaczanego dla urzêdu (poz. 103 w PIT 28, poz. 179

w PIT 36, poz. 111 w PIT 37).

Jednoczeœnie dziêkujemy tym z Pañstwa, którzy zdecydowali siê wspomóc Fundacjê niezale¿-
nie od przys³uguj¹cego im odpisu od podatku.

Nr konta: 92 1020 1068 0000 1102 0070 4528
Fundacja na Rzecz Chorych z Chorobami Krwi,

„SOS Wojciech Godlewski”
ul. Pu³awska 23/25, 02-515 Warszawa

Dziêkujemy za ka¿d¹ wp³atê. Apelujemy tak¿e do wszystkich, o zostanie honorowymi dawca-
mi szpiku. To pomo¿e innym chorym na bia³aczkê, dla których jedynym zabiegiem ratuj¹cym ich
¿ycie jest przeszczep szpiku. W tej sprawie tak¿e mo¿na zg³osiæ siê do Fundacji na Rzecz Cho-
rych z Chorobami Krwi.

Dariusz i Ma³gorzata Godlewscy

S³u¿ê wszelkimi wyjaœnieniami pod adresem: dariusz.godlewski@wp.pl

Pod skrzyd³ami
„Go³¹bka”

W kamienicy przy ul. Grochow-
skiej 344 w tragicznych warun-
kach mieszka rodzina pañstwa
Koz³owskich. W ch³odzie, z ciek-
n¹cym dachem, bez wody, a na-
wet bez... ubikacji. – To dla nas
bardzo krêpuj¹ce, ale b³agamy
o pomoc! – prosz¹.

O tarapatach, w jakie wpadli byli lokatorzy
komunalni kamienicy zwróconej prywatnemu
w³aœcicielowi pisaliœmy w ub. roku w artykule
„Woda cenniejsza od z³ota”. MPWiK ¿¹da³o od
nich nawet po kilka tysiêcy z³. miesiêcznie za zu-
¿yt¹ wodê. Bajoñskie kwoty wynika³y z nierze-
telnych danych, jakie Wodoci¹gom (do rozliczeñ)
dostarczy³ ówczesny w³aœciciel budynku. Byli lo-
katorzy komunalni podejrzewali, ¿e „funduj¹”
wodê lokatorom wolnorynkowym, których w³a-

œciciel ukry³ przed MPWiK oraz mieszcz¹cej siê
na parterze pizzerii. Po naszej publikacji proble-
mem zainteresowa³y siê inne media. To nie by³
jedyny grzeszek, jaki w³aœciciel kamienicy,
w której swego czasu mieœci³a siê s³ynna jad³o-
dajnia „Pod Go³¹bkiem”, pope³ni³ w stosunku do
swoich lokatorów. W 2002 r. wszyscy (7 rodzin)
otrzymali wypowiedzenia najmu. W³aœciciel ar-
gumentowa³ wypowiedzenie tym, ¿e chcia³... za-
mieszkaæ w ich lokalach. 

Przy tej formie wypowiedzenia lokatorzy maj¹
trzy lata, aby wyprowadziæ siê z mieszkañ, a w³aœci-
ciel nie ma obowi¹zku zapewniæ im innego lokalu.
Przed widmem bezdomnoœci uchroni³ lokatorów
Urz¹d Dzielnicy oferuj¹c mieszkania w TBS-ie.
Wiêkszoœæ ofertê przyjê³a i opuœci³a Grochowsk¹
344. Do zwolnionych lokali sprytny w³aœciciel jed-
nak siê nie wprowadzi³, tylko wynaj¹³ je na wolnym
rynku. Wed³ug prawa powinien ponieœæ karê – po-
kryæ koszty przeprowadzek oraz wyp³aciæ by³ym lo-
katorom odszkodowania. Zadzwoniliœmy do w³aœci-
ciela uœwiadamiaj¹c mu, ¿e jest zobowi¹zany wyp³a-
ciæ ka¿dej rodzinie nawet do kilkudziesiêciu tys. z³.
Nied³ugo po naszej interwencji sprzeda³ kamienicê.
– Powiedzia³, ¿e ma dosyæ i nie daje rady. ¯e to za

du¿o na jego nerwy – mówi¹ pañstwo Koz³owscy,
którzy jako jedyni jeszcze mieszkaj¹ w kamienicy. 

Stwierdzili, ¿e nie staæ ich na p³acenie wysokie-
go czynszu w TBS-ie. Czekali do koñca trzylet-
niego okresu wypowiedzenia, aby staraæ siê o lo-
kal komunalny. Z³o¿yli wniosek w „lokalówce”.
W po³owie ub. roku nowy w³aœciciel rozpocz¹³ re-
mont kamienicy. Pañstwo Koz³owscy cierpliwie
znosili nasilaj¹ce siê remontowe niedogodnoœci:
zniszczenie domofonu, zlikwidowanie œwiat³a na
klatce schodowej, zerwanie czêœci dachu i przy-
krycie otworów niebiesk¹ foli¹... – Ta folia praw-
dopodobnie ca³y czas jest zamiast dachu, tylko jej
nie widaæ pod warstw¹ œniegu i lodu - Zbigniew
Koz³owski pokazuje zalany sufit i œciany (na zdjê-
ciu). Ostatnio sytuacja ich przeros³a. Miesi¹c temu
przesta³a dzia³aæ instalacja wodna. – Nie wiemy,
czy to z powodu remontu, czy zamarzniêcia. W³a-
œciciel jest nieuchwytny, jego pe³nomocnik odsy³a
nas do matki w³aœciciela, a ta odpowiada, ¿e jej to
nie interesuje... – mówi zrozpaczony pan Zbi-
gniew. Dodaje, ¿e pizzeria wodê ma. – Ani siê
umyæ, ani ugotowaæ... – za³amuje rêce jego ¿ona,
Ewa. – Potem, nagle, stanê³a tak¿e kanalizacja
– pani Ewa skrêpowana œcisza g³os. – Co teraz
mamy robiæ? W jaki sposób i gdzie pozbywaæ siê
nieczystoœci? – pyta. – Jak d³ugo jeszcze bêdziemy

¿yæ w takim upokorzeniu wynosz¹c ukradkiem nie-
czystoœci do koszy na œmieci?

Pañstwo Koz³owscy zostali przez urz¹d za-
kwalifikowani do przydzia³u lokalu w 2006 r.
Martwi¹ siê jednak, ¿e ten przydzia³ równie do-
brze mo¿e nast¹piæ za 10 miesiêcy. Boj¹ siê, ¿e
w takich warunkach nie wytrzymaj¹ tak d³ugo.
Tym bardziej, ¿e pan Zbigniew jest powa¿nie
chory. O ich perspektywy zapytaliœmy Annê Mi-
chalsk¹, rzecznika urzêdu Pragi Po³udnie. – Z³o-
¿ony w ub. roku wniosek zosta³ zakwalifikowany
do realizacji w najszybszym mo¿liwym terminie,
czyli w roku bie¿¹cym. Rozmawia³am z pracow-
nikami wydzia³u lokalowego i informacje, jakie
uzyska³am s¹ pozytywne. Prawdopodobnie wska-
zanie lokalu nast¹pi jeszcze w lutym lub marcu.
Nie powinno byæ ¿adnego poœlizgu. W zesz³ym
roku nasz Wydzia³ Zasobów Lokalowych zreali-
zowa³ wskazania praktycznie w stu procentach.
Uzyskan¹ od pani rzecznik informacjê przekazu-
jemy pañstwu Koz³owskim. Na ich twarzach ma-
luje siê ulga. – Z tak¹ nadziej¹ ³atwiej nam bê-
dzie tu wytrzymaæ! – mówi pan Zbigniew.
Wstrzymywaæ zreszt¹ te¿, choæ wstrzymywanie
zdrowe nie jest. ar
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 3

POZIOMO:1-A roœlina uprawiana na ziarna. 1-J glon s³odko-
wodny. 2-E jedna z dziewiêciu córek Zeusa i Mnemosyne.
3-A pañstwo z Delhi. 3-G w³oski koncern lotniczy. 4-E zajmu-
je siê wyrobem uprzê¿y, siode³. 4-L córka £agody z opery
Wagnera (Walkiria). 5-G krzy¿ówkowa papuga. 6-A g³ówny
ksiêgowy w wy¿szej szkole. 6-K sprzêt sportowy, buty z ko³-
kami. 7-B niewiadoma: litera alfabetu greckiego. 7-G rodzina
w³oskich lutników z Cremony. 8-D wyspa w Danii. 8-J osoba
ucz¹ca siê samodzielnie, poza szko³¹. 9-F ma³y krêpy konik.
10-A damskie majtki.10-H domiêœniowe lub do¿ylne.
11-A krzew z rodziny wargowych: olejek stosowany w medy-
cynie i kosmetyce.12-H formacja obronna w pi³ce no¿nej.
13-A pieszczotliwie o ma³ej dziewczynce. 14-J szopka. 15-E
zmiana robocza w kopalni. 16-A warstwa ³upnia i ³upków na
pograniczu triasu i jury. 16-J rzeŸbi w drewnie. 

PIONOWO: A-1 rodzaj gry w pi³kê. A-10 materia³ do wype³-
niania brakuj¹cych czêœci zêba. B-6 drzewo owocowe. C-1
porz¹dek, szereg. C-10 porêczyciel. D-6 suw t³oka silnika
spalinowego.E-1 swoje ju¿ wypracowa³. E-11 presja, napór.
F-8 moneta wartoœci piêciu lirów. G-1 podobna do kontusza.

H-2 po¿ywka dla drobnoustrojów. H-7 uryna.H-12 ten, kto coœ
daje. I-3 niechêæ, antypatia. I-9 typ zamka. J-1 farba do rzês.
J-7 szewski gwoŸdzik. J-12 Piotr, drugi trener A. Ma³ysza
z duetu z Tajnerem. K-5 cz³owiek doœwiadczony. L-1 miêsna
potrawa. L-8 osad atmosferyczny kryszta³ków lodu. £-4 czêœæ
nogi. £-12 fachowiec w bran¿y obuwniczej. M-1 miasto na tra-
sie Limanowa-Krynica.N-8 czêœæ marynarki. O-1 nieprzema-
kalna tkanina z w³ókna sztucznego. 0-12 Indianin Ameryki
Pó³nocnej. opr. A.Kemski

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹-
zanie krzy¿ówki Nr 18/05: „Œw. Idzi w polu nic nie widzi”

Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”                                 tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³a: p. Anna Czechowicz
z ul. Ch³opickiego. Wa¿ne do 21 lutego br.

10-N 7-B 8-J 12-H 9-I 11-A 3-I 16-C 16-L 8-H 2-A 13-D 14-J

I-B 4-£ 6-E 15-G

Ma³o jest w stolicy ro-
dzin, które choæ nie
polskiego pochodze-

nia - jak rodzina Rode - mo¿e
siê poszczyciæ przodkami zasie-
dzia³ymi tu od epoki saskiej.
Pocz¹tek polskiej linii da³ apte-
karz Karol Fryderyk Rode
(1713–1793), sprowadzony do
Warszawy z Królestwa Hano-
werskiego przez ówczesnego
monarchê polskiego Augusta
III Sasa. W podró¿y do miejsca
nowego osiedlenia towarzyszy-
³a mu ¿ona oraz syn. 

W stolicy Rzeczypospolitej
Karol Rode znalaz³ zatrudnienie
w aptece królewskiej na Zamku.
Jednak z bli¿ej nieokreœlonych
powodów porzuci³ to zajêcie,
usamodzielni³ siê i za³o¿y³ w³a-
sn¹ aptekê przy ul. Nowomiej-
skiej 169, w pobli¿u Barbaka-
nu.W 1766 r. jego syn - Krzy-
sztof Henryk Rode - otrzyma³
nominacjê na królewskiego apte-
karza. Ze wzglêdów oczywistych
muszê nieco skróciæ dzieje rodzi-
ny i przedstawiæ wnuka owego
aptekarza – Bernarda Daniela
Rode (ur. 1796 r. w Warszawie),
który z zawodu by³... m³yna-
rzem. Ten szanowany zawód, od
najdawniejszych czasów, dawa³
doskona³e utrzymanie nie jednej
rodzinie. 

Bernard do¿y³ imponuj¹cego
wieku 104 lat. Urodzi³ siê rok po
abdykacji ostatniego króla Pol-
ski, za to w momencie zajêcia
Warszawy przez cesarza Francu-
zów Napoleona, w listopadzie
1806 r., liczy³ ju¿ 10 lat. Na jego
wiêc oczach, w roku nastêpnym,
powsta³o Ksiêstwo Warszaw-
skie. Kiedy z kolei wybuch³o Po-

wstanie Listopadowe by³ ju¿ doj-
rza³ym mê¿czyzn¹, ¿onatym,
maj¹cym 34 lata. Uczestniczy³
zarówno w tym, jak i nastêpnym
zrywie narodowym. Nie to jest
jednak najwa¿niejsze, ale fakt, i¿
to czego by³ œwiadkiem opisa³
w zachowanym cudem pamiêtni-
ku. Oto obszerne fragmenty jego
relacji: 

Dzieñ 29 listopada 1830 r.,
mroŸny i chmurny, nie zapowia-
da³ najl¿ejszym objawem wybu-
chu wieczornego, gdy garstka
m³odzie¿y akademickiej z gronem
podchor¹¿ych po ow³adniêciu
Pa³acu Belwederskiego, skrzyk-
nê³a lud do broni. Czêœæ wojska
polskiego, bez wodza, nie mog¹c
siê zorientowaæ w po³o¿eniu, sta-
nê³a nawet przeciw owemu ludo-
wi, w charakterze obroñców po-
rz¹dku publicznego. Wtedy pa-
trole gwardii strzelców konnych
zajmuj¹cej Plac Saski, czêœæ Kra-
kowskiego Przedmieœcia i ul. Trê-
back¹, zaczê³y rozbrajaæ mie-
szkañców, zaopatrzonych zrazu
w podrêczn¹ broñ, zanim zdoby-
cie Arsena³u, nie da³o im w rêkê
œmiercionoœnych narzêdzi. Trwa-
³o to prawie przez noc ca³¹, do
godziny 9-tej rano 30 listopada
(–).

Z wyj¹tkiem kilku ofiar pa-
miêtnej nocy, nieod³¹cznych zre-
szt¹ od ka¿dego wybuchu rewo-
lucyjnego, na ulicach Warszawy
ekscesów przeciw ¿yciu i mieniu
jednostek prywatnych, z nie-
znacznymi wyj¹tkami, nie dopu-
szczono siê. Uformowana dora-
Ÿnie gwardya narodowa objê³a
nadzór nad bezpieczeñstwem
stolicy. Zaczêto aresztowania na
ulicach ludzi podejrzanych

o kradzie¿e, a odebrane im ³upy
z³o¿ono w Ratuszu. Dnia 1 gru-
dnia 1830 r. przywrócono chwi-
lowo przerwany bieg ¿ycia miej-
skiego do porz¹dku. Z rozkazu
prezydenta miasta pootwierano
zamkniête przez ca³y dzieñ 30 li-
stopada sklepy. Nakazano te¿
otworzyæ koœcio³y, teatry i domy
zabawy, zamkniête jakby jaki
nieprzyjaciel zalega³ ulice. Nad
gmachami rz¹dowymi czuwa³y
warty gwardii narodowej. 

W odezwie do mieszkañców
stolicy przylepianej na rogach
ulic i rozrzucanej wœród przecho-
dniów nie by³o ani s³owa o d¹¿e-
niu do niepodleg³oœci. Po wyli-
czeniu krzywd i gwa³tów, spe³nia-
nych pod os³on¹ konstytucji na
prawach narodowych, pisz¹ au-
torowie odezwy, i¿ walcz¹ dla
wolnoœci osób i szczup³ych ma-
j¹tków. To walka dla wolnoœci
myœlenia, zachowania moralnego
charakteru. Naród pragnie wiêc
wolnoœci druku, jako jedynej rê-
kojmi narodów konstytucyjnych,
municypalnoœci miast, tak aby
zacni obywatele wybierali urzê-

dników (–), obalenia monopolów,
oddalenia wszystkich ministrów,
¿¹dano aby Rada Administracyj-
na narzuci³a warunki i zaczê³a
energicznie domagaæ siê dzia³a-
nia orê¿nego przeciw oddzia³om
W. Ksiêcia i zaprzesta³a z nim
wszelkich uk³adów, og³osi³a za
zdrajców tych z pomiêdzy dowód-
ców wojsk, którzy siê jeszcze nie
po³¹czyli z powstañcami. 

Stolica o¿y³a podówczas, oddy-
cha³a pe³n¹ piersi¹ swobody, wy-

s³awszy zastêpy obroñców na po-
le walki. Czekaj¹c zaœ na zmienne
o nich wieœci bawi³a siê, pl¹sa³a
z gwardy¹ narodow¹ i przybywa-
j¹cym niekiedy do niej w goœcinê
¿o³nierstwem obozowym, snu³a
siê po alejach Ogrodów Krasiñ-
skich i Saskiego. Zaczê³a te¿ uczê-
szczaæ na widowiska patriotyczne
do teatrów: Narodowego i Roz-
maitoœci, koncertowa³a, odbywa-
³a posiedzenia sejmowe i klubo-
we, ale i sypa³a na wszelki wypa-
dek szañce. Wreszcie modli³a po
koœcio³ach i puszcza³a w obieg
satyryczne wierszyki, drwi¹c
z niektórych niefortunnych wo-

dzów i dopuszczonych przez nich
niepowodzeñ orê¿nych. 

Warszawa, ta Warszawa cicha,
potulna, zrezygnowana, podda-
j¹ca siê przez d³ugi lat szereg
bezczynnie wszelkim przejawom
samowoli ni¿szych organów
w³adz bezpieczeñstwa publiczne-
go, pokaza³a, ¿e d³u¿ej tego nie
zniesie. Pozosta³a wiêc tak¹ sa-
m¹ Warszaw¹, jak¹ by³a za cza-
sów Kiliñskiego...

Od siebie dodam, i¿ kiedy 16
paŸdziernika 1927 r. – w wolnej
Polsce – odbywa³a siê uroczy-
stoœæ ku czci gen. Józefa Sowiñ-
skiego, uczestniczy³ w niej jedy-
ny ¿yj¹cy jeszcze obroñca wol-
skiej reduty, licz¹cy 123 lata
ordynans gen. Sowiñskiego – Mi-
cha³ Szurmiñski. Jego zdjêcie za-
mieœci³ nieoceniony tygodnik
„Œwiat” (o czym pisa³em przed
laty). Powracaj¹c zaœ do bohatera
mej opowieœci – Bernarda Rode,
to zachowa³y siê równie¿ jego
wspomnienia odnosz¹ce siê do
powstania styczniowego 1863 r.,
którego 143 rocznicê wybuchu
obchodziliœmy 22 stycznia. A oto
ich fragment skreœlony rêk¹ cz³o-
wieka, jak na ówczesne czasy sê-
dziwego, bo licz¹cego 67 lat: 

„By³em œwiadkiem ocknienia
siê Warszawy z d³ugotrwa³ego
letargu, w kolejnej walce – Po-
wstaniu Styczniowym 1863 r.
Z nie mniejszym zaciekawieniem
œledzi³em rozwój sceny dziejo-
wej. W rzeczy samej ró¿nic miê-
dzy ruchem rewolucyjnym War-
szawy w epoce uprzedniej, któr¹
lepiej przysz³o mi poj¹æ, ni¿li po-
kolenie wspó³czesne, zrodzone
w ostatnich dziesi¹tkach lat, jak
dzieci moje, nie zauwa¿y³em.
T³umne zebrania mieszkañców,
tamowane og³oszeniem stanu
wojennego, odbywa³y siê tym ra-
zem jedynie na stokach Cytadeli,
podczas wykonywania wyroków
œmierci na skazanych, lub te¿ po
koœcio³ach, gdzie œpiewane cho-
ra³y zast¹pi³a modlitwa cicha,

a gor¹ca o powodzenie orê¿a
wspó³braci.

Stolica przedstawia³a siê po-
zornie martwa. Porozumienie
miêdzy prowodyrami ca³ego ru-
chu powstañczego w kraju odby-
wa³o siê tajemnie, w zau³kach
ulic, od ¿ycia miejskiego oddalo-
nych. Do teatrów nikt nie cha-
dza³, lub te¿ czyni³ to ukradkiem,
by nie by³ widziany. O zmierzchu
ka¿dy warszawianin przemyka³
z zapalon¹ latarenk¹ przez oso-
wia³e ulice, œpiesz¹c do domu na
spoczynek, czêstokroæ przerywa-
ny wizytami nocnymi policji
i ¿andarmów. 

Poœród ogólnego zamêtu
w kraju, wœród szczêku orê¿a po
lasach i wœród poœcigu oddzia³ów
powstañczych, w stolicy by³o wy-
czekiwanie pomocy z zewn¹trz,
która nie nadchodzi³a pomimo
groŸno-s³odkich not mocarstw
europejskich, i nigdy nadejœæ nie
mia³a. Tak powstanie skazane zo-
sta³o na zag³adê, a krew na mar-
ne przelana...” 

Tyle wspomnieñ naocznego
œwiadka. Wspó³czesnoœæ dopisu-
je dalsze losy rodziny. Oto 30
grudnia 1999 r. w wieku 103 i pó³
roku zmar³a – Zofia Tausen-
freund, prawnuczka Bernarda.
Do pobicia rekordu d³ugoœci ¿y-
cia zabrak³o jej zaledwie 6 mie-
siêcy. Tymczasem na dziedziñcu
œwie¿o otwartego Muzeum Po-
wstania Warszawskiego – na mu-
rze wewnêtrznego dziedziñca,
pojawi³a siê granitowa tablica po-
œwiêcona pamiêci in¿. W³adys³a-
wa Rode (kolumna 163), do wy-
buchu Powstania Warszawskiego
pracownika FAE „K. Szpotañski”
S.A., por. AK. ps. Rewski, w pro-
stej linii prawnuka Bernarda. 
Tadeusz Władysław Świątek

Ze wspomnień
naocznego świadka

ZAU£KI HISTORII

Sponsorem „Zau³ków historii” jest
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�� BARAN 21.03-21.04
W sta³ych zwi¹zkach bêd¹ ci towarzyszy³y lep-
sze nastroje. Na twojej drodze ¿yciowej stanie
ktoœ wyj¹tkowy, godny twojej mi³oœci. W spra-
wach zawodowych pewne sytuacje siê wyklaruj¹
i bêdziesz wiedzia³ co w trawie piszczy. Osoby,
do których mia³eœ wczeœniej ¿al, wywo³aj¹ u cie-
bie wspó³czucie. Pamiêtaj, ¿e to, co dasz innym,
powróci do ciebie zwielokrotnione. Zadbaj
o oczy, daj im odpocz¹æ od komputera i telewizji. 

�� BYK 22.04-21.05
Aura za oknem bêdzie wp³ywa³a na ciebie me-
lancholijnie. Mo¿esz poczuæ siê samotny
i opuszczony, mimo ¿e masz przy sobie
sprawdzonego i czu³ego partnera. Nowe zna-
jomoœci przynios¹ tylko rozczarowanie. Dodat-
kowe zajêcie podreperuje twój bud¿et domo-
wy, a i ty sam nauczysz siê oszczêdzaæ.
W sta³ej pracy nie dawaj siê wykorzystywaæ
i nie wyrêczaj kolegów w ich obowi¹zkach.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
W pracy nie ustawiaj sobie poprzeczki zbyt wy-
soko, bo szybko siê zniechêcisz. Wytycz sobie
jeden cel i siê go trzymaj. Jeœli masz dosyæ co-
dziennoœci, poprzestawiaj meble, wyrzuæ ciuchy
sprzed stu lat i kup sobie coœ nowego na popra-
wienie nastroju. W uczuciach zagoœci wspania-
³a, pe³na mi³oœci harmonia. Partner zasypie ciê
bukietami kwiatów i prezentami. Doceñ to!

�� RAK 22.06-22.07
Masz dobre pomys³y, trzeba tylko pokonaæ le-
nistwo i opiesza³oœæ. Decyzje powinny byæ do-
brze przemyœlane. Porozmawiaj o pracy
z kimœ zaufanym. W sferze uczuciowej nieco
w¹tpliwoœci, zaczniesz siê zastanawiaæ czy to
na pewno ta po³ówka jab³ka, czy to na pewno
mi³oœæ? Nie rozwa¿aj tych kwestii jednak zbyt
nerwowo. Daj bowiem sobie trochê czasu.

�� LEW 23.07-23.08
Zbyt rzadko ostatnio obdarzasz partnera uœmie-
chem. Nie zdajesz sobie sprawy, jak wa¿na jest
dla niego twoja pogoda ducha! Choæ mo¿e tego
nie okazuje, twój uœmiech dodaje mu si³. W lu-
tym bêdziesz mia³ wiele powodów do zadowo-
lenia: poprawi siê twoje samopoczucie oraz at-
mosfera w pracy. Ale w dziedzinie finansów mu-
sisz mocniej trzymaæ rêkê na pulsie.

�� PANNA 24.08-23.09
Zrealizujesz siê teraz w pracy twórczej, wena nie
opuœci ciê nawet na chwilê. Urzêdowe sprawy
za³atwiaj, pos³uguj¹c siê nie tylko argumentacj¹,
ale i urokiem osobistym. Potrafisz teraz negocjo-
waæ, stawiasz rozs¹dne warunki, wiêc mo¿esz
podpisaæ jak¹œ wa¿n¹ umowê. Mimo wszystko
w lutym najwa¿niejsza bêdzie dla ciebie mi³oœæ.

�� WAGA 24.09-23.10
Podró¿, a mo¿e przeprowadzka? Jeœli trzeba
zmieniæ wczeœniejsze plany, nie wahaj siê.
Mo¿e ci siê wydawaæ, ¿e zmiany s¹ k³opotliwe,
ale mo¿esz zajœæ dalej, ni¿ zamierza³aœ. Drob-
ne rozczarowanie towarzyskie mo¿e staæ siê
cenn¹ wskazówk¹ na przysz³oœæ. Nie koncen-
truj siê tylko na stratach. Daj szansê komuœ,
kto w pierwszej chwili nie zwróci³ twojej uwagi. 

�� SKORPION 24.10-23.11
W sercowych sprawach spokój, ale zawodowa
droga mo¿e mieæ ostre zakrêty. Jesteœ osob¹
ambitn¹, jeœli wiêc uznasz, ¿e zbyt wolno poko-
nujesz dystans dziel¹cy ciê od zwyciêstwa, wci-
œnij gaz do dechy lub zmieñ œrodek lokomocji,
czyli... pracê. Jednak nie kieruj siê tylko emocja-
mi. Zasada: wszêdzie dobrze, gdzie nas nie ma,
mo¿e siê sprawdziæ. Starannie kontroluj wydatki.

�� STRZELEC 24.11-22.12
Luty da ci siê we znaki, mo¿e przypl¹taæ siê in-
fekcja, przeziêbienie... Dbaj o siebie, jedz zdro-
we posi³ki. Nerwowa atmosfera, jaka czeka ciê
w pracy minie, a twoje niepokoje oka¿¹ siê bez-
zasadne. W rodzinie radoœæ i zgoda, ale pod wa-
runkiem, ¿e ty oka¿esz pewnym osobom wiêcej
serdecznoœci i wyrozumia³oœci, nie czekaj¹c a¿
one pierwsze uczyni¹ gest w twoj¹ stronê.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Nadesz³a odpowiednia chwila, by wyrwaæ siê
z marazmu i poszukaæ spe³nienia. Koniec
z kompleksami i narzekaniem. Stawiaj na po-
mys³owoœæ, urok osobisty i inteligencjê. Œmia-
³o wykorzystaj okazjê do zawarcia nowych
znajomoœci, dokonania zmian. Z czegoœ mo¿e
trzeba zrezygnowaæ, ale w zamian otrzymasz
coœ równie atrakcyjnego.

�� WODNIK 21.01-19.02
Mo¿esz teraz œmia³o zainwestowaæ parê z³o-
tych lub przyj¹æ propozycjê pracy. Byæ mo¿e
odnajdziesz nie tylko Ÿród³o finansowej saty-
sfakcji, lecz tak¿e spe³nienie ambicji, pasjê,
która sprawia, ¿e ¿ycie nabiera sensu. Dziêki
swojej pomys³owoœci unikniesz finansowego
do³ka, ale mimo to ustalaj z partnerem wydatki,
aby na tym tle nie powsta³y nieporozumienia.

�� RYBY 20.02-20.03
Ty i partner poczujecie gwa³towny przyp³yw
uczuæ. Czeka was wiele mi³ych chwil, a tak¿e
wyj¹tkowo czu³ych nocy. Zajêæ bêdzie przyby-
waæ, a finansów ubywaæ. Mo¿e warto by³oby
pomyœleæ o zmianie firmy?! Propozycja nowe-
go zatrudnienia pojawi siê szybciej ni¿ siê tego
spodziewasz. Zapanuj nad swoimi nerwami.
Tak naprawdê to ty sam wymyœlasz sobie pro-
blemy. Merlin

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

Artur Grottger: Obrona dworu powstañca 1863.
Fot. karta pocztowa ze zbiorów Tadeusza W³. Œwi¹tka (1912). 
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NIEDOWIDZENIE

Przede wszystkim trze-
ba staraæ siê nie dopu-
œciæ do tego, by pies rze-
czywiœcie straci³ wzrok.
Jeœli zauwa¿ymy zmia-
ny w zachowaniu nasze-
go psa lub zmiany w wy-

gl¹dzie oczu naszego podopiecznego koniecz-
ne jest pe³ne badanie okulistyczne. Ocena pra-
wid³owoœci ustawienia powiek i rzês. Wygl¹d
trzeciej powieki. Badanie dna oka, badanie to-
nometryczne, badanie za pomoc¹ tzw. testu
Schirmera, badanie fluoresceinowe i inne. Je-
¿eli pomimo badañ i prób leczenia s³abniêcie
wzroku postêpuje musimy pogodziæ siê z lo-
sem i przygotowaæ do prawid³owej opieki nad
niedowidz¹cym, czy te¿ ociemnia³ym psem.

Pierwszym zauwa¿alnym przez w³aœciciela
objawem jest wpadanie psa na przeszkody. Do-
tyczy to zarówno spacerów jak i sytuacji w do-
mu, kiedy to pies
wpada na chwi-
lowo tylko prze-
stawiane w inne
miejsce sprzêty.
Dlatego te¿ pod-
stawow¹ rzecz¹
jest pozostawie-
nie panuj¹cego
dotychczasowe-
go porz¹dku me-
bli i sprzêtów. Je-
œli ju¿ jednak
musimy zmieniæ
ustawienia, przez
kilka dni powin-
niœmy oprowa-
dzaæ psa po „nowym” mieszkaniu tak, by ten
nabra³ pewnoœci i nauczy³ siê nowego rozk³a-
du. Pomimo wszystko starajmy siê nie zmie-
niaæ lokalizacji psiej miski z jedzeniem i wod¹.
Pozwoli to psu zachowaæ komfort pewnoœci
i stabilnoœci sytuacji w domu. Podobnie na spa-
cerach pies powinien byæ wyprowadzany na
smyczy, tak by w³aœciciel w ka¿dej chwili
móg³ zapanowaæ nad nieprzewidywalnymi sy-
tuacjami. Biegaj¹cy luzem, niedowidz¹cy pies
w chwili przestrachu i ucieczki mo¿e dostaæ siê
pod ko³a samochodu. Nagle pojawiaj¹cy siê ro-
werzysta, bêdzie w najlepszych swych zamia-
rach stara³ siê omin¹æ psa, a ten w³aœnie wbie-
gnie mu pod ko³a. Podobne zagro¿enie nios¹ ze
sob¹ zbiorniki wodne w parkach, k³adka dla
pieszych, itp.

Pocieszaj¹cy jest jednak fakt, ¿e psy w ogóle
jako gatunek nie najlepiej widz¹. Doskonale
rekompensuj¹ to s³uchem. Tote¿ niejednokrot-
nie ten uszczerbek na zdrowiu nie przes¹dza do
koñca o ca³kowitym dyskomforcie ¿ycia zwie-
rzêcia.

G£UCHNIÊCIE

Kiedy pies przesta³ reagowaæ na pukanie lub
dzwonek do drzwi, nie reaguje, kiedy upadnie
ko³o niego pêk kluczy lub na wo³anie w³aœci-
ciela - zachodzi podejrzenie, ¿e ma powa¿ny
ubytek s³uchu lub wrêcz nawet g³uchotê.

Opieka nad takim psem wymaga wyj¹tkowej
cierpliwoœci i zaanga¿owania. Spacery powinny
odbywaæ siê tylko i wy³¹cznie na smyczy, bo
przecie¿ pies nie zareaguje na nasze s³owne ko-
mendy. Starajmy siê wypracowaæ komendy wy-
dawane gestami. Ka¿d¹ prawid³owo wykonan¹
i zapamiêtan¹ komendê nagradzajmy smako³y-
kiem. W warunkach domowych starajmy siê nie
zaskakiwaæ psa niespodziewanymi zachowania-

mi. Nigdy psa
nie zachodŸmy
od ty³u i znienac-
ka nie dotykaj-
my. Sytuacja ta-
ka mo¿e zakoñ-
czyæ siê nawet
pogryzieniem
w y n i k a j ¹ c y m
z przestrachu
zwierzêcia. 

Niekiedy jed-
nak zdarza siê,
¿e pies ma tylko
powa¿n¹ wadê
s³uchu, ale nie
g³uchotê. Wów-

czas bardzo pomocne w kontaktach z psem s¹
gwizdki i rzadziej stosowane dzwonki. Zespo-
lenie ze sob¹ gestu i dŸwiêku gwizdka pozwa-
la nawi¹zaæ jeszcze wiêkszy kontakt, a przez to
sprawniejsze wykonywanie komend. 

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński 

MIESZKAÑCU pomó¿!

STAROŒÆ

SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZ¥T
Artur Dobrzyñski

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

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

sobota: 9.00-14.00
niedziela: umówione wizyty

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

tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
		 renowacjê wszystkich 
mebli tapicerowanych, 

nowoczesnych i stylowych
		 nowe meble na wymiar, wersalki, 

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

		 szycie kurtyn, kotar, 
zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy
		 zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
		 posiadamy wybór tkanin 

i transport
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Sk³adka, któr¹ pobiera
ZUS jest przeznaczona na 4
rodzaje ubezpieczenia spo-
³ecznego:
� emerytalne, które zapewnia

nam emeryturê z chwil¹ do-
¿ycia wieku emerytalnego,
� rentowe, które zapewnia

nam rentê, jeœli stan zdro-
wia spowoduje utratê zdol-
noœci do pracy, a tak¿e ren-
tê rodzinn¹ dla wspó³ma³-
¿onka i dzieci (w okreœlo-
nych sytuacjach) w przy-
padku naszej œmierci,

� chorobowe, zapewniaj¹ce
wyp³atê zasi³ku chorobo-
wego i macierzyñskiego,

� wypadkowe, zapewniaj¹ce
rentê i jednorazowe od-
szkodowanie w sytuacji,
gdy doznamy uszczerbku
na zdrowiu w wyniku wy-
padku w pracy.

Ponadto, co jest bardzo wa¿-
ne, ZUS pobiera tak¿e sk³adki
na ubezpieczenie zdrowotne
oraz Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Œwiadczeñ
Pracowniczych.

Sk³adka emerytalna wynosi
19,52% podstawy wymiaru. Ta-
ka sk³adka powinna zostaæ zapi-
sana na indywidualnym koncie
w ZUS u osoby, która nie jest
cz³onkiem otwartego funduszu
emerytalnego. W przypadku
cz³onka OFE na koncie w ZUS
zapisuje siê 12,22% podstawy
wymiaru, a do OFE trafia sk³ad-
ka stanowi¹ca 7,3% podstawy
wymiaru. Sk³adka rentowa wy-
nosi 13% podstawy wymiaru,
sk³adka chorobowa 2,45%,
a sk³adka wypadkowa jest zró¿-
nicowana – najczêœciej mieœci
siê w przedziale 2-3%. Musimy
wiêc pamiêtaæ, ¿e tylko sk³ad-
ka emerytalna „buduje” nasz
kapita³ emerytalny.

Przepisy bardzo precyzyjnie
okreœlaj¹, co to jest podstawa
wymiaru dla ró¿nych grup
ubezpieczonych. Warto wie-
dzieæ, ¿e dla pracowników
(czyli osób na umowie o pracê)

ta podstawa wymiaru to wyna-
grodzenie brutto pomniejszone
o kwotê tej czêœci sk³adek na
ubezpieczenie spo³eczne, która
jest op³acana przez pracowni-
ka i potr¹cana z jego wynagro-
dzenia. Ale do podstawy wy-
miaru nie wlicza siê wynagro-
dzenia za czas choroby oraz
zasi³ków chorobowych. Pod-
stawowym Ÿród³em informa-
cji o tym, ile wynosi nasza
podstawa wymiaru jest in-
formacja (np. na druku ZUS
RMUA), któr¹ co miesi¹c
przekazuje nam p³atnik.

Osoby prowadz¹ce dzia³al-
noœæ gospodarcz¹ samodzielnie
deklaruj¹ swoj¹ podstawê wy-
miaru, jednak¿e nie mo¿e ona
byæ ni¿sza ni¿ 60% przeciêtne-
go wynagrodzenia z ostatniego
kwarta³u. Bardzo wa¿nym roz-
wi¹zaniem dla osób podejmuj¹-
cych po raz pierwszy dzia³al-
noœæ gospodarcz¹, które wesz³o
w ¿ycie od 25 sierpnia 2005r.,
jest mo¿liwoœæ zg³oszenia ni¿-
szej podstawy wymiaru, w wy-
sokoœci 30% minimalnego wy-
nagrodzenia – przez okres
pierwszych 24 miesiêcy tej
dzia³alnoœci. W praktyce ozna-
cza to, ¿e sk³adka kierowana do
ZUS mo¿e byæ co miesi¹c ni¿-
sza o ok. 400 z³ – czyli prawie
5 tys. z³ rocznie.

Osoby prowadz¹ce dzia³al-
noœæ gospodarcz¹ op³acaj¹
sk³adki samodzielnie. Podobnie
jest z osobami podlegaj¹cymi
dobrowolnie ubezpieczeniu
spo³ecznemu. W przypadku
wiêkszoœci pozosta³ych ubez-
pieczonych sk³adki do ZUS od-
prowadza p³atnik. P³atnikiem
jest np. pracodawca, który od-
prowadza sk³adki pracowni-
ków, zleceniodawca, odprowa-
dzaj¹cy sk³adki za zlecenio-
biorców, spó³dzielnia odprowa-
dzaj¹ca sk³adki za cz³onków
spó³dzielni. Dla bezrobotnych,
maj¹cych prawo do zasi³ku
p³atnikiem jest powiatowy
urz¹d pracy, a dla ¿o³nierzy nie-

zawodowych, odbywaj¹cych
s³u¿bê czynn¹ – odpowiednia
jednostka organizacyjna MON.

Sk³adkê na ubezpieczenie
spo³eczne najczêœciej finansuje
w ca³oœci osoba ubezpieczona
(jak np. prowadz¹cy dzia³al-
noœæ gospodarcz¹) albo te¿
obie strony po po³owie (np.
pracodawca i pracownik).
W tym ostatnim przypadku
sk³adkê ubezpieczonego p³at-
nik potr¹ca z wynagrodzenia
i przekazuje do ZUS razem ze
swoj¹ czêœci¹ sk³adki. W nie-
których sytuacjach (jak np.
urlop wychowawczy, s³u¿ba
wojskowa, pobieranie zasi³ku
dla bezrobotnych) sk³adki s¹ fi-
nansowane w ca³oœci ze œrod-
ków publicznych.

Wiedza o tym, ile wynosi
sk³adka, kto j¹ finansuje oraz
kto jest p³atnikiem jest nam
niezbêdna aby kontrolowaæ,
czy nasza sk³adka emerytalna
jest prawid³owo rejestrowana
w ZUS i przekazywana do
OFE. 

Krzysztof Pater 

Nasza składka w ZUS

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

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

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

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

FRYZJERSTWO DAMSKIE, MÊSKIE, DZIECIÊCE
Pe³en zakres us³ug

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

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

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−607−190−012

TAPICERWłaściciele
aut!

u nas OC dla aut
ju¿ od 380,− z³.

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

0602−787−017
godz.10−17 Masz blisko!
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REKLAMA REKLAMA

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.

Salon Mebli

tel. 617 44 45

dla dzieci i m³odzie¿y

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

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

Nie jest to jednak widocz-
ny problem spo³eczny, a ju¿
zw³aszcza w miejscowoœciach
kurortowych, jak Limasol,
w którym spêdzi³am urocze
trzy miesi¹ce. Miasto po³o¿o-
ne nad samym morzem jest ra-
jem dla emerytów, bogatych
Rosjan i Anglików. Jest to je-
dyne miejsce, które zdarzy³o
mi siê w ¿yciu ogl¹daæ, tak ge-
nialnie przystosowane do po-
godzenia tych dwóch ¿ywio-
³ów: Wschodu i Zachodu, tych
dwóch stylów ¿ycia i preferen-
cji rozrywkowych i to na prze-
strzeni niewiêkszej ni¿ dwie,
trzy dzielnice Warszawy. Uli-
ce b³yszcz¹ siê neonami irish
pubów i typowych rosyjskich
restauracji. Ruch jest prawo-
stronny, gniazdka kontaktów
rodem z Anglii, ale za to ka¿-
dy szef gastronomii biegle
w³adaj¹cy angielskim, obo-
wi¹zkowo zna tak¿e podsta-
wowe zwroty rosyjskie i gusta
rosyjskich nuworyszy. Sk¹d ta
rzadko spotykana dychoto-
mia? OdpowiedŸ jest ma³o za-
skakuj¹ca: Rosjanie to jeden
z najpotê¿niejszych kapita³ów
na Cyprze, a Anglicy zadomo-
wili siê tam po wojnie z Tur-
kami i zdobyli specjalne pra-
wa jako najpotê¿niejsi soju-
sznicy Greków. Mimo i¿ woj-
na zakoñczy³a siê na dobre
w latach 80-tych, do tej pory
funkcjonuj¹ gdzieniegdzie an-
gielskie bazy wojskowe. 

SEZON NA POLAKA

Funt cypryjski jest niewy-
mienialny poza granicami wy-
spy i jeszcze niedawno stanowi³
równowartoœæ 2 Euro. Obecnie
jego pozycja mocno siê os³abi-
³a, a to miêdzy innymi za spra-
w¹ takich jak ja: odk¹d Cypr
wst¹pi³ do Unii Europejskiej
i otworzy³ swój rynek pracy dla
innych cz³onków wspólnoty,
rzesze Polaków, Wêgrów, S³o-
waków znalaz³o tam ³atwy za-

robek. Niektórzy przyje¿d¿aj¹
na sta³e, jednak wiêkszoœæ tyl-
ko na sezon: pracuj¹, ¿y³uj¹
i odk³adaj¹ kapita³, który za-
miast puœciæ w obieg, wywo¿¹
do domów. Ten nowy typ pra-
cowników sta³ siê wielk¹ kon-
kurencj¹ dla zazwyczaj leni-

wych i posiadaj¹cych dwie le-
we rêce autochtonów, którzy za
analogiczn¹ pracê otrzymuj¹
dwukrotnie wy¿sze stawki ni¿
nowo przybyli. Nic dziwnego
wiêc, ¿e manager restauracji
w hotelu, czy te¿ prywatny re-
staurator wol¹ zatrudniæ na se-
zon Polaka (zw³aszcza ³adn¹
Polkê) ni¿ starszego, lekko oty-
³ego Cypryjczyka. Nasza nacja
cieszy siê uznaniem wœród pra-
codawców i niechêci¹ wspó³-
pracowników, gdy¿ mamy opi-
niê rzetelnych „wyrobników”,
którzy nie nawykli do wyk³óca-
nia siê o lepsze warunki finan-
sowe. Traktowani jesteœmy
z szacunkiem, chocia¿ d³ugo je-
szcze nie prze³amiemy stereo-
typu biednego kraju. Jeden

z kelnerów w czterogwiazdko-
wym hotelu, w którym praco-
wa³a moja kole¿anka, cz³owiek,
jak na ichnie warunki w miarê
wykszta³cony, zapyta³ jej, co
zrobi z przywiezionymi do Pol-
ski pieniêdzmi (zarobi³a oko³o
4000 z³), czy kupi sobie jakiœ

luksusowy samochód. Jak¿e
zdziwi³ go jej szyderczy
uœmiech i odpowiedŸ, ¿e przeje
to w dwa miesi¹ce i wyda na
dwie dobre imprezy. Inne pyta-
nia, którymi obie by³yœmy nê-
kane by³y typu, dlaczego nie
chcemy zostaæ na sta³e i zna-

leŸæ sobie mê¿a wœród miejs-
cowych: tak przecie¿ robi¹ Ro-
sjanki, które potem nie musz¹
ju¿ pracowaæ do koñca ¿ycia.
By³ dla nich niepojêtym zjawi-
skiem fakt, ¿e chcemy praco-
waæ i robiæ coœ wiêcej ni¿ wy-
pe³niaæ obowi¹zki ¿ony auto-

chtona tudzie¿ kelnerki, nawet
najlepszej restauracji œwiata. 

KOBIETY S¥ 
GOR¥CE

Cypryjczycy nie przywykli
jeszcze do nas, jesteœmy dla
nich tworem dziwnym, nie mie-
œcimy siê w kategoriach, które
znaj¹: przyjechaliœmy zarobiæ,
ale nie z musu, jak Banglade-
sze, przez co nie mog¹ nas jak
ich, traktowaæ jako ludzi dru-
giej kategorii. Nie jesteœmy te¿
tacy jak Rosjanie, mimo i¿ wy-
gl¹damy i mówimy podobnie.
Polskie kobiety nie szukaj¹
przy Cypryjczykach stabiliza-
cji, lecz raczej rozrywki, do
czego ci, w ci¹gu tych dwóch
lat przyzwyczaili siê tak bar-
dzo, ¿e niemal o wszystkich
Polkach myœl¹ tak samo: jeste-
œcie bardzo piêkne i bardzo ³a-
twe. Nie chcê przez to powie-
dzieæ, ¿e musimy siê wstydziæ
m³odych naiwnych rodaczek,
które robi¹ nam z³¹ opiniê
w Europie. 

Cypr to przecie¿ wyspa Afro-
dyty i wszystko tam nastawione
jest na seksualn¹ konsumpcjê.
Nawet samochody w podsta-
wowym wyposa¿eniu maj¹

opcjê rozk³adanych przednich
foteli pasa¿era i kierowcy. 

Klimat, który panuje na Cy-
prze jest niepowtarzalny nie tyl-
ko ze wzglêdu na bajeczn¹ pogo-
dê. Ludzie s¹ otwarci i ¿yczliwi,
a ¿ycie bardzo ³atwe. Z przeciêt-
nej pensji kelnerki nie tylko
mo¿na siê bez problemu utrzy-
maæ, lecz tak¿e od³o¿yæ co nieco
lub wydaæ na rozrywkê. Jedyne,
czego mi brakowa³o przez te trzy
miesi¹ce by³a jakakolwiek forma
kultury wy¿szej ni¿ dyskoteka,
czy kino: w Limasol nie ma ¿ad-
nego teatru ani pubu z muzyk¹
jazzow¹. Jest to miejscowoœæ tu-
rystyczna, a turyœci w wakacje
nie lgn¹ do tego typu atrakcji, ale
co z tubylcami? Mimo usilnych
poszukiwañ nie natknê³am siê na
nic teatropodobnego, nawet
w typowo cypryjskiej czêœci
miasta. Ca³y czas ko³ata³o mi po
g³owie pytanie, co ci ludzie robi¹
poza sezonem, gdy wiêkszoœæ
lokali jest pozamykana? Czy na-
prawdê nie odczuwaj¹ potrzeby
zetkniêcia siê z jak¹kolwiek for-
m¹ kultury? Do tej pory nie
znam odpowiedzi. Mo¿e po pro-
stu, gdy najdzie ich taka potrze-
ba, co wydaje siê w¹tpliwe, jad¹
po jej zaspokojenie do Nikozji?
Wydaje mi siê jednak, ¿e ich ¿y-
cie zbyt mocno zdominowa³y
wp³ywy patronki wyspy – Afro-
dyty i gra mi³osna poch³ania ca-
³¹ ich energiê.

Teraz, siedz¹c tak w wyziê-
bionym mieszkaniu na siódmym
piêtrze bloku na Pradze Po³u-
dnie, czuj¹c jak marznie mi nos,
têskniê mimo wszystko do roz-
grzanych s³oñcem ulic i tr¹bi¹-
cych za mn¹ samochodów. Têsk-
niê do wszechobecnego uœmie-
chu i tego braku zakompleksie-
nia, który na d³u¿sz¹ metê mê-
czy³, ale którego z pewnoœci¹
powinniœmy siê od Cypryjczy-
ków nauczyæ. Zuza

Gorące wspomnienia 
Jeden z najbogatszych krajów œwiata: nie ma
socjalu, bo nie ma bezdomnych ani tych
z granicy ubóstwa. Mowa oczywiœcie o oby-
watelach cypryjskich, gdy¿ biedotê, której
trzon stanowi¹ emigranci z Bangladeszu i Fi-
lipin, mo¿na spotkaæ jak wszêdzie. 
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KUPIĘ

�� Antyki, meble, obrazy, ze-
gary, pocztówki, znaczki oraz
inne przedmioty. 

Tel. 022 610-33-84; 
0601-235-118

�Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa
18. Tel. 022 831-36-48

SPRZEDAM

� Odkurzacze Rainbow – no-
we, u¿ywane – serwis, konser-
wacja, akcesoria. 

Tel. 0606 742 822

MEDYCZNE

RAMKA
� Blokery, Esperal, odtrucia.
Tel. 0 22 671-15-79, 0 22 613-
98-37
� Kwasy - likwidacja blizn
i przebarwieñ. 

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

Tel. 022 870-14-44

MEDYCYNA NATURALNA

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

NAUKA

� Angielski. Tel. 091-985-034
� Geografia - wszystkie pozio-
my, tanio. Tel. 0608-601-180
� Francuski, rosyjski – t³uma-
czenia przysiêg³e, techniczne,
handlowe, finansowe. 

Tel. 022 815-44-91
� J. niemiecki – egzaminator
okrêgowy, nowa matura, egza-
miny, konwersacje, szybka nau-
ka, metoda multimedialna. 
Tel. 022 610-02-84; 0501-122-145
� J. polski. Tel. 022 673-72-39
� Kursy dla archiwistów. 

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

lub 0602-232-879
� Matematyka – podstawowa,
gimnazjum – nauczycielka. 

Tel. 022 671-16-14
� Matematyka 60 minut/25 z³.
Tel. 022 810-26-11; 0663-022-567
� Niemiecki, rosyjski. 
Tel. 0604-060-641; 022 810-02-22  
� Rosyjski – 25 z³/godz., Nati-
ve Spiker. Tel. 022 879-92-29;

0502-275-194
� Zarz¹dcy i poœrednicy - szko-
lenia. Tel. 022 879-87-66 

NIERUCHOMOŚCI

Dzia³ki
Miêdzylesie – 909 m kw. 

– 227 000 z³. WZZiT
Wiœniowa Góra – 1500 m kw.

– 300 000 z³.
Radoœæ – 3000 m kw. 

– 870 000 z³. 
Anin Zorzy – 1500 m kw. WZZiT
Radoœæ – 1400 m kw. poz. na
budowê
Aleksandrów – 1675 m kw. 

– 155 000 z³.
Domy

Miêdzylesie – 145/1331 m kw. 
– 550 000 z³.

Michalin – 200/1200 m kw. 
– 650 000 z³.

Radoœæ – 250/680 m kw. 
– 560 000 z³.

Radoœæ – 550/1600 m kw. 
– 1080 000 z³.

Józefów – 360/1500 m kw. lux 
– 1600 000 z³.

Mieszkania
Grochów 130 m kw., 2 gara¿e 

– 560 000 z³.
Ostrobramska 80 m kw., gara¿ 

– 350 000 z³.
Saska Kêpa 49 m kw.

– 220 000 z³. 

W−wa Międzylesie
ul. Patriotów 309

tel. 615−80−05 

NIERUCHOMOŚCI/szukam

� Lokalu z ogrzewaniem miej-
skim na ma³¹ poligrafiê:
80–100 m kw. na Pradze. 

Tel. 0506-061-149 

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia

�� 2 pokoje 60 m kw. na Gro-
chowie. Tel. 022 610-41-10 

(po 16.00)
� Samodzielne 40 m kw. na
P³owieckiej. 

Tel. 022 613-22-41

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� Spokojna rodzina kupi mie-
szkanie od osoby starszej (go-
tówka) z notarialn¹ gwarancj¹
jej zamieszkiwania w wybra-
nym pokoju. 

Tel. 0606-997-815

NIERUCHOMOŚCI/wynajmę

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

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

Tel. 0601-24-22-26

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Budowlan¹ 2000 m kw. Z³o-
tok³os/Marylka. 

Tel. 022 613-22-41
� Miejsce postojowe w budyn-
ku na Goc³awiu. 

Tel. 022 853-49-79; 
0509-728-360

DAM PRACĘ

� AVON – nowe programy za-
robkowe, ciekawe propozycje.
Zadzwoñ! 

Tel. 022 673-55-28; 
0602-623-916

� Siostrom PCK, opiekunkom,
pielêgniarkom – Wawer, Weso-
³a. Tel. 022 815-30-62
� Z Oriflame, jako konsultant-
ka zarobisz tyle – ile potrzebuje
Twój domowy bud¿et. Za-
dzwoñ pod przyjazny numer! 

Tel. 022 871-88-00

SZUKAM PRACY

� Emerytka, dyspozycyjna –
praca biurowa. 

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

PRAWNE

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

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

RÓŻNE

� Domy z bali. 
Tel. 0888-708-650

� Konsultacje dotycz¹ce zwro-
tu, zasiedzenia, reprywatyzacji
nieruchomoœci dekretowych -
siedziba UPR ul. Nowy Œwiat
41, pon. i czwartki 15.00-17.00.

Tel. 022 826-74-77; 
0606-90-40-67

�� KREDYTY - gotówkowe,
hipoteczne i samochodowe,
leasing. Sprzeda¿ domów
z bali. W-wa, ul. Miñska 69,
lok. 41. Tel. 022 870-27-83; 

0501 550 975
� Kupiê stare prospekty samo-
chodowe i inn¹ literaturê moto-
ryzacyjn¹. Tel. 0600-817-479;

022 610-45-44
�� T³umaczka jêzyka niemiec-
kiego. Przysiêg³e i zwyk³e. 

Tel. 0603-682-046
� Skup surowców wtórnych
(z³om, metale kolorowe, maku-
latura, tworzywa sztuczne, aku-
mulatory). W,wa ul. Trakt Lu-
belski 338 A. Tel. 0609-805-821
��Walentynki – prezenty – bie-
lizna. ul. Fieldorfa 10/324

USŁUGI

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577
� Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami. 
Tel. 022 610-58-50; 0607-838-608

RAMKA
ALKO Przeprowadzki – us³ugi
transportowe, 90 gr/km. Meblo-
wozy. Tel. 0694-977-485
�� ANTENY – Telewizyjne
i satelitarne, Cyfrowy Polsat
199,00 z³., 35,00 z³/m-c oraz
dekodery bez abonamentu 400
programów – 15 polskich (Po-
lonia, TV Trwam). Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja.
Tel. 022 815-47-25; 0501 123 566
� Automatyczne pralki, zmy-
warki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 022 612-95-23, 

0609 105 940
� Bielizna - pasmanteria ul.
Fieldorfa 10/324.
� Ch³odnicze urz¹dzenia du¿e
(komory), ma³e (sklepowe) –
monta¿ i naprawa. 

Tel. 0602-690-141

� Cyklinowanie, lakierowanie
- Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
� DEZYNSEKCJA, skutecznie.

Tel. 022 642-96-16
�� Elektryczne. 

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

� Elektryczne. 
Tel. 022 810-29-77

� FOCUS SERVICE - naprawa
telewizorów w domu klienta. 

Tel. 022 613-62-96; 
0603-40-90-20

� Futra, ko¿uchy, odzie¿
skórzana – us³ugi miarowe,
przeróbki, wszelkie naprawy -
ul. Zamieniecka 63. 

Tel. 022 610-23-05
� Gaz, awarie pieca, termy,
kuchni, pod³¹czenia, przeróbki,
naprawy, hydraulika 24 h. 

Tel. 610-88-27; 0604-798-744
�� Glazura, malowanie, tape-
towanie, hydraulika, elektry-
ka, panele, gwarancja – Fir-
ma G³owacki. 
Tel. 022 615-58-13, 0504 61 88 88
�� Hydrauliczne. 

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

�Hydraulik. Tel. 022 815-66-60,
0502-031-257

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

0607-773-106
� Kolorowa odzie¿ robocza –
producent. Obuwie, rêkawice,
fartuchy, odzie¿ dla gastrono-
mii, odzie¿ dla agencji ochrony.
P.P.H.U. Pirat, ul. Che³m¿yñska
158; 04-464 W-wa. 

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

� Komputerowe. 
Tel. 0508-683-310

RAMKA

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

Tel. 022 842-97-06; 
0602-272-464

� Malowanie, tapetowanie, pa-
nele. Tel. 022 615-76-97
�Malowanie, g³adzie gipsowe.

Tel. 022 612-01-95
��Malowanie, tapetowanie. 

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

� Malowanie, gipsy. 
Tel. 022 424-12-41; 

0609-394-164
�� Naprawa i przestrajanie te-
lewizorów krajowych i zagra-
nicznych, magnetowidów.
Gwarancja i rachunki. 
Tel. 022 612-52-23; 0607 145 196
� Naprawa pralek i lodówek –
tanio. Tel. 022 644-23-12; 

0697-120-312
� Pogotowie komputerowe –
gwarancja, dojazd. 

Tel. 0603-922-567

�� Pranie i renowacja odzie¿y
skórzanej, pranie dywanów,
magiel. Zak³ad Pralniczy ul.
Igañska 22. Tel. 022 870-09-54
� Pranie dywanów, wyk³adzin,
tapicerki – Karcherem. 

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

0502-928-147
� Pralnia, magiel – pranie dy-
wanów, obiæ. Najtaniej - ul.
Zwyciêzców 55, ul. Guderskie-
go 9. Tel. 022 617-73-81
� Pralki, lodówki, sprzêt elek-
tryczny. Tel. 022 610-05-30; 
022 671-80-49; 0601-361-830
� Prasowanie koszul, sprz¹ta-
nie. Tel. 022 810-19-05; 

0609-50-40-30
� Poprawki krawieckie - tanio,
ul. Fieldorfa 10/324 
�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio. Tel. 022 810-25-72; 

0501 190 127 
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0692-71-78-71 
�� Serwis RTV – telewizory,
magnetowidy, wie¿e, magneto-
fony itp. Piloty – naprawa,
sprzeda¿ – ul. Bora-Komorow-
skiego 8. Tel. 022 671-33-22
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne. 
Tel. 022 810-38-04; 0602-126-214
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88
RAMKA
Uwaga! Okazja! Skup Czapel-
ska – 21, 22, i 23 luty (wtorek,
œroda, czwartek) skupuje pu-
szki ALU. po 5 z³./kg�� (7.00-
20.00) Tel. 022 499-20-62 �
cena z innym towarem
�WOD.-KAN. – GAZ., C.O. 

Tel. 022 613-82-96
� Zduñskie, kominiarskie - pie-
ce, kuchnie, kominki, czyszcze-
nie kominów i odgruzowanie,
wk³ady kominowe z kwasówki.
Opinie, szybko, solidnie. 
Tel. 0608-728-701; 022 673-01-33
�� ¯aluzje, verticale, rolety,
moskitiery – producent –
monta¿, serwis. Rabat dla
emerytów i rencistów. ul. Ko-
morska 42 godz. 8.00-16.00;
ul. Grenadierów 11 paw. 4
godz. 12.00-18.00. 

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

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

Tel. 022 610-54-19
� ¯aluzje verticale, rolety,
monta¿, naprawa, hurt, pranie
verticali. Tel. 022 610-23-83
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 022 610-54-19
� ¯uk – wywóz gruzu, œmieci,
przeprowadzki. 
Tel. 022 610-88-27; 0886-196-866

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

022 613-98-37

OOOO GGGG ££££ OOOO SSSS ZZZZ EEEE NNNN IIII AAAA     DDDD RRRR OOOO BBBB NNNN EEEE �� OOOO GGGG ££££ OOOO SSSS ZZZZ EEEE NNNN IIII AAAA     DDDD RRRR OOOO BBBB NNNN EEEE �� OOOO GGGG ££££ OOOO SSSS ZZZZ EEEE NNNN IIII AAAA     DDDD RRRR OOOO BBBB NNNN EEEE

REKLAMA REKLAMA

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

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

0505-582-600

www.mieszkaniec.pl

OdwiedŸ nasze strony
LOKALNIE I WIRTUALNIE

Uwaga! Okazja! Skup Czapel-
ska – 21, 22, i 23 luty (wtorek,
œroda, czwartek) skupuje pu-
szki ALU. po 5 z³./kg* (7.00-
20.00) Tel. 022 499-20-62 
* cena z innym towarem

W oparciu o Ustawê o pomocy spo³ecznej z dnia 12 marca 2004 r.
(Dz. U. nr 64, poz. 593) oraz Ustawê o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. nr 96, poz. 873)

w dniu 6 lutego 2006 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI

OG£ASZA KONKURS
dla organizacji pozarz¹dowych

na realizacjê wybranych zadañ z zakresu spraw spo³ecznych.
Wielkoœæ œrodków przeznaczonych na realizacjê zadañ wynosi 1.700.000 z³.

Uczestnikami konkursu mog¹ byæ:
� organizacje pozarz¹dowe prowadz¹ce dzia³alnoœæ w zakresie pomocy spo³ecznej
� osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do Koœcio³a

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych
oraz o gwarancji wolnoœci sumienia i wyznania, je¿eli ich cele statutowe obejmuj¹ prowadzenie dzia³alnoœci
w zakresie pomocy spo³ecznej.

Oferty na realizacjê zadañ nale¿y sk³adaæ do dnia 8 marca 2006 r. w siedzibie Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Ma-
zowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie, ul. Czerniakowska 44.
Oferty o dotacjê winny byæ sporz¹dzone wg wzoru stanowi¹cego za³¹cznik do Rozporz¹dzenia Ministra Polityki Spo-
³ecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie okreœlenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. nr  44, poz. 427).
Treœæ og³oszenia o konkursie oraz wzór oferty umieszczone s¹ pod adresem internetowym www.mazowieckie.pl/wps

Dodatkowe informacje zwi¹zane z warunkami konkursu mo¿na uzyskaæ pod nr tel. (022) 851 12 09 oraz w Oddzia³ach
Zamiejscowych Wydzia³u Polityki Spo³ecznej.

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