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Ciii,
wiceprezydent
myœli
Zanios³o mnie na moment do Brazylii. Co ja siê nie nas³ucha³em od polskich rezydentów biura podro¿y
w tym po³udniowoamerykañskim kraju: pogódŸcie siê, ¿e tu z organizacj¹
pracy jest inaczej ni¿ w Europie. Nie
liczcie na punktualnoœæ, nie liczcie na
dotrzymywanie s³owa. Wszystko jest
umowne. Nieprawda - jak autobus
mia³ byæ na 1.00, to by³ piêæ minut
przed czasem, jak mia³ czekaæ posi³ek, to czeka³, a wraz z nim zastêp
kelnerów gotowych na ka¿de us³ugi.
Brazyliê to ja dopiero mia³em po powrocie do Warszawy...
Na nowo otwartym, powiêkszonym
lotnisku Okêcie na baga¿ czekaliœmy
(200 osobowa grupa po 10 godzinnym locie) 1,5 godziny. Nikt nie wie,
dlaczego w Brazylii ten sam samolot
uda³o siê roz³adowaæ w 20 minut. Tu
baga¿e - jak ju¿ wreszcie siê pojawi³y
- wydawane by³y pojedynczo - jedna
torba na podajniku, co jakiœ czas. Dodatkowe 40 minut czekania.
A potem zobaczy³em Sajgon na
ulicach stolicy. Tsunami nanios³o fale
nieposprz¹tanego œniegu na chodniki, a wodê - na ulice. ¯ywio³ szczególnie sobie upodoba³ nasz¹ Pragê w okolicach Grochowskiej, Wiatracznej, Grenadierów, Alei Stanów Zjednoczonych, na przejœciach dla pieszych woda sta³a po kostki. Po ba³aganiarsku przeprowadzone frezowanie jezdni spowodowa³o, ¿e utworzy³y
siê jeziorka g³ównie na pasach.
Gdyby nie ocieplenie, ten kataklizm trwa³by pewnie tygodniami, bo
s³u¿by skoncentrowa³y si³y porz¹dkowe w Œródmieœciu.
No i s³ucham wiceprezydenta miasta, Jacka Wojciechowicza, cz³owieka
opromienionego sukcesami w Weso³ej, który ocenia ten kataklizm w ten
sposób, ¿e „jest zaniepokojony sytuacj¹” i ma zamiar coœ w tej sprawie zrobiæ. W Brazylii moim zdaniem dawno
by coœ ju¿ zrobiono. A u nas odpowiedzialny wiceprezydent zaczyna uruchamiaæ dopiero proces myœlowy...
Piêkny kraj ta Brazylia, mówiê
Tomasz Szymański
Wam ludzie.
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 Manifest
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 ¯o³nierze walcz¹
z grzybic¹

 Niebezpiecznie
„Pod Go³¹bkiem”

„Mieszkaniec”, jako jedyny jest w posiadaniu zdjêcia, na którym Hanna
Gronkiewicz-Waltz po raz pierwszy jako prezydent Warszawy, tu¿ po zaprzysiê¿eniu opuszcza sto³eczny ratusz. Nie spodziewaliœmy siê, ¿e to zdjêd o k o ń c z e n i e n a s t r. 2
cie staje siê samospe³niaj¹c¹ przepowiedni¹...

CENTRUM MEDYCZNE
OSTROBRAMSKA
MAGODENT
s t r.
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ABUD

04-247 Warszawa, ul. Che³m¿yñska 1/Marsa
tel./fax (022) 610 01 80

MIESZALNIA
TYNKÓW I FARB

RA

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

BA
TY

Nr 3(424) ROK XVII

RA

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

BAT

Y!

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

 672−77−77

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

 ELEGANCKIE LEKKIE OKULARY
 SOCZEWKI KONTAKTOWE
 LEKARZ OKULISTA, BADANIE WZROKU
 DU¯Y WYBÓR OPRAW

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH
ul. Che³m¿yñska 1 tel. 022 612-32-71
ul. Zdziarska 64 tel. 022 747-01-60
pon.−pt. 8−17, sob. 8−13

TYNKI FARBY W KOLORACH W 24 H
Pustaki  Cegła  Gipsy  Siatka  Styropian
Wełna  Tynki maszynowe  Płyty g−k

Z gazetą MIESZKANIEC specjalny RABAT!!!

TŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe – wszystkie języki

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

www.att.waw.pl

R A B AT
do

35%*

* przy 100% wp³acie

Warszawa
ul. Ostrobramska 73
tel. (022) 613 50 33,
(022) 870 27 17

Z A C Z Ę ŁY S I Ę S C H O D Y. . .
dokończenie ze str.

1

Kilkoro sto³ecznych samorz¹dowców nieodpowiednio z³o¿y³o
oœwiadczenia maj¹tkowe. Prawo
mówi, ¿e ich mandaty wygasaj¹.
Okrutne to prawo, ale ci co je
uchwalali dostrzegli to okrucieñstwo dopiero teraz, kiedy okaza³o siê, ¿e temu prawu podlegaj¹
ich partyjni koledzy i kole¿anki.
Wœród samorz¹dowców prawobrze¿nej Warszawy wpadka trafi³a siê mieszkaj¹cej w Wawrze pani prezydent oraz przewodnicz¹cym rad dzielnicy: Andrzejowi
Wojdzie (Platforma Obywatelska) z Wawra i Jackowi Wachowiczowi (Praska Wspólnota Samorz¹dowa) z Pragi Pó³noc.

cz¹cy rady. O swoje racje Andrzej Wojda zamierza walczyæ
w s¹dzie administracyjnym.
Z drugiej strony, mimo, ¿e
jest samorz¹dowcem o niewielkim sta¿u, winien siê zastanowiæ nad tym, czy prawid³owe
by³o sk³adanie swoich oœwiadczeñ samemu sobie, bo przecie¿ to on kieruje pracami rady
dzielnicy...

strza. Jeœli w tym terminie burmistrz nie zosta³by wybrany, to
prezydent Warszawy mia³a
wprowadziæ na Pragê Pó³noc
swojego komisarza. Tego rada
chcia³a unikn¹æ i postanowi³a
obradowaæ dalej traktuj¹c wyjœcie przewodnicz¹cej, jako obstrukcjê prac rady. Radni odwo³ali przewodnicz¹c¹, której ju¿
na sali nie by³o, a nowym prze-

CO DALEJ?

WAWER
Andrzej Wojda z³o¿y³ stosowne oœwiadczenie w obowi¹zuj¹cym terminie, ale nie tam,
gdzie trzeba. Jako przewodnicz¹cy rady dzielnicy winien
z³o¿yæ oœwiadczenie u wojewody. Zrobi³ to natomiast w sekretariacie wawerskiej rady dzielnicy. Wyjaœniaj¹c zaistnia³¹ sytuacjê Andrzej Wojda podkreœla³, ¿e z tymczasowego regulaminu Sekretariatu Rady Dzielnicy Wawer wynika, i¿ zadaniem sekretariatu jest m.in.
„prowadzenie spraw zwi¹zanych z oœwiadczeniami maj¹tkowymi z³o¿onymi przez radnych dzielnicy, a w szczególnoœci rejestrowanie, przechowywanie i przygotowanie do publikacji kopii oœwiadczeñ”. Takie t³umaczenie jest logiczne,
ale... nawet jeœli zawini³ urzêdnik sekretariatu, to konsekwencje poniesie przewodni-

PRAGA PÓ£NOC
Samemu sobie oœwiadczenie
z³o¿y³ przewodnicz¹cy rady Pragi Pó³noc Jacek Wachowicz.
Zrobi³ to celowo. Ostatniego
dnia sk³adania oœwiadczeñ,
w czasie sesji rady Pragi Pó³noc,
dosz³o do ma³ej rewolty. Dotychczasowa przewodnicz¹ca
og³osi³a przerwê w obradach
i wysz³a z sali. Takie zachowanie
podobno mia³o uniemo¿liwiæ radzie dokonania wyboru burmi-
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ANTENY

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „Redom” ul. Walecznych 76, tel./fax 617-23-33
WYKONUJE:

 renowacjê wszystkich mebli
tapicerowanych, nowoczesnych i stylowych
 nowe meble na wymiar, wersalki,
tapczany, fotele, naro¿niki itd.
wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta
 szycie kurtyn, kotar, zas³on, firan
³¹cznie z monta¿em karniszy
 zabudowy z p³yt meblowych
i meble uzupe³niaj¹ce
 posiadamy wybór tkanin i transport
Z A P R A S Z A M Y : w godz. 7.00−18.00, sob. 9.00−14.00

WARSZAWA
O ile w miejsce radnych,
którzy utrac¹ mandaty wchodz¹
kolejni radni, o tyle w przypadku prezydenta Warszawy trzeba
rozpisaæ nowe wybory. A to
ogromne koszty. Hanna Gronkiewicz –Waltz zapowiada, ¿e
do koñca bêdzie walczy³a przed
s¹dem o utrzymanie prezydenckiego fotela. Przeprosi³a warszawiaków za zamieszanie,
którego sta³a siê przyczyn¹.
Win¹ za swoje opóŸnienie obarczy³a urzêdnika wojewody,
który jej urzêdnikowi poda³
b³êdne terminy.
Przepisy mówi¹, ¿e w tym
przypadku mandat po prostu
wygasa z dniem niez³o¿enia
stosownego oœwiadczenia.

 Autoryzacja CYFRA+, Polsat, N
 Promocja dekoder Polsatu za 99 z³
i 9,9 z³/m-c
 Satelity bez op³at 650 programów
w tym 15 polskich (Polonia, TRWAM)
 Anteny TV – naziemne
Sprzeda¿, monta¿,
naprawa, gwarancja!
„LEMAG” W-wa ul. Br. Czecha 29
tel. 022 815-47-25; 0501-123-566

wodnicz¹cym wybrano Jacka
Wachowicza. By³a godzina
19.00. Wachowicz, ju¿ jako
przewodnicz¹cy, winien z³o¿yæ
tego dnia oœwiadczenie wojewodzie, ale o tej porze Mazowiecki
Urz¹d Wojewódzki by³ ju¿ zamkniêty.
Aby chocia¿ dochowaæ terminu z³o¿y³ oœwiadczenie sam
sobie. – Jeœli organ nadzorczy
uzna, ¿e straci³em mandat, to
nie bêdê robi³ szopek – zapewnia Wachowicz.

KREDYTY

Do s¹dów mo¿na siê odwo³ywaæ, ale trzeba mieæ œwiadomoœæ, ¿e taka sytuacja mo¿e
byæ wrêcz zabójcza zarówno
dla dzielnic, jak i naszego miasta. Czêœæ warszawskich s¹dów
ju¿ wstrzymuje rozpatrywanie
spraw, w których stron¹ jest
m.st. Warszawa. Jest wielce
prawdopodobne, ¿e Warszawa
w chwili obecnej nie ma prawnego reprezentanta, którym
winien byæ prezydent.
A¿ strach pomyœleæ co bêdzie jeœli znajdzie siê osoba,
która zacznie podwa¿aæ podejmowane obecnie decyzje i zarz¹dzenia pani prezydent....
Równie strach pomyœleæ, co
bêdzie, gdy premier Jaros³aw
Kaczyñski wyznaczy Warszawie komisarza i ten bêdzie
chcia³ dostaæ siê do ratusza.
Dojdzie do przepychanek i rêkoczynów? Tego jeszcze w sto³ecznym ratuszu nie mieliœmy.
Adam Rosiński
REKLAMA

„BIOMAD”
ul. Grenadierów 13

 WYSOKIE KWOTY DO 50 000 Z£.
 OKRES KREDYTOWANIA DO 72 MIESIÊCY.
 MINIMALNY DOCHÓD 470 Z£ NETTO.
 MO¯LIWOÆ £¥CZENIA
KILKU KREDYTÓW W JEDEN,
Z NI¯SZ¥ RAT¥.
 DECYZJA W 15 MINUT.
AKCEPTUJEMY RÓWNIE¯ UMOWY ZLECENIE.

zaprasza na
Pomiary odpornoœci
organizmu na dzia³anie
wolnych rodników
scanerem biofotonicznym

BIURO FINANSOWE:
Warszawa, ul. Poligonowa 3, pok. 329
tel. 813-07-83, 0603-507-106

od pon. do pt. w godz. 16-19
tel. 0604-584-668

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej
Po³udniowoprascy policjanci z Wydzia³u ds.
Walki z Przestêpczoœci¹ Gospodarcz¹ i Korupcj¹
zatrzymali kolejne trzy osoby, które wrêcza³y ³apówki w zamian za przyznanie lokali komunalnych. W tej sprawie œledztwem objêtych jest ju¿
blisko 40 osób.
G³ówn¹ oskar¿on¹ jest urzêdniczka Wydzia³u Gospodarki
Lokalowej Dzielnicy Warszawa
Praga Po³udnie. Przedstawiono
jej zarzut przyjêcia kilkudziesiêciu ³apówek - Monika D., bo
o ni¹ tu chodzi, trafi³a do aresztu.
***
Trwa te¿ walka z handlarzami narkotyków. Na Grochowie funkcjonariusze zatrzymali 27. letniego Marcina H.,
w jego mieszkaniu i piwnicy
znaleziono heroinê. Czarnorynkowa wartoœæ narkotyku
siêga 80 tys. z³otych. Mê¿czyzna próbowa³ skorumpowaæ
zatrzymuj¹cych go policjantów obietnic¹ ³apówki w wysokoœci 2 tys. z³otych. Dotychczasowe ustalenia œledztwa wskazuj¹, ¿e Marcin H.
zajmowa³ siê rozprowadzaniem narkotyków od marca
ub. roku, w tym czasie sprzeda³ nawet kilka tysiêcy „dzia³ek” bia³ego proszku.
***
25-letni Jan J. oraz o rok starszy od niego Adam T. wpadli
w rêce policjantów, gdy
w „dziupli” w Weso³ej rozkrêcali na czêœci skradzionego kilka dni wczeœniej przez Jana J.
Peugeota 307. Auto zginê³o
z ulic Œródmieœcia, jego w³aœcicielka zorientowa³a siê o utracie samochodu dos³ownie kilkadziesi¹t minut wczeœniej,
nim zosta³a powiadomiona, ¿e
jej samochód jest ju¿ w rêkach
policjantów.
***
Krzysztof M. zawiadomi³
oficera dy¿urnego komendy
przy ul. Grenadierów o kradzie¿y toyoty z chodnika przy
ul. Szaserów. Jego kolega
Piotr P. potwierdza³ jego wersjê utraty samochodu. Policjanci jednak nie do koñca dawali wiarê temu zawiadomieniu o pope³nieniu przestêpstwa. I s³usznie. Po kilku godzinach dzia³añ operacyjnych
mieli ju¿ pewnoœæ, ¿e maj¹ do
czynienia z przestêpstwem,

którego nie by³o, a tak¿e faktem z³o¿enia fa³szywych zeznañ. Grozi za to kara do 3 lat
wiêzienia.
***
24 stycznia policjanci z Sekcji Kryminalnej KRP Warszawa VII zatrzymali w okolicach
ul. Nadrzecznej 30-letniego
Micha³a S. Mê¿czyzna jest
podejrzewany o rozboje dokonywane przewa¿nie na terenie
Saskiej Kêpy. Porusza³ siê samochodem Opel Vectra, typ
kombi, w kolorze bia³ym. Upatrywa³ sobie ofiarê, podje¿d¿a³
autem, wysiada³ z niego i wyrywa³ – z r¹k przewa¿nie starszych pañ – torebki. Sprawca
móg³ siê te¿ poruszaæ Fiatem
126 p w kolorze niebieskim.
Policjanci sprawdzaj¹ wszystkie okolicznoœci dotycz¹ce
przestêpczego procederu. S¹d
Rejonowy dla Warszawy Pragi
Po³udnie aresztowa³ sprawcê
na trzy miesi¹ce. Wszyscy,
którzy mogli paœæ ofiar¹ przestêpcy, a dotychczas nie zdecydowali siê zg³osiæ zdarzenia na
policji, proszeni s¹ o kontakt
pod nr tel.: 022 603-76-55,
022 603-76-30, 022 603-84-94.
***
Po³udniowoprascy kryminalni zatrzymali 4 lutego 23-letni¹
Agnieszkê F. Kobieta okrada³a
starsze osoby wy³udzaj¹c pieni¹dze metod¹ na tzw. „krewniaka”. Policjanci rozpracowali
przestêpców, którzy na terenie
Pragi Po³udnie, podaj¹c siê za
krewnych lub pracowników
administracji budynku, wykorzystywali
³atwowiernoœæ
swych ofiar i okradali je bez
skrupu³ów.
Wszystkie osoby poszkodowane, wahaj¹ce siê powiadomiæ policjê o poniesionych
przez siebie stratach, które
mog¹ pomóc w wykryciu innych sprawców proszone s¹
o kontakt w komendzie przy ul.
Grenadierów 73/75 numer tel.:
022 603-76-45; 022 603-69-01;
022 603-69-66.
(toms)
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CARIDENT
Gabinet
Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3
(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 610−50−31
 Leczenie w znieczuleniu
 Protetyka – protezy, korony,
mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 Laseroterapia – paradontoza
 Wybielanie jednowizytowe
 RTG na miejscu
poniedziałek, czwartek – 1300−1900
wtorek – 930−1700
sobota – 900−1300

KSIĘGARNIA „Ściąga”

KORTY TENISOWE

C.H. Szembeka, I piêtro, paw. 140

Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”

14 luty –

zaprasza

ul. Osowska 15, tel. 022 610−65−23
00

00

WALENTYNKI

codziennie w godz. 8 -22
 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

pon.-pi¹t. 10 -19 , sob. 9 -16

Od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 10–13 SUPER CENA!
20 z³ za godzinê kortu w balonie!

– bogata oferta
00

00

00

00

KREDYTY

 ju¿ od 390 z³ dochodu
 bez zgody wspó³ma³¿onka
 szybka decyzja
 okres sp³at do 60 miesiêcy
 kredyty bankowe

Agencja Kredytowa
ul. Komorska 30
tel. 022 612-38-21, 0501 303 236

ZAK£AD
POGRZEBOWY

<<GOC£AW>>

TELEFONY
KOMÓRKOWE





skup  sprzeda¿
sim-locki
akcesoria
naprawy

„KRAS-PHONE”

 ul. Zamieniecka 90 paw. 311,
Bazar Szembeka
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60
 ul. Fieldorfa 10 paw. 329
tel. 406−28−29; 0510 834 834

Agencja Ubezpieczeniowa
V-Inspektoratu PZU S.A.

ul. Abrahama 18
www.pzugoclaw.com

UBEZPIECZENIA
– Komunikacyjne (PAKIETY)
– Maj¹tkowe
– Firm

tel.

673-29-96

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

 auta – AC, NW i najni¿sze OC
 domy, mieszkania, emerytalne IKE
 na ¿ycie, „pod kredyt”
 zdrowotne
FIRMY KOMPLEKSOWO
Biuro: ul. Chrzanowskiego 13
tel./fax 813−76−39, 0602−787−017
0601−097−814

MEBLE KUCHENNE
O F E R U J E M Y:

✓ 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

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621

ZAK£AD POGRZEBOWY

„ABROS”
Usługi kompleksowe
ul. Szaserów 137
tel/fax 022 610−02−17
kom. 0602−26−26−75
CAŁODOBOWO

Zak³ad Pogrzebowy
ul. Grochowska 285
tel. 810-27-47 czynny ca³¹ dobê

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê

2 MIESZKANIEC

UBEZPIECZENIA

„NIEBO”

,,GENITA”Kurowscy
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

REKLAMA

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

P.W

. DOM POGRZEBOWY

„ANIN”
Organizacja pogrzebów
kompleksowo

ul. Patriotów 349

PEŁEN ZAKRES USŁUG
(dope³niamy fromalnoœci w domu klienta)

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

C A Ł O D O B O W O

 kompleksowa obs³uga
 godne warunki ostatniej
pos³ugi

tel.

613-08-95

CAŁODOBOWO

Przyczółek się wzbogacił?
Od kilku miesiêcy na ulicach Osiedla Przyczó³ek Grochowski znacznie wzros³a iloœæ parkuj¹cych samochodów. Czy¿by nagle podnios³a siê stopa ¿yciowa mieszkañców osiedla?
Przyczó³ek Grochowski,
potocznie zwany Pekinem, bije
rekordy popularnoœci. Od kilku
lat elewacja tego budynku-osiedla stale pojawia siê w serialu
„Bulionerzy”. Przyczó³kiem
zainteresowali siê architekci
z SARP, którzy chcieli, aby ze
wzglêdu na swoj¹ unikatowoœæ
zosta³ wpisany do rejestru zabytków. Przyczó³ek (na fotogramach) jest te¿ wystawiany
w renomowanych miejscach.
W ubieg³ym roku trafi³ do Zachêty, a trzy tygodnie temu do
paryskiego Centre Pompidou,
w którym prezentowane s¹ prace Oskara Hansena, architekta,
twórcy Przyczó³ka.

ulicy i trawników samochody
znacznie ograniczaj¹ widocznoœæ. Kierowcy nie widz¹ zakazu parkowania nawet w tak
niebezpiecznych miejscach,
jak ostry i w¹ski zakrêt przy
zbiegu ul. Ostrzyckiej i Brac³awskiej. – Podobny problem
mamy przy Bibliotece Wojskowej – mówi Jolanta Kwiatkowska, dotychczasowa przewo-

go, w Szkole Podstawowej Nr
279. Statutowym celem Rady
jest m.in. inicjowanie rozwi¹zañ problemów parkingowych
na terenie osiedla. – Zaraz po
wyborach bêdziemy interweniowaæ w sprawie parkowania
przez mieszkañców S³onecznego Stoku na naszych uliczkach
– zapewnia Jolanta Kwiatkowska. – Zaproponujemy te¿ budowê parkingu wzd³u¿ ul.
Kwarcianej. Zdaje siê, ¿e parkingowy problem bêdzie jednym z g³ównych, których rozwi¹zaniem winna zaj¹æ siê no-

Milcz¹cy Stok
Z Ma³gorzat¹ Bruszewsk¹, prezes Osiedla S³oneczny Stok nie
uda³o siê nam skontaktowaæ.
Chcieliœmy zapytaæ, kiedy oddane zostan¹ do u¿ytku parkingi
wewn¹trz jej osiedla. Pani prezes
by³a bardzo zajêta. Po którejœ
z kolejnych prób po³¹czono nas
z dzia³em eksploatacji, gdzie dowiedzieliœmy siê, ¿e jeœli interesuj¹ nas miejsca parkingowe, to
owszem, mo¿emy je kupiæ. Tylko
jeszcze... nie s¹ gotowe. Kiedy
zaœ do naszej rozmówczyni dotar-

Tomasz
KUCHARSKI
– burmistrz
Pragi Po³udnie
przy telefonie
„MIESZKAÑCA”
W poniedzia³ek 12 lutego br.
w godz. 15.00-16.00
przy redakcyjnym telefonie
z Czytelnikami spotka siê
radny Sejmiku Mazowieckiego,
burmistrz dzielnicy
– Tomasz Kucharski
tel.

Pędzelkiem
MIESZKAŃCA

Kilometry samochodów
Przyczó³ek Grochowski (na
zdjêciu) jest te¿ najd³u¿szym
budynkiem
mieszkalnym
w Europie. Jego d³ugoœæ przekracza 1300 m! Czy to te czynniki wp³ynê³y na gwa³towne
wzbogacenie mieszkañców?
I teraz ka¿dy z nich inwestuje
w auta? Rzeczywistoœæ okazuje
siê nie tak ró¿owa. Na „pekiñskich” uliczkach parkuj¹ mieszkañcy s¹siedniego Osiedla
S³oneczny Stok. – Maj¹ swoje
gara¿e, a z naszych uliczek zrobili sobie parkingi – skar¿y siê
w liœcie do redakcji pani Danuta z ul. Brac³awskiej. Rzeczywiœcie, na siedmiu ulicach „Pekinu” trudno znaleŸæ odrobinê
wolnego miejsca. A nie chodzi
tylko o komfort, ale i bezpieczeñstwo mieszkañców. Poustawiane na ka¿dym skrawku

022 810-64-12

Jacek Frankowski

dnicz¹ca Rady Osiedla Przyczó³ek Grochowski. – Wystaraliœmy siê tam o przejœcie dla
pieszych, ale czêsto jest zastawione samochodami ciê¿arowymi.

Zadanie dla Rady
Rada Osiedla Przyczó³ek
Grochowski jest jednostk¹ samorz¹dow¹, a nie spó³dzielcz¹. Wybory do niej odbêd¹ siê
w najbli¿sz¹ niedzielê, 11 lute-

wo wybrana Rada. I w tej kwestii potrzebna jest wspó³praca
z w³adzami SM Przyczó³ek
Grochowski. – Liczymy na tak¹ wspó³pracê – mówi wiceprezes spó³dzielni Marek Wilczyñski. – Zreszt¹ my tak¿e
staramy siê ten problem jakoœ
rozwi¹zaæ. Niedawno wyst¹piliœmy do urzêdu dzielnicy
z wnioskiem o przebudowê
Brac³awskiej i wygospodarowanie miejsc parkingowych
w miejscu, gdzie jest skarpa.

³o, ¿e rozmawia z pras¹ – szybko
siê roz³¹czy³a. W zwi¹zku z tym
nie mieliœmy ju¿ kogo zapytaæ,
czy to prawda, ¿e mieszkañcy
S³onecznego Stoku wyrzucaj¹
œmieci do pojemników mieszkañców Przyczó³ka Grochowskiego.
Ani, czy prawdziwe s¹ pog³oski
o planowanym nowym samochodowym wyjeŸdzie ze S³onecznego Stoku prosto pod okna mieszkañców „Pekinu”. Ani czym
jeszcze S³oneczny Stok olœni
s¹siadów.
Adam Rosiński
REKLAMA

Warszawa-Miêdzylesie
ul. Zwoleñska 66
tel. 504 00 21 20, 510 23 44 11;
www. zabawki.wirtua.net
e-mail: rajdziecka@wp.pl
Zapraszamy
pon.-pt. 10-18; sob. 10-15

REKLAMA

Karnawałowa
Wyprzedaż Pożyczek
Pocz¹tek roku sprzyja nowym planom i marzeniom. SKOK Stefczyka
proponuje na ich realizacjê Karnawa³ow¹ Wyprzeda¿ Po¿yczek.
Plany mog¹ byæ du¿e i ma³e. Jeœli zamarzy³ nam siê nowy samochód czy rodzinna wycieczka do egzotycznych krajów Kasa proponuje Po¿yczkê Karnawa³ow¹ do
30 tys. z³ bez porêczyciela – roz³o¿on¹ nawet na 6 lat. Oprocentowanie po¿yczki –
jak zawsze – uzale¿nione jest od sta¿u w Kasie. Niezale¿nie od czasu, na jaki brana
jest po¿yczka, kredytobiorca rzetelnie p³ac¹cy raty mo¿e zyskaæ o 3% ni¿sze oprocentowanie nominalne i przy po¿yczce na rok wyniesie ono 9,5%. Kolejn¹ korzyœci¹
jest otwarcie dodatkowej linii po¿yczkowej w koncie osobistym. W przypadku niespodziewanych wydatków jest to bardzo przydatna opcja.
Decyzja o przyznaniu po¿yczki jest podejmowana w godzinê od skompletowania
dokumentów – a formalnoœci ograniczone s¹ do niezbêdnego minimum. Jeœli przysz³y po¿yczkobiorca ma wp³ywy na konto w SKOK Stefczyka lub bra³ ju¿ po¿yczkê
w naszej Kasie – nie musi mieæ zaœwiadczenia o zarobkach. To zdecydowanie skraca czas wyp³aty po¿yczki.
Najwiêkszym marzeniem dla wielu jest w³asne mieszkanie. Tu bardzo pomocny
bêdzie Kredyt Mieszkaniowy „Twój Dom”. SKOK Stefczyka pomo¿e sfinansowaæ
nawet 100% wartoœci mieszkania czy domu. Czas sp³aty po¿yczki wynosi maksymalnie 25 lat.
Czêsto bywa tak, ¿e chcielibyœmy siê pozbyæ k³opotów. Jeœli dotycz¹ one pieniêdzy, np. wielu zaci¹gniêtych kredytów, których nie jesteœmy ju¿ w stanie sp³acaæ, bo
pogorszy³a siê nagle nasza sytuacja finansowa – tu z pomoc¹ przychodzi: Po¿yczka
Hipoteczna z opcj¹ konsolidacji.
Wiele rat zamienimy na jedn¹, mniejsz¹, a po¿yczkê mo¿na sp³acaæ nawet przez
10 lat. Zabezpieczeniem jest tu mieszkanie lub dom, wiêc nie jest potrzebny porêczyciel. Tê po¿yczkê mo¿na wykorzystaæ na dowolny cel.
Wszystkie po¿yczki i kredyty w SKOK Stefczyka mo¿na sp³aciæ wczeœniej bez dodatkowych kosztów.
Po szczegó³y dotycz¹ce oferty i wszelkie porady finansowe zapraszamy do oddzia³ów, gdzie nasi pracownicy z przyjemnoœci¹ odpowiedz¹ na ka¿de pytanie. AS 2007

Otwock, ul Andriolliego 18/2, tel. 022 788 93 70−72
Warszawa, ul. Ateńska 10, tel. 022 616 60 86, 022 616 58 78−79
Warszawa, ul. Grochowska 136, tel. 022 740 18 15−17

ka
ubran
zabawki

RAJ DZIECKA

butelki, smoczki
e
dziecięc

i inne art.

LC Language Centre
Angielski dla dzieci od 5 roku ¿ycia

Egzaminy Trinity College
London
Matury i inne
Centrum jêz. hiszpañskiego
ul. Patriotów 108
Warszawa-Miedzeszyn
– obok stacji PKP
tel. (22) 872-91-57

Uroda
Wiktorii
SOLARIUM
FRYZJER
KOSMETYKA

ul. Grochowska 230
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Zima w mieście

Pa³ac Kultury
i Nauki zabytkiem

Tegoroczna zima w mieœcie to bogata oferta
dla uczniów pozostaj¹cych w stolicy. Od poniedzia³ku do pi¹tku placówki organizuj¹
czas na ró¿ne sposoby. Oferta jest bogata,
bo w³adze miasta przeznaczy³y w tym roku
na akcjê ponad 4,4 miliona z³otych.

Pa³ac Kultury i Nauki (PKiN) zosta³ wpisany do rejestru zabytków; zdecydowa³ o tym w pi¹tek
p.o. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, Maciej Czeredys. Decyzja uprawomocni siê po 14 dniach.
„Gmach pa³acu jest w pe³ni zachowanym przyk³adem architektury epoki socrealizmu. (...) jest
w pe³ni reprezentatywnym oraz autentycznym dokumentem swojej epoki. (...) zgodnie z ustaw¹ za zabytek mo¿na uznaæ nieruchomoœæ stanowi¹c¹ œwiadectwo minionej epoki. (...) Pa³ac Kultury odpowiada definicji zabytku zawartej w ustawie. (...)
Wartoœci poznawcze tego obiektu s¹ na tyle du¿e, ¿e
zasadne jest wpisanie PKiN do rejestru zabytków”
– napisa³ w swoim uzasadnieniu konserwator.
Uznanie budynku za zabytek oznacza przede
wszystkim to, ¿e wszelkie w nim zmiany, m.in.
remont, przebudowa, rozbudowa - wymagaj¹
zgody konserwatora zabytków.
W bliskiej perspektywie planowanego na lato
remontu Sali Kongresowej oznacza to, ¿e nie
straci ona 700 miejsc siedz¹cych. W przypadku
remontu zabytku mo¿na bêdzie bowiem zastosowaæ odstêpstwo od unijnych przepisów, które
okreœlaj¹ wielkoœæ odstêpów pomiêdzy rzêdami
foteli w takich salach.
Licz¹cy ponad 50 lat Pa³ac Kultury i Nauki,
zbudowany jako „dar narodów Zwi¹zku Radzieckiego dla Polski”, jest najwy¿sz¹ budowl¹
w Warszawie i jedn¹ z najwiêkszych atrakcji turystycznych stolicy. Pomys³odawc¹ budowy
PKiN by³ Józef Stalin, a projekt opracowa³ architekt Lew Rudniew. Pa³ac Kultury i Nauki im.
Józefa Stalina budowniczowie wznosili przez
1175 dni. Oficjalnie przekazano go Polsce 22 lipca 1955 r.
Przez lata Pa³ac goœci³ dziesi¹tki polityków
i znakomitoœci œwiata kultury. PKiN odwiedzili
m.in. premier Indii Jawaharlal Nehru, kosmonauci Jurij Gagarin i Walentyna Tierieszkowa, a tak-

¿e przywódca Jugos³awii Josip Broz-Tito. W Sali Kongresowej Pa³acu wystêpowali m.in. Marlena Dietrich, Ella Fitzgerald, Jan Kiepura i The
Rolling Stones. Odbywa³y siê w niej zjazdy
PZPR, równie¿ ten ostatni w 1990 r.
W latach 90. by³o wielu chêtnych do przebudowy Pa³acu. Projekty nie mog³y byæ jednak zrealizowane, m.in. ze wzglêdu na wysokie koszty, niektóre uznano zaœ za ma³o powa¿ne. W sylwestrow¹ noc 2000 roku na szczycie Pa³acu Kultury ods³oniêty zosta³ drugi, co do wielkoœci w Europie
zegar. Jego cztery tarcze maj¹ œrednice po 6 metrów.
Zbudowany z kamienia i piaskowca pa³ac mierzy do czubka iglicy 230,68 m i liczy 42 piêtra.
Na powierzchni 123 tys. m kw. znajduje siê niemal 3290 pomieszczeñ. Zajmuje je m.in. Polska
Akademia Nauk i Polska Fundacja Upowszechniania Nauki, szko³a wy¿sza, polski komitet
UNESCO, banki i wiele firm. Dzia³aj¹ Pa³ac
M³odzie¿y, teatry, Muzeum Techniki i kinoteka.
Na wysokoœci 30. piêtra PKiN znajduje siê taras
widokowy.
MKP

Dyrektor Biura Edukacji
Jolanta Lipszyc stwierdzi³a, ¿e
„Pani Prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz niezwykle zale¿y
na tym, ¿eby Warszawa sta³a siê
miastem edukacji. Akurat okres
ferii jest takim czasem, kiedy
mo¿na umo¿liwiæ uczniom rozwijanie zainteresowañ”.
Dla nie wyje¿d¿aj¹cych nigdzie m³odych Warszawiaków
ferie to okazja, by odwiedziæ te
miejsca w stolicy, których do tej
pory nie widzieli. Naj³atwiej
zrobiæ to bior¹c udzia³ w zorganizowanej akcji „Zima w mieœcie”. Na Pradze Po³udnie,
w Rembertowie, Wawrze i Weso³ej punkty „Zimy w mieœcie”
zorganizowane s¹ w sumie w 75
placówkach (Praga Po³udnie 37,
Rembertów 10, Wawer 18, Weso³a 10). Ratusz zapewni³ uczestnikom darmowe posi³ki i wiele atrakcji. Miêdzy innymi wyjœcia na basen, do kina, zajêcia
muzealne, liczne zabawy na
œwie¿ym powietrzu i konkursy.
W ramach ferii miasto udostêpni³o œlizgawkê przed Pa³acem
M³odzie¿y, w którym oferta jest
niezwykle bogata i skorzystaæ
z niej mog¹ wszyscy chêtni.
Zajêcia prowadzone s¹ w domach kultury, szko³ach i bibliotekach, gdzie w ramach akcji
warszawscy aktorzy czytaj¹
dzieciom ksi¹¿ki, organizowane s¹ te¿ konkursy literackie
i plastyczne.

ZALANE ZEBRY

Jednak niekorzystanie ze zorganizowanej akcji „Zima
w mieœcie” nie oznacza, ¿e
m³ody cz³owiek nara¿ony jest
na wydatki. Owszem, za kino
p³aciæ musi, ale za rekreacjê ju¿
nie. Do godziny 16-tej obiekty
sportowe nie pobieraj¹ op³at od
m³odzie¿y, która oka¿e wa¿n¹
legitymacjê szkoln¹. Nie pobieraj¹ jej równie¿ placówki mu-

mi „Garfield” i „Epoka lodowcowa”.
Tam mo¿na sprawdziæ jakie
atrakcje czekaj¹ na chêtnych
w ka¿dy dzieñ ferii. I tylko
szkoda, ¿e m³odzie¿ ze szkó³
ponadgimnazjalnych rzadko
korzysta z ofert miasta. Gdyby
korzysta³a z pewnoœci¹ nie dosz³oby do tragicznego wypadku
na Pradze Pó³noc, kiedy pod
dwójk¹ nastoletnich ch³opców
za³ama³ siê lód na starorzeczu
Wis³y. Jednego nie uda³o siê
uratowaæ, a drugi w stanie wyziêbienia trafi³ do szpitala.
Có¿... od dawna wiadomo, ¿e
aby dzieciom nie dzia³a siê

zealne zasilane z kasy miejskiej.
W poszczególnych dzielnicach organizowane s¹ imprezy,
na które nie obowi¹zuj¹ bilety
wstêpu. Na przyk³ad w ka¿dy
wtorek i czwartek w sali kinowej miejscowego Klubu Garnizonowego wyœwietlane s¹ filmy dzieciêco-m³odzie¿owe.
Wyœwietlane by³y miêdzy inny-

krzywda trzeba siê nimi zajmowaæ. Na co dzieñ opiekuje siê
nimi szko³a. Kto ma to zrobiæ
w okresie ferii? Akcja „Zima
w mieœcie” jest w³aœnie odpowiedzi¹ na to pytanie.
Pe³na informacja o ofercie
dostêpna jest na stronie urzêdu miasta: http://www.um.
warszawa.pl/zima2007/
Małgorzata K. Piekarska

gu ul. Saskiej i Waszyngtona. Kolejny sygna³ nap³yn¹³ z Rembertowa, z niedawno wyremontowanej ul. Che³m¿yñskiej (na zdjêciu), a po³udniowoprask¹ ul. Grenadierów Czytelnicy wziêli pod
specjaln¹ lupê. Choæ lupa tu wcale nie jest potrzebna, bo go³ym
okiem widaæ, ¿e przy tej ulicy nie mo¿na such¹ nog¹ przejœæ przez
zebrê przy Ostrobramskiej, Al. Stanów Zjednoczonych, Cyraneczki (ko³o Szpitala Grochowskiego)... Wszêdzie tam odstawiono fuszerkê.
Czekamy w tej sprawie na wyjaœnienia Zarz¹du Dróg Miejskich.
A na razie radzimy mieszkañcom unikanie zalanych zebr. Tych nie
zalanych tak¿e. Bo mo¿e siê okazaæ, ¿e to w³aœnie my, przechodnie
jesteœmy sami sobie winni. Przechodzimy przez te zebry, przechodzimy (a ka¿dy z nas trochê wa¿y) i wydeptujemy w tych miejscach
zag³êbienia, w których gromadzi siê deszczówka. To jest mo¿liwe.
A potem siê czepiamy.
rosa

W przedostatnim numerze „Mieszkañca” pisaliœmy o Ÿle wypoziomowanym przejœciu dla
pieszych u zbiegu ul. Grenadierów i Majdañskiej. Na zebrze, czyli na pasach maj¹cych
s³u¿yæ do przechodzenia, gromadzi siê du¿a
i s³abo znikaj¹ca ka³u¿a. Takich zalanych
zebr jest znacznie wiêcej.
- Takie wykonanie przejœcia dla pieszych jest wyj¹tkow¹ sztuk¹ i chyba specjalnoœci¹ wykonawcy – ironizuje pan Jan z Saskiej
Kêpy, który do redakcji przys³a³ zdjêcie zalanego przejœcia u zbieREKLAMA
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NARZYNKI

Salon Mebli

Metal−Market

dla dzieci i m³odzie¿y
tel. 617 44 45
Meble modu³owe do indywidualnego kompletowania
Modelarstwo– modele do sklejania (TAMIYA, Heller, AIR-FIX)
Czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 11 00-19 00, w soboty – 10 00-15 00

ul. Zwycięzców 4 d róg Wału Miedzeszyńskiego www.gibbon.waw.pl

KREDYTY
GOTÓWKOWE
 od 500 z³ do 100.000 z³
na dowolny cel
 bez porêczycieli i innych
zabezpieczeñ
 mo¿liwoœæ podwy¿szenia
kredytu w trakcie sp³aty
 mo¿liwoœæ odnowienia

GWINTOWNIKI

HURT DETAL

NARZĘDZIA, art. METALOWE
ul. Miñska 38
tel. 813 99 55

w³asny
parking

www.metal-market.pl
NARZÊDZIA

„O KUCHNIA!”

SKLEP

 meble polskich
i niemieckich producentów
 sprzêt AGD SIEMENS
 szafy Neves, STANplus+
 garderoby

P

ZAMKI

ŒRUBY

LINKI

FA R B Y
LAKIERY
KLEJE
„DARCHEM”
Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86

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

GOC£AW, ul. Meissnera 1/3
(róg Fieldorfa)

tel. 673-28-91; 0602-353-624

SKLEP PATRONACKI
OFERUJE:

U NAS OP£ACISZ
RÓWNIE¯ SWOJE
WSZYSTKIE RACHUNKI
SZYBKO I TANIO!

✔
✔
✔
✔

Szpachle, gipsy, zaprawy
Piany, sylikony
Chemia gospodarcza
Chemia budowlana
TRANSPORT – GRATIS
Rabaty
Upusty dla wykonawców

POŒREDNICTWO
FINANSOWE

każdy poniedziałek w godz. 17.00–19.00

ul. Grochowska 273
tel. 022 810-36-69
e-mail: finanse.jk@wp.pl
czynne od pon. do pt. 900–1730

każdy wtorek w godz. 18.00–19.00

DYŻURY RADNYCH

HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
ZAPRASZAMY ul. Kordeckiego 66 tel. 022 610 31 54

4 MIESZKANIEC

KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika

10 %

PANELE – DRZWI
 panele podłogowe
 BARLINEK – deska
podłogowa
MICHALIN-JÓZEFÓW
 panele ścienne
ul. Ziarnista 13
(od ul. Granicznej),
 panele PCV zew. i wew.
tel. 789 59 62, 789 61 07
 drzwi wew. i zew.
KO£BIEL
 parapety wew. i zew.
ul. 1-go Maja 29,
i marmur włoski
tel. (025) 757 34 73
 rozety, rolety
 karnisze, tralki, poręcze ZAPEWNIAMY TRANSPORT
 listwy drewniane, MDF
R AT Y
i PCV
CZYNNE: PN.-PT 9.00-18.30,
 listwy przypodłogowe
SOB. 9.00-15.00

- TEMAR -

TOP SECRET
Czy to jeszcze dzieñ oznak
szczerej mi³oœci, czy mo¿e ju¿
dzieñ kiczu? Ka¿dy z nas ma
swoje w³asne poczucie estetyki,
które mo¿e zostaæ zaburzone albo te¿ nie. Ale czy dzisiaj nie zostaliœmy ju¿ uodpornieni na rozmaite, mniej lub bardziej rozs¹dne spo³eczne zwyczaje? W³aœnie
takie uodpornienie martwi najbardziej, bo w³aœciwie niewiele
jest w stanie nas poruszyæ.
Ten dzieñ spêdzamy bardzo
ró¿nie. Zakochane pary traktuj¹
REKLAMA

Walentynki nierzadko jako
swoje œwiêto, czas, który spêdzaj¹ z drug¹ po³ówk¹. Samotni zajmuj¹ siê wówczas znajdywaniem rozmaitych powodów,
dla których nie lubi¹ „zamerykanizowanego” zwyczaju.
Bo to w³aœnie z Ameryki
przywêdrowa³ do nas Dzieñ
Œw. Walentego, i ca³kiem dobrze zaadaptowa³ siê na naszym
gruncie. Szczególnie na gruncie
du¿ych, zamkniêtych hal, powszechnie nazywanych centra-

Fot. JKG

Budzê siê rano. Wygl¹dam za okno. Z nieba,
zamiast œniegu, spadaj¹ czerwone, aksamitne serduszka. Czy to fatamorgana? A mo¿e
jeszcze œniê? Ta iluzja ju¿ wkrótce mo¿e staæ
siê rzeczywistoœci¹. 14 lutego czy tego chcemy, czy nie, zostajemy zewsz¹d zasypani
czerwonymi gad¿etami.

mi handlowymi, które chyba
najintensywniej celebruj¹ 14
lutego. Nawet przyciski w kasach od nadmiernego u¿ywania

nabieraj¹ tego symbolicznego,
czerwonego koloru. Centrom
handlowym i ich sprzedawcom
nie mo¿na niczego zarzuciæ, bo

skoro jest popyt, jest poda¿.
Wszystko jedno, czy bêdzie to
ma³a ró¿yczka, czy pluszowy
misiek – trzeba podarowaæ coœ

swojej „drugiej po³ówce”. Nie
tylko zreszt¹ jej, bo ludzie czêsto daj¹ drobne prezenty tak¿e
swoim najlepszym przyjacio³om, osobom im najbli¿szym.
Mo¿na siê oczywiœcie skoncentrowaæ na komercjalizacji
tego dnia, ale czy jest coœ z³ego
w tych drobnych gestach, na
które zdobywamy siê 14 lutego? Ka¿dy, za wyj¹tkiem zagorza³ych feministek i radykalnych przeciwników wszystkiego, co przywêdrowa³o do nas
zza oceanu, uœmiechnie siê za
spraw¹ skromnego, acz wymownego prezentu. Oby to jednak nie by³a jedyna oznaka
uczucia w ci¹gu ca³ego roku.
Niech oprócz tej konkretnej daty, ka¿dy zrobi sobie swoje prywatne Walentynki, o których
nikt oprócz drugiej po³ówki nie
bêdzie wiedzia³. Taki amerykañski tylko z nazwy, nasz w³asny „top secret”.
Agata Ballaun
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Most Jacka Kuronia
Most na przed³u¿eniu ulicy Zygmunta Krasiñskiego,
³¹cz¹cy ¯oliborz z Prag¹, od dawna znajduje siê
w planach rozwoju Warszawy. Jedno spojrzenie na
zwyk³y plan miasta wystarczy, by dostrzec niemal gotowy œlimak na styku Krasiñskiego i Wybrze¿a Gdyñskiego oraz wylot trasy mostu po praskiej stronie
przy ulicy Piotra Wysockiego na wysokoœci Budowlanej. Most znajduje siê tak¿e w obecnych planach inwestycyjnych miasta do roku 2010.
Pomys³odawc¹ nazwania tego mostu imieniem Jacka Kuronia jest
stowarzyszenie „Obywatele dla Warszawy”. Powsta³ komitet honorowy inicjatywy nazwania mostu, w którym znaleŸli siê m. in. Andrzej
Olechowski, Bronis³aw Geremek, Pawe³ Piskorski i Waldemar Dubaniowski oraz cz³onkowie rodziny Jacka Kuronia. W pi¹tek 2 lutego br.
Ludwika Wujec w imieniu komitetu honorowego oraz Maciej Bia³ecki w imieniu stowarzyszenia „Obywatele dla Warszawy” przedstawili zastêpcy prezydenta Warszawy W³odzimierzowi Paszyñskiemu
apel z uzasadnieniem pilnoœci budowy mostu, który ma byæ docelowo
lokalnym ³¹cznikiem pomiêdzy ¯oliborzem a Prag¹.
(ab)

Zycie staruszka...
Muzyczne zapewnienie Wies³awa Michnikowskiego, ¿e weso³e jest ¿ycie staruszka zna
chyba ka¿dy. Ale, czy tak jest w praktyce?
Sprawdziliœmy w Domu Pomocy Spo³ecznej
im. Matysiaków przy ul. Arabskiej.
Nie da siê ukryæ, ¿e nudno nie jest. – Praktycznie codziennie coœ
siê dzieje – mówi pan Marcin, kaowiec z DPS – a przynajmniej raz
w tygodniu staramy siê zorganizowaæ dla naszych mieszkañców jak¹œ
wiêksz¹ imprezê. Ostatnio mieliœmy bal karnawa³owy. Na sali bawi³o
siê prawie 60 pensjonariuszy i osoby z zewn¹trz.

Królowa³y rytmy sprzed „kilku” lat. Wyst¹pi³ zespó³ „Promyk”,
w którego sk³ad wchodz¹ zarówno mieszkañcy, jak i pracownicy DPS
im. Matysiaków. By³y konkursy, recital bielañskiego artysty Stefana
Zbroiñskiego z ma³¿onk¹, wystêp chóru Amicis Cannentes z UW. –
Jesteœmy otwarci na goœci z zewn¹trz – podkreœla Andrzej Wyro¿emski, dyrektor DPS – takie wizyty nie tylko dostarczaj¹ mieszkañcom
rozrywki, ale tak¿e bardzo ich aktywizuj¹.
Niedawno „Matysiaków” odwiedzili uczniowie szkolnego chóru
i klubu „Nie jesteœ sam” z warszawskiej SP Nr 75. Przedstawili przygotowany przez siebie program literacko-muzyczny „Biesiada z anio³ami”. Pod kierownictwem Ma³gorzaty Juszczak, chórzystki Teatru
Wielkiego i nauczycielki uczniowie dali prawie godzinny koncert.
– Byliœcie fantastyczni – a¿ trzykrotnie dziêkowa³a m³odzie¿y
w imieniu mieszkañców pani Romana. Pensjonariusze odwdziêczali siê m³odym artystom tym, co dzieci lubi¹ najbardziej – ³akociami (na zdjêciu).
Zdaje siê, ¿e rzeczywiœcie Wies³aw Michnikowski wyœpiewuje
prawdê i ¿ycie staruszka nie musi byæ nudne i smutne. Mo¿e byæ
ciekawe i weso³e. Przynajmniej tak jest w DPS im. Matysiaków.
A przy okazji „Mieszkaniec” dowiedzia³ siê, ¿e tego popularnego
aktora ³¹czy z „Matysiakami” coœ wiêcej – w latach 80. w³aœnie
w tym domu mieszka³a jego mama, Franciszka. Ma³y ten œwiat.
Ma³y, ale sympatyczny.
ar
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MIESZKAÑCU pomó¿!
Przyjaciel z sierociñca
Decyduj¹c siê na
wziêcie psa ze
schroniska powinniœmy zwróciæ uwagê na jego stan
zdrowia, na wygl¹d
skóry i sierœci,
która u zdrowego
psa powinna byæ
lœni¹ca i g³adka.
Jej
zmatowienie,
pojawienie siê ³upie¿u mo¿e œwiadczyæ o zarobaczeniu lub o sporych niedoborach mineralnowitaminowych. Jeœli zauwa¿yliœmy przerzedzenie w³osa lub plackowate wy³ysienia, nie jest
wykluczone, ¿e pies cierpi z powodu grzybicy.
Pojawienie siê przerzedzenia w³osów na pyszczku w okolicy oczu, uszek, noska, sugerowaæ mo¿e nu¿ycê u psa. Podobnie przerzedzenie w³osa w okolicy miednicy u nasady ogona
wskazywaæ mo¿e, ¿e pies cierpi z powodu alergicznego pchlego zapalenia skóry.
Pojawienie siê wyprysków i krostek to
oznaka, ¿e byæ mo¿e
pies przechodzi wtórne zapalenie skóry t³a
gronkowcowego lub
paciorkowcowego.
Uogólniony œwi¹d
skóry wraz z zaognionymi zmianami
skórnymi
mo¿e
œwiadczyæ o œwierzbowcu
dr¹¿¹cym,
niebezpiecznym tak¿e dla cz³owieka.
Przyjrzyjmy siê tak¿e, w jaki sposób
pies siê porusza. Jeœli
zauwa¿ymy chwiejnoœæ chodu, zaburzenia równowagi, kulawizny, to mo¿e przemawiaæ o tocz¹cych
siê chorobach t³a neurologicznego lub ortopedycznego.
Kaszel, kichanie, zapalenie spojówek i zwi¹zany z tym wyciek z worka spojówkowego oraz
wyciek z noska mo¿e byæ oznak¹, ¿e pies byæ
mo¿e choruje na nosówkê, która niestety wci¹¿
bardzo czêsto spotykana jest w wielu schroniskach dla psów. Podobnie jak oznaki odwodnienia, czyli zaostrzenie rysów twarzy, zapadniêcie
ga³ek ocznych, brak elastycznoœci skóry na karku
zwierzêcia, pobrudzona ka³em okolica odbytu,
sugerowaæ mo¿e nastêpstwo chorób przebiegaj¹cych z wymiotami i biegunk¹.
Pamiêtajmy o tym, ¿e równie doœæ czêsto
w schroniskach spotyka siê groŸne choroby jak
choæby parwowiroza, kampylobakterioza, kolibakterioza, salmonelloza, czy klostrydioza.

Uporczywy suchy kaszel doprowadzaj¹cy niejednokrotnie a¿ do odruchu wymiotnego mo¿e
byæ natomiast objawem kaszlu kenelowego,
który bardzo czêsto wystêpuje w du¿ych skupiskach nieszczepionych psów.
Wylizywanie okolicy odbytu i saneczkowanie,
to zwykle objaw zarobaczenia zwierzêcia, b¹dŸ
zapalenia zatok ok³oodbytowych. Zwisaj¹ca œlina
z ust zwierzêcia to objaw wskazuj¹cy na k³opoty
¿o³¹dkowo - jelitowe i nierzadko towarzysz¹cy
mu odruch wymiotny lub choroby dzi¹se³, zêbów, gard³a.
Trzepanie uszami i ocieranie nimi o przedmioty to zwykle objaw towarzysz¹cy zapaleniu zewnêtrznego przewodu s³uchowego. Najczêœciej
wywo³anego przez dro¿d¿aki, nieco rzadziej
przez bakterie (gronkowce, paciorkowce, pa³eczkê ropy b³êkitnej), du¿o rzadziej przez œwierzbowca.
Tiki neurologiczne np. skurcze jednej ³apki,
k³apanie zêbami i ³apanie przez psa zêbami niewidzialnych much, œwiadczyæ mo¿e o formie
neurologicznej nosówki lub o przebytych, czy tocz¹cych siê stanach zapalnych na terenie centralnego uk³adu nerwowego.
Zabieraj¹c psa ze
schroniska powinniœmy
otrzymaæ jego ksi¹¿eczkê szczepieñ z wpisanymi do niej datami odrobaczenia, przebytych zabiegach,
chorobach
i szczepieniach. Jeœli
pies nie by³ odrobaczony, ani zaszczepiony koniecznie i natychmiast
warto to uzupe³niæ. Niektóre schroniska wydaj¹
psy po kastracji, czy sterylizacji. To równie¿ powinno byæ odnotowane
w ksi¹¿eczce.
Podobnie
niektóre
schroniska wydaj¹ psy
ju¿ zaczipowane. Tote¿ warto poprosiæ o nadliczbowe kody kreskowe od zaimplantowanego mikroprocesora, które mog¹ byæ wykorzystane
póŸniej np. podczas wystawiania paszportu, czy
wysy³ania krwi do badañ serologicznych.
Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

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

Listy do redakcji
Szanowna Redakcjo,
W nawi¹zaniu do mojego listu
wydrukowanego w numerze
z 12.10.2006 r., a dotycz¹cego braku sygnalizacji œwietlnej na skrzy¿owaniu ulic Szaserów i Ch³opickiego pozwalam sobie dodaæ jeszcze dwa argumenty za przyspieszeniem instalacji œwiate³:
1. Znacznie jest zwiêkszony
ruch samochodowy w tym rejonie, od kiedy bardzo du¿a iloœæ
samochodów jad¹cych z kierunku
Z¹bek znalaz³a objazd ul. Marsa
w³aœnie ulic¹ Ch³opickiego przeje¿d¿aj¹c przez przejazd kolejowy przy stacji PKP Olszynka
Grochowska (i w kierunku powrotnym).
2. Od listopada br. krzy¿uj¹ siê
w tym miejscu linie ZTM, a konkretnie linia autobusowa 188.
Mo¿e warto tym problemem zainteresowaæ równie¿ ZTM, aby oni
ze swojej strony równie¿ interweniowali w ZDM-ie.
Bo tak naprawdê tylko Zarz¹d
Dróg Miejskich jest w stanie coœ
w tej sprawie zrobiæ.
Z powa¿aniem
Dariusz ¯o³nierczuk
P.S. Deszczu coraz wiêcej,
mo¿liwe opady œniegu, widocznoœæ coraz gorsza, jezdnie œliskie, tak myœlê z drugiej strony
pewnie nie wszyscy s¹ za... np.
pomoc drogowa. Wymarzone
miejsce na du¿¹ kasê. Tylko spokojnie czekaæ. Mo¿e i oto chodzi.
***
Redakcja „Mieszkañca”
Ostatnio trochê, a nawet wiêcej ni¿ trochê robi siê remontów
dróg i buduje siê nowe. To dobrze, ale z tego powodu s¹ ró¿ne
utrudnienia, ja jednak nie o tym.
Chcia³em zwróciæ uwagê na niezbyt przemyœlane i nie do koñca
dobrze zaprojektowane i wykonane urz¹dzenia, które zamiast poprawiæ bezpieczeñstwo na drodze, tworz¹ przeszkody, które mog¹ spowodowaæ wypadki.
Chodzi mianowicie o ulicê Patriotów w Wawrze i Radoœci do
Falenicy po stronie lewej od torów PKP w kierunku Otwocka.
Budowane s¹ mianowicie wysepki przy przejœciach przez jezdniê.
Jeœli chodzi o wysepki to nie mam
nic przeciw nim, natomiast sposób ich wykonania pozostawia
wiele do ¿yczenia. Wysepki s¹
zbyt wysokie i nie dostatecznie
oœwietlone. Na domiar od strony
wjazdu s¹ zakoñczone s³upkami,
na których s¹ tablice ze skoœn¹
strza³k¹.

Otó¿ te zbyt wysokie nieoœwietlone krawê¿niki s¹ bardzo s³abo
widoczne, a s³upki tworz¹ niezbyt
widoczn¹ przeszkodê dla kierowców. Wiem o tym dobrze, bo czêsto
tam podró¿ujê i mia³em ju¿ wypadek najechania na krawê¿nik
z uszkodzeniem ko³a, jeszcze przy
poprzednim wykonaniu. Jednak teraz, gdy ma siê poprawiaæ warunki to powinno siê je poprawiaæ,
a nie pogarszaæ w stosunku do poprzednich. Uwa¿am, ¿e krawê¿niki
wysepek powinny byæ wyposa¿one
w szk³a odblaskowe. Tak samo
s³upki, a nie s¹. Œwiat³a uliczne
niedostatecznie oœwietlaj¹ drogê,
aby widzieæ krawê¿niki, a wieczorem i przy padaj¹cym deszczu s¹
prawie niewidoczne nawet przy
oœwietleniu reflektorami auta.
Nie pamiêtam, ale widzia³em
takie odblaski gdzieœ w terenie
niedaleko Warszawy. Prosi³bym
bardzo o zwrócenie uwagi inwestorowi (chyba Zarz¹dowi Dróg
Publicznych) i wykonawcom, za
co bêdê serdecznie zobowi¹zany.
Pozdrawiam
T.J.
(dane do wiadomoœci redakcji)
***
Redakcja „Mieszkañca”
Jako sta³y czytelnik „Mieszkañca” z przyjemnoœci¹ przyjmujê do wiadomoœci, ¿e coœ siê
dzieje od czasu do czasu na lepsze na Pradze w dzielnicy Saska
Kêpa. Czêsto wydaje mi siê, ¿e
Praga to taka „przyrodnia siostra” lewobrze¿nej Warszawy,
która niezbyt ³askawie obchodzi
siê z pasierbic¹.
Ale ad rem: chcê napisaæ o wybudowaniu nad Wa³em Miedzeszyñskim k³adki, która po³¹czy³aby ul. Obroñców z chodnikiem
(bulwarem) po drugiej stronie
Wa³u. Czas najwy¿szy zaj¹æ siê
remontem tej okolicy, bo popada
w ruinê…
K³adka przerzucona nad jezdni¹ o¿ywi³aby ten zapomniany
fragment Saskiej Kêpy. Dla pieszych dojœcie od ronda Waszyngtona czy od ul. Zwyciêzców jest
odleg³e i mo¿e zniechêcaæ amatorów spacerów i k¹pieli. W lecie
nad wod¹ mo¿na organizowaæ
wakacje w mieœcie dla niezamo¿nej m³odzie¿y, prowadziæ letnie
przedszkole, w którym praktyki
mogliby odbywaæ studenci szkó³
pedagogicznych, oraz np. okresowy, odp³atny hotel dla kotów
i psów, których w³aœciciele wyje¿d¿aj¹ na urlop i nie maj¹, co zrobiæ z czworonogiem.

Dla m³odzie¿y mo¿na urz¹dziæ
plac do siatkówki i do koszykówki, a nad k¹pi¹cymi czuwaliby
studenci AWF. Mo¿na równie¿
zorganizowaæ wynajmowanie le¿aków oraz bezp³atne szatnie…
(…) Moim nastêpnym marzeniem by³aby budowa przeprawy
przez Wis³ê jako dalszy ci¹g k³adki od ul. Obroñców. Przeprawa
po³¹czy³aby ul. Obroñców z ul.
Wilanowsk¹, Solec oraz Przystankow¹. Most o odpowiedniej
szerokoœci przeznaczony by³by
tylko dla pieszych i dla rowerzystów (zakaz dla pojazdów silnikowych). Na odpowiednio szerokim
moœcie dzia³a³yby w okresie lata
kawiarenki, bistra, a w soboty
i niedziele sprzedawcy staroci,
bukiniœci,. Filateliœci, numizmatycy, malarze i sprzedawcy obrazów (mniej wiêcej tak, jak nad
brzegiem Sekwany w Pary¿u).
Z pewnoœci¹ przyci¹gnê³oby
to równie¿ i cudzoziemców. Most
powinien mieæ wyj¹tkowo dekoracyjne oœwietlenie i stanowi³by
nie lada atrakcjê. Odpowiednio
przystosowany i urz¹dzony s³u¿y³by równie¿ w okresie zimowym.
Dla miasta przynosi³by dochody od pubów, kawiarenek i placowego. Najbardziej istotne by³oby
to, ¿e dwie czêœci miasta jakoœ by
siê do siebie zbli¿y³y i o¿ywi³y
(czego nie mo¿na powiedzieæ
obecnie).
Tereny zielone nad Wis³¹ po
stronie Saskiej Kêpy stanowi³yby
naturalny park, który od czasu do
czasu trzeba by sprz¹taæ z toreb
foliowych i papierów etc., jeœli
dalej bêdzie istnia³ Jarmark Europa. O terenach nad wod¹ mówi
siê – lêgowisko dzikich ptaków –
a tak naprawdê jest to jedna wielka publiczna „toaleta” i œmietnik.
Podzieli³em siê moimi mrzonkami, które przy odpowiedniej
mobilizacji mieszkañców Warszawy, byæ mo¿e przy wsparciu Unii
Europejskiej lubianych sponsorów, doczeka³yby siê realizacji.
Zdajê sobie sprawê, ¿e przy tak
rozbudowanej urzêdniczej biurokracji, przetargach, ³atwych do
przewidzenia protestach „przyjaznego miasta” i ró¿nych „ekologicznych” partii i koterii w naszym kraju jest naprawdê trudno
wyprzedziæ czas.
W nadziei, ¿e mo¿e nowe w³adze samorz¹dowe i mieszkañcy
wykorzystaj¹ moje rozwa¿ania.
Pozostajê z powa¿aniem
Józef A. Wojnowski
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CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT
PSY
KOTY
GRYZONIE
RYBY
PTAKI
GADY

Grochów – ul. Igañska 2
810 85 23

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

FRYZJERSTWO DAMSKIE, MÊSKIE, DZIECIÊCE
Pe³en zakres us³ug

detal

✓ grzejniki ✓ rury i kszta³tki
✓ wk³ady kominowe
✓ pompy ciep³a
✓ kot³y gazowe i olejowe

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

CENY PRODUCENTA

BAPLAST
ul. Br. Czecha 19

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

interna
chirurgia
profilaktyka
położnictwo
stomatologia
badania laboratoryjne
USG, RTG, EKG, LASER

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

HOTEL
STRZYŻENIE I PIELĘGNACJA
SKLEP – ARTYKUŁY DLA ZWIERZĄT
RABAT DLA EMERYTÓW – 20%
PŁATNOŚĆ RATALNA

Goc³aw – ul. Tatarkiewicza 10B
672 04 40

Samodzielne Ko³o Terenowe Nr 162
Spo³ecznego Towarzystwa Oœwiatowego
w Warszawie, ul. Ostrobramska 72

OGŁASZA KONKURS
na kandydata na stanowisko

DYREKTORA

Tw ó j F r y z j e r
ul. Siennicka 22

Zapraszamy codziennie
w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00
tel. 022 813−64−36
(zak³ad przeniesiony z ul. Mêciñskiej 18
„Ma³y Bazarek”)
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MATERIAŁY
BUDOWLANE
MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 34
tel. 612-62-08, 0601-91-45-84
pon.-pt. 7-17, sob. 7-13
Wêgiel  Cement  Wapno  Ceg³y
Gazobeton bia³y  P³yty gips.-karton.
Atlas  Ceresit  Gipsy
Materia³y sypkie i izolacyjne
(papa, styropian, we³na)
Rynny „GALECO”  Prêt zbrojeniowy

Zespo³u Szkó³ Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 27
im. Kard. Stefana Wyszyñskiego STO,
ul. Ostrobramska 72, 04-175 Warszawa
Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia wymagania
zawarte na stronie internetowej szko³y www.1027.pl i stronie internetowej Zarz¹du G³ównego Spo³ecznego Towarzystwa Oœwiatowego
www.sto.org.pl

Kobiecym okiem

Po
s¹siedzku
S¹siadów ma ka¿dy. To oni
s³ysz¹, kiedy siê k³ócimy, to
oni maj¹ œwiêt¹ cierpliwoœæ
do naszego stukania w pod³ogê, wiercenia dziur, przemeblowañ albo dygotów wiruj¹cej pralki.
Zastanawiam siê wiêc, dlaczego rola s¹siadów w codziennym ¿yciu jest tak dziwnie skurczona, uboga? Ma³o
kto ma dziœ z nimi serdeczne,
za¿y³e relacje. Znacznie czêœciej obserwujê wzajemne
podgl¹danie siê zza winkla,
zapiek³e urazy prowadz¹ce
nierzadko do wypisywania
z zapa³em donosów gdzie popadnie na „wroga zza œciany”. Nie lubimy nawzajem naszych ha³aœliwych dzieci, rozszczekanych psów, zaparkowanych pod domem samochodów. To dra¿ni, przeszkadza,
budzi agresjê!

Z niedowierzaniem ogl¹damy na niepolskich filmach s¹siadki, podrzucaj¹ce sobie nawzajem, co chwilê kawa³ œwie¿o upieczonego ciasta albo
owoce z ogródka, przejmuj¹ce
bez problemu opiekê nad s¹siedzkimi dzieæmi, nios¹ce tym
zza p³otu wszelk¹ pomoc bez
wahania, jeœli tylko potrzeba.
Z podobnym niedowierzaniem s³uchamy opowieœci
o tym, ¿e dok³adnie tak samo,

Co tam panie na Pradze...

Bij¹ naszych
- Patrz pan, panie Eustachy, jakie to ¿ycie jest… Pan Kazimierz G³ówka by³ wyraŸnie w stanie podniecenia, ale z nutk¹ jakiejœ zadumy.
- Co prawda, to prawda, ale o co chodzi? Pan Eustachy Mordziak, który nudzi³ siê setnie trzymany krótko przy boku przez jego ukochan¹ Krysiê, wykaza³ natychmiastowe zainteresowanie
innym tematem ni¿ handel biustonoszami. Przez to znudzenie
asortymentem, który dla kogo innego by³by mo¿e atrakcyjny,
przypomina³ ginekologa z d³ugim sta¿em.
Wszelako podniecenie jego kolegi pana Kazimierza G³ówki, innej by³o natury, ogólnoludzkiej, mo¿na powiedzieæ.
- Pan jak zwykle gazet nie czytasz, telewizji nie ogl¹dasz. A tymczasem naszych bij¹. Naszego, detalicznie rzecz bior¹c.
- Kto bije, za co, kogo, mów pan, bo mo¿e ch³opaków trzeba
skrzykn¹æ.
- Cholera wie, mo¿e i trzeba. Cz³owiek spokojnie mieszka³ na
Kamionku, obywatel jeden z tysiêcy: 35 lat, ¿onaty, na stanowisku, dzia³a³ partyjnie.
- Komuch, znaczy.
- Otó¿ jesteœ pan w mylnym b³êdzie, panie Eustachy. Wrêcz przeciwnie. Co prawda jest w partii rz¹dz¹cej, ale komuch – co to, to nie.
W ka¿dem razie jest wysoko. Talentem i prac¹ ludzie siê bogac¹.
- No i za to wziêli go na z¹b?
- Jakbyœ pan przy tym by³. Na pocz¹tek wyczaili, ¿e jecha³ na
rowerze, w stanie wskazuj¹cym.

a nawet jeszcze lepiej by³o
u nas przed wojn¹. Owszem,
by³y te¿ plotki, k³ótnie i swary,
ale nie one stanowi³y g³ówn¹
czêœæ s¹siedzkiego ¿ycia towarzyskiego.
Nie mam tu na myœli owych
za¿y³ych s¹siadowañ ziemiañskich, staropolskiego goszczenia siê bez umiaru od dworu
do dworu, ale s¹siedztwo nasze, warszawskie, spotykane
w zwyk³ych kamienicach. By³o

sympatycznie, pocz¹wszy od
„ciecia”, który nie waha³ siê
„wychowywaæ” miot³¹ urwisów, przy pe³nej aprobacie ich
rodziców, „ciecia”, który wiedzia³, kto potrzebuje pomocy,
bo zmog³a go choroba, a kto
mo¿e tej pomocy bezinteresownie udzieliæ, komu przybiæ
gwoŸdzik, a komu potrzebny
hydraulik.
Wiedzieli te¿ o tym s¹siedzi
i atmosfera wzajemnej ¿yczliwoœci, wspierania siê, mimo
czasem ró¿nicy pogl¹dów czy
zdañ to by³y zjawiska na
wskroœ normalne.
Dziœ, w malutkich, jednobudynkowych wspólnotach mieszkaniowych, dobre obyczaje
s¹siedzkie wracaj¹. Warto
o tym mówiæ; przypomnieæ sobie, ¿e mo¿na ¿yæ inaczej,
zbuntowaæ siê przeciw idiotycznie przed laty wylansowanej „anonimowoœci” w bloku.
Mo¿na siê na ni¹ po prostu nie
godziæ! Spójrzmy prawdzie
w oczy: mieszkacie pod tym
samym adresem dziesiêæ, dwadzieœcia czy wiêcej lat! Czy
naprawdê jesteœcie sobie ca³żu
kiem obcy?...

- A wiele ten stan wskazywa³?
- Od razu widaæ, ¿e cz³owiek ma do czynienia z fachowcem
praktykiem. Otó¿ wskazywa³ 0,75.
- Nie rozœmieszaj mnie pan panie Kazieñku. To przecie¿ dawka
na pobudzenie apetytu.
- W normalnem ¿yciu mia³byœ pan s³usznoœæ, ale cz³owiek jest
za przeproszeniem publiczny. Znaczy przyk³ad ma dawaæ.
- No i on siê stara³ dawaæ, biedak. Giba³o nim mocno na boki…
Wiêc ¿eby nie spowodowaæ tzw. zagro¿enia w ruchu drogowem,
stara³ siê wjechaæ na chodnik. Stara³ siê, stara³ … a¿ siê lotna napatoczy³a. No, a teraz jak coœ jest w policji, to zaraz i w gazetach… Wziêli nam rodaka na z¹b.
- O skur…le! Za g³upie 0,75??! Trzy czwarte Polski musieliby opisaæ. Nie ma takich lasów, ¿eby tyle papieru wyprodukowaæ.
- To nie koniec, niestety. Tak siê na ch³opa uwziêli, ¿e wyczaili,
¿e to nie pierwszy raz, ¿e cz³owiek prawko ma zabrane, i ¿e kombinowa³, jak je wyrwaæ na powrót. Ka¿den jeden na jego miejscu
by próbowa³, ale jemu nie daruj¹.
- O skur…le! – Powiedz mi pan, panie Kazieñku, kto mianowicie tak gnêbi naszego rodaka.
- Mówi³em ju¿ - prasa, panie Eustachy, pismaki. - Wiesz pan,
¿e nic mnie tak nie wkurza jak oni.
- Jak teœciowa…
- Jaka teœciowa? - pan Eustachy poczu³ siê zagubiony.
- No ta prasa upierdliwa jest, jak teœciowa.
- Na szczêœcie mnie ju¿ to nie dotyczy.
- To nie wiesz pan, jakie s¹ trzy fazy w ¿yciu kobiety? Najpierw
w…kurza ojca, potem mê¿a, a na koniec ziêcia.
Szaser

Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Cztery
ambasady
i wielka polityka
Trzy ambasady z czterech, o których tu bêdzie mowa, mieszcz¹ siê na Saskiej Kêpie, a tylko jedna na lewym brzegu Wis³y. Ale i ona odegra³a w okresie œwi¹tecznonoworocznym rolê w wielkiej polityce. Przebieg tego by³ nastêpuj¹cy.
15 stycznia, w restauracji „Villa Foksal” w Domu Dziennikarza, odby³o siê tradycyjne spotkanie noworoczne SLD z korpusem dyplomatycznym. Gospodarzem by³
przewodnicz¹cy Sojuszu, Wojciech Olejniczak, a goœci powita³ tak¿e eurodeputowany Marek Siwiec, wiceprzewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego, bêd¹cy Szefem
Sekretariatu Miêdzynarodowego SLD, czyli „ministrem spraw zagranicznych” tego
stronnictwa. Atmosfera by³a sympatyczna i nieformalna, a prawdziwe zdumienie
wywo³a³ fakt, ¿e na spotkanie przyby³ redaktor Z. Pobudzin z Telewizji..”Trwam” ojca Rydzyka,
Korzystaj¹c z tej sympatycznej atmosfery, rozmawiam z ambasadorem Iranu, p.
Mohammadem M. Pourmohammadim (ambasada przy Królowej Aldony). Wiadomo, ¿e Iran jest tzw. „pañstwem kontrowersyjnym”, g³ównie z powodu jego d¹¿eñ
do uzyskania energii atomowej. Mówiê ambasadorowi, ¿e kiedy Zbigniew Brzeziñski by³ w Polsce w 2003 roku, to udzieli³ wywiadu „Gazecie Wyborczej”, w którym
(numer z 6 paŸdziernika owego roku) sformu³owa³ prawdziw¹ „herezjê”. „Iran –
powiedzia³ – ma pewne uzasadnienie geostrategiczne dla posiadania nawet broni
nuklearnej”. „W najbli¿szym s¹siedztwie – ci¹gn¹³ – jest Pakistan z broni¹ nuklearn¹, Indie, Chiny, Rosja i Izrael. Wiêc na jakiej podstawie moralnej b¹dŸ strategicznej mo¿na stanowczo twierdziæ: wy [Irañczycy] nie macie prawa mieæ tej broni”?.
By³o to oœwiadczenie przeciwstawne ca³ej oficjalnej polityce Zachodu, a zw³aszcza
Waszyngtonu.
Co na to ambasador Pourmohammadi: „Iran ani nie chce ani nie potrzebuje broni nuklearnej – mówi. – Czasy siê zmieni³y. Broñ nuklearna nie daje bezpieczeñstwa. Bo niech pan sam powie – czy broñ nuklearna zapobieg³a dezintegracji Zwi¹zku Radzieckiego? Nie. Czy broñ nuklearna zapobieg³a atakowi na Manhattan i Pentagon 11 wrzeœnia 2001 roku? Te¿ nie. Dlatego my chcemy energii nuklearnej wy³¹cznie dla celów pokojowych”.
Poniewa¿ po raz pierwszy s³yszê tak¹ argumentacjê, pytam: „Czy mogê pana
ambasadora zacytowaæ z nazwiskiem?”. Odpowiada: „Ale¿ oczywiœcie”. Jak widaæ,
mo¿na niekiedy us³yszeæ i takie pere³ki polityczne na przyjêciu œwi¹tecznym.
A teraz inna sprawa z zakresu wielkiej polityki. Nowy ambasador Portugalii (mieszcz¹cej siê przy ulicy Francuskiej) nazywa siê Josè Sequeira e Serpa (czytaj ¿o-ZE
se-KEJ-ra i SER-pa). Spotka³em go po raz pierwszy 9 stycznia, kiedy bra³ udzia³
w wa¿nym wydarzeniu w Warszawie – w konferencji prasowej trzech ambasadorów:
jego; ambasadora Niemiec dr Reinharda Schweppe (ambasada przy ul. D¹browieckiej); i ambasadora S³owenii, Jo¿efa Drofenika (to jego ambasada mieœci siê po lewej stronie Wis³y). Dlaczego owa konferencja prasowa by³a tak wa¿na? Dlatego – po
pierwsze – ¿e Reinhard Schweppe jest ambasadorem pañstwa, które od 1 stycznia
2007 roku piastuje prezydencjê (przewodnictwo) Unii Europejskiej. Dlatego – po
drugie – ¿e Portugalia bêdzie przewodniczy³a Unii po Niemczech (od 1 lipca do 31
grudnia 2007). Dlatego – po trzecie – ¿e S³owenia przejmie pa³eczkê po Portugalii
(od 1 stycznia do 30 czerwca 2008). I dlatego – po czwarte i najwa¿niejsze - ¿e te
trzy pañstwa ju¿ teraz maj¹ wypracowany wspólny program dzia³ania na najbli¿sze
18 miesiêcy. Faktycznie, wiêc te trzy pañstwa bêd¹ „rz¹dziæ” Uni¹ przez pó³tora roku. Ambasador Schweppe (który nale¿y do najdowcipniejszych w korpusie) oœwiadcza, ¿e zaprogramowana wspó³praca tych pañstw obejmie najwa¿niejsze dziedziny
¿ycia – m.in. bezpieczeñstwo, energiê i demografiê (Europa siê starzeje). W zwi¹zku z tym pytam go, czy fakt, ¿e wspólny program ma charakter 18-miesiêczny, jest
zwi¹zany z tym, i¿ 18 miesiêcy - to dwie ci¹¿e. On na to, nie drgn¹wszy nawet powiek¹: „Nie. Ale mo¿e skrócimy ci¹¿ê”.
Zygmunt Broniarek

REKLAMA

Centrum Technik
Fryzjerskich
 Strzy¿enie – 15 z³.
 Modelowanie + strzy¿enie
od 25 z³.
 Farba, baleyage, trwa³a
od 40 z³.
 Manicure – 10 z³,
tipsy – 50 z³.

Sobota od godz. 11.00

 Tipsy – 40 z³,
 Manicure – 10 z³,
 Strzy¿enie
+ modelowanie – 20 z³
Atrakcyjne ceny na inne us³ugi!

al. Waszyngtona 67
tel. 022 870−43−73;
0605−610−202

Gabinet stomatologiczny
lek. stom. Alicji Surowieckiej
Goc³aw-Iskra,
ul. Brygady Poœcigowej 6 m. 99
od pon. do pt. w godz. 1600-2000
zapisy do 16 tel. 022 615 59 62
tel./fax 022 613 67 76
leczenie zachowawcze ❍ chirurgia ❍ protetyka
❍ profilaktyka

REKLAMA

TAPICER KOMIS MEBLOWY
* USŁUGI
* Narożniki wg. wymiarów klienta
* Materiały obiciowe

Warszawa, ul. Krypska 52/54
przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

L i c e n c j o n o w a n y Z a k ł a d P ro d u k c y j n y

PRODUCENT
OKIEN PCV I ROLET
Biuro Handlowe: Warszawa, ul. Zamieniecka 76, tel./fax.

879−89−54

Miej fantazję – łap okazję!

RABAT ZIMOWY 35%

OKNA PCV

 Sprzeda – kupi
 Wywiezie – przeprowadzi
 Meble, AGD, RTV
ul. Grochowska 243/245
tel. 022 353-73-93;
0661-99-99-13
www.meblokomis.pl

Żaluzje
Roletki
materiałowe
Moskitiery
Verticale

RABAT
45%
MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

TA D E X
OPONY
Warszawa,
ul. Ostrobramska 38b
tel. 610 60 05
 Monta¿ i wywa¿anie
komputerowe
 Sezonowe przechowywanie
i sprzeda¿ opon 
 Prostowanie felg

Gabinet
Stomatologiczno –
−– Lekarski
Warszawa,
ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00−20.00

 Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku
10.00 - 19.00
 Ginekolog
wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00
 USG prenatalne 3D 4D
wtorek, œroda, czwartek
16.00-18.00
 Urolog
wtorek 16.00-19.00
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Z prasy wziête

REGULAMIN PRACY W POWSZECHNYM

MANIFEST NIENAWIŚCI
cego, by szanownego patrona
„pierdoliæ”. Regulamin jednak
do Dubrawskiej dotar³.
Na pi¹tkowym zebraniu zespo³u aktorka za¿¹da³a, by Bolesto odczyta³ go na g³os. Dramaturg zrobi³ to, t³umacz¹c
przy tym, ¿e jest to jego manifest artystyczny i wyraz... ho³du

Profesorem Akademii Teatralnej graj¹cym w Teatrze Powszechnym jest Zbigniew Zapasiewicz. By³ jednym z aktorów, którzy opowiedzieli siê
za tym, by powierzyæ Brzyko-

karygodny wybryk swojego
cz³owieka, jakim jest Bolesto,
a zmiany, które wprowadza, s¹
gwa³towne i brutalne. Tak jakby zapomnia³, ¿e to my go zaprosiliœmy, a nie zosta³ nam
przez kogoœ narzucony.
Powodem konfliktu i pog³êbiaj¹cej siê zapaœci w Powszechnym jest nie tylko obraŸliwy manifest Bolesty, ale
przede wszystkim finanse. Teatr ma obecnie 900 tys. z³ strat.
Czêœæ z nich to, jak wylicza Rudziñski, koszty zwi¹zane ze

dla Zygmunta Hübnera. – Teraz
to jest ba³wochwalstwo – t³umaczy ¯W Bolesto. – A zapomina siê o cz³owieku i o tym,
co ten cz³owiek chcia³ zrobiæ.
Nie mia³em innego wyjœcia,
¿eby uruchomiæ dyskusjê
o Hübnerze.
Rozwija równie¿ myœl zawart¹ w punkcie dziewi¹tym:

wi funkcjê dyrektora artystycznego.
– Kiedy zaproponowaliœmy
mu wspó³pracê, zadeklarowa³,
¿e bêdzie poprawia³, co konieczne, ale i kontynuowa³ liniê
tego teatru, zapocz¹tkowan¹
przez Zygmunta Hübnera. Nie
dotrzyma³ s³owa – mówi Zapasiewicz. – Przymkn¹³ oko na

zmianami
wprowadzonymi
przez Remigiusza Brzyka.
Zaraz po przyjœciu do teatru
zleci³ on m.in. zredukowanie widowni du¿ej sceny o 140 miejsc.
– Sprawdza³em. Tylko jeden tytu³ ma tak¹ publicznoœæ, która zape³nia ca³¹ salê – twierdzi Brzyk.
Za okropny uzna³ dotychczasowy afisz informuj¹cy o reper-

W pi¹tek kierownik literacki Powszechnego
odczyta³ na zebraniu sporz¹dzony przez siebie
regulamin pracy. Oto niektóre z jego punktów:
„Nienawidzimy siê generalnie. Pierdol naszego
szanownego patrona. M³ody jebie starego”.
Regulamin powsta³ w listopadzie ubieg³ego roku. Wisia³ nad biurkiem Roberta Bolesto, pe³ni¹cego w Powszechnym funkcjê dramaturga (potocznie nazywanego w teatrze
kierownikiem literackim).
Krzysztof Rudziñski, dyrektor
naczelny Powszechnego od 18
lat, kiedy zapozna³ siê z nowym
regulaminem pracy, postanowi³
jego autora z pracy wyrzuciæ.
Nie zrobi³ tego, bo usuniêciu
rzutkiego dramaturga sprzeciwi³
siê Remigiusz Brzyk, od maja
dyrektor artystyczny teatru. Dziœ
Rudziñski jest cieniem cz³owieka. Na zwolnieniu lekarskim,
z dala od Warszawy, przyznaje,
¿e szykuje siê do odejœcia z teatru, bo nie widzi innego rozwi¹zania konfliktu miêdzy nim
a Brzykiem i Bolesto.
– Czujê siê znêkany i osaczony – mówi Rudziñski. – Nie ma
szans, ¿ebyœmy razem mogli dalej prowadziæ ten teatr. Stan¹³em
ch³opakom na drodze, a oni chyba od pocz¹tku zak³adali w³aœnie taki scenariusz – beze mnie.

Taki manifest
Treœæ regulaminu znana by³a
cz³onkom zespo³u. Ukrywano
j¹ tylko przed aktork¹ Miros³aw¹ Dubrawsk¹, wdow¹ po Zygmuncie Hübnerze (niegdyœ dyrektorze, a dziœ patronie teatru),
z racji punktu ósmego, g³osz¹-

„M³ody jebie starego.” – Jestem
przeciwny kultowi profesorów.
Temu, ¿e szko³a siê przenosi do
teatru – mówi. – Uwa¿am, ¿e
w miejscu pracy nie ma podzia³u na osoby m³odsze i starsze.

Gwa³townie i brutalnie

1. Pe³na dyspozycyjnoœæ, od pocz¹tku do koñca, zaanga¿owanych w projekt (spektakl) osób.
2. B¹dŸ czujny, wróg nie œpi.
3. Nienawidzimy siê generalnie.
4. Nie pods³uchuj i nie kabluj.
5. Baw siê, pij, pal.
6. Szanuj zieleñ, bo to w³aœnie te kwiatki ³¹cz¹ nasz zespó³.
7. Bufet jest do dupy.
8. Pierdol naszego szanownego patrona (Zygmunt Hübner).
9. M³ody jebie starego.
10. Praca w teatrze, czy w TV?
tuarze teatru i zrezygnowa³
z plakatów polskiej szko³y plakatu. – Teraz jest coœ w rodzaju
afiszo-plakatu, gdzie g³ównie
widaæ popisy plastyczki, ale zupe³nie zagin¹³ w tym teatr –
twierdz¹ pracownicy Powszechnego. – Trzeba bardzo
blisko podchodziæ, ¿eby dostrzec jak¹œ informacjê.
Za okropn¹ Brzyk uzna³ te¿
nazwê offowej scenki Gara¿ Poffszechny i przemianowa³ j¹ na
Trzeci¹ Scenê. Trzeba by³o przemalowywaæ. – Chwali siê w mediach, ¿e Piotr Cieplak wystawi
u niego „Wesele” – przypomina
Rudziñski. – A Cieplak pracowa³
ju¿ tutaj, kiedy Brzyk przyszed³
do tego teatru. Podobnie z Ann¹
Augustynowicz – jest taki dumny z jej „Miarki za miarkê”. Tyle ¿e to ja ju¿ dwa lata temu ustali³em z pani¹ Ani¹, ¿e zrobi to
przedstawienie, kiedy wywi¹¿e
siê z innych zobowi¹zañ.

Na wylocie?
Remigiusz Brzyk obieca³ zespo³owi, ¿e w ci¹gu tygodnia
podejmie decyzjê co do losów
Roberta Bolesto. – Autor manifestu, niebêd¹cego w ¿adnym
wypadku manifestem Powszechnego, nie jest od dziœ pracowni-

kiem tego teatru – deklaruje ¯W
dyrektor artystyczny.
Miros³awa Dubrawska zaœ
wci¹¿ nie mo¿e siê otrz¹sn¹æ po
manifeœcie Bolesto. – Mo¿e
m³odym nazwisko Hübner nic
ju¿ po prostu nie mówi. Ja
wiem jedno: pracujê ponad 50
lat w teatrze i nikt mnie w nim
nigdy nie uczy³ nienawiœci –
mówi aktorka, wspominaj¹c
trzeci punkt regulaminu: „Nienawidzimy siê generalnie.”
Iza Natasza Czapska
„¯ycie Warszawy”
29.01.2007 r.
***
W dyrekcji teatru 5 lutego
dowiedzieliœmy siê, ¿e autor
„Regulaminu pracy...”, Robert
Bolesto straci³ jednak pracê
w Teatrze Powszechnym. Nad
przysz³oœci¹ teatru debatowa³a
w ubieg³ym tygodniu rada artystyczna Teatru Powszechnego. Rada mia³a siê jeszcze spotkaæ w tym tygodniu. Owoce
jej
obrad
bêd¹
znane
w póŸniejszym terminie. Najwa¿niejsza jest dla nas przysz³oœæ tego jedynego i renomowanego teatru na Pradze Po³udnie. Bo komentarz do ca³ej
sprawy z „Regulaminem...”
mo¿e byæ tylko jeden: ¿enada
mili Pañstwo, ¿e-na-da! (ar)

REKLAMA

REKLAMA

OPTYK

 Szeroki wybór opraw i akcesoriów
 Okulary korekcyjne do komputera
i dla kierowców
 Dojazd do klienta!!!
 Atrakcyjne ceny
Warszawa, ul. Tarnowiecka 35
tel./fax 022 612 0 612
tel. 0602−404−400
pon.-pt. 9.00-18.00; sob. 9.00-15.00

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

KREDYT

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

US£UGI BUDOWLANE

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

Oferujemy:
 tynki gipsowe
 tynki tradycyjne
 posadzki
 prace wykoñczeniowe
* przystêpne ceny * gwarancje
* faktury VAT
tel./fax 022 673-40-44;
kom. 602-108-646

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

BUDUJESZ  REMONTUJESZ  MALUJESZ

EKODOM

GOTÓWKOWY
KONSOLIDACYJNY

JUŻ W
S I E D ZN O W E J
IBIE

do 5 tys. złotych
na dowód osobisty
Serocka 3

Grochowska 152

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

022 610 52 00

DLA CZYTELNIKÓW „MIESZKAŃCA”

Wejœcie:

SPECJALNE ZNIŻKI

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.
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MIESZKAÑCY

Przestałam być obca
„Mieszkaniec” rozmawia ze znan¹ aktork¹
Barbar¹ Bursztynowicz
- Mieszka Pani na Saskiej Kêpie. Jak
postrzega Pani tê czêœæ Warszawy?
- Dzisiaj wydaje mi siê to takie zwyczajne miejsce, bez tajemnic, bo oswojone,
moje. Ale kiedy 30 lat temu wysz³am za
m¹¿ za Saskokêpczanina i zamieszka³am
w starej czêœci Saskiej Kêpy, bardzo mocno poczu³am odmiennoœæ tej przestrzeni,
to by³o inne miasto, jakby Saska Kêpa ko³o Warszawy. Du¿o siê tu wtedy dzia³o;
by³ basen, atrakcje w Parku Skaryszewskim, kino i s³ynna kawiarnia „Su³tan”,
gdzie gromadzi³a siê œmietanka sasko –
kêpska. Tutejszy silny patriotyzm lokalny
powodowa³ kompleksy u przybyszów
z tamtej strony Wis³y. Pochodziæ z Saskiej
Kêpy znaczy³o przynale¿eæ do elity. To
by³ inny œwiat, inni ludzie. Peszy³o mnie
to wtedy, czu³am siê obca w zastanej hierarchii, wœród przyjaŸni zawi¹zanych od
dziecka.
Ale z czasem oswaja³am siê z tym miejscem i jego elitarn¹ spo³ecznoœci¹, zosta³am wch³oniêta, przesta³am byæ obca. Nasze przyjaŸnie trwaj¹ do dzisiaj, przyjaŸni¹
siê te¿ nasze dzieci. Saska Kêpa trwa prawie nie zmieniona od wojny.
- Ostatnio by³o na Kêpie sporo w³amañ. Co s¹dzi Pani o bezpieczeñstwie?
- Ta dzielnica wydawa³a siê raczej bezpieczna, nie czu³am siê tu zagro¿ona, przykro mi, ¿e to siê zmieni³o. Ten kawa³ek
Warszawy zamieszka³y przez ludzi ceni¹cych sobie skromnoœæ i zwyczajnoœæ uchodzi³ za spokojny. Nie jest to przecie¿
ogromne skupisko ludzkie, ani blokowisko,
gdzie z³odziejowi ³atwiej siê ukryæ w anonimowym t³umie, wiêc mam nadziejê, ¿e
w³adze dzielnicy szybko siê z tym uporaj¹.
Ufam te¿, ¿e Jarmark „Europa”, to zupe³nie
odrêbny œwiat, nie przenikaj¹cy poza granice Stadionu Dziesiêciolecia.

- Jak podobaj¹ siê Pani nowe inwestycje, które s¹ tu realizowane, np. apartamentowce?
- Jesteœmy czêœci¹ stolicy, która czy chcemy, czy nie chcemy bêdzie siê rozbudowywa³a i modernizowa³a, nie unikniemy nowoczesnoœci, czyli wymogu czasu. Stara Saska
Kêpa ze swoj¹ ciekaw¹ architektonicznie nisk¹ zabudow¹ powinna pozostaæ na tym poziomie kondygnacji, na którym jest. Nie
mam nic przeciwko apartamentowcom pod
warunkiem, ¿e nie burz¹ stylu i charakteru
przedwojennej Warszawy. Je¿eli wtapiaj¹ siê
w sposób nowoczesny, ale estetyczny z zachowaniem proporcji, urody i wdziêku mogê
to zaakceptowaæ. Nie chcia³abym, ¿eby budowano kosztem ogródków, bo ca³kiem
znikn¹ przebiœniegi, fio³ki, stokrotki i krzaki
bzu, tak charakterystyczne dla Saskiej Kêpy.
- Jakie jest Pani ulubione miejsce na
Kêpie?

- Park Skaryszewski, dlatego, ¿e jest
piêkny o ka¿dej porze roku. To wymarzone
miejsce na spacery.
- Czy czegoœ Pani zdaniem tu na Kêpie
brakuje?
- Brakuje mi dba³oœci o estetyczn¹ stronê
dzielnicy jedynej w swoim rodzaju. Przecie¿
bez czystoœci nie ma urody. Potrzebny jest
sensowny plan zagospodarowania miejsc na
œmieci. Ilekroæ spogl¹dam przez okno, chce
mi siê wykrzyczeæ ten problem na ca³¹ okolicê. Przepe³nione kontenery, wysypuj¹ce siê
z nich œmieci, dooko³a wyrzucone stare graty, to wo³a o pomstê do nieba, a co najmniej
do burmistrza. Teraz obowi¹zuje segregacja
œmieci, ale tak naprawdê nie wiadomo, jak to
ma w praktyce wygl¹daæ. Skoro nie ma w³aœciwych pojemników, czy nie ³atwiej by³oby
wystawiaæ posegregowane opisane w workach œmieci wieczorem, a codziennie rano
s³u¿by sprz¹taj¹ce zabiera³yby je? Tak jak
jest to w wiêkszoœci krajów Europy. Trzeba
siê wreszcie rozprawiæ z psimi odchodami,
choæby postawiæ kosze na nie. Nale¿a³oby
równie¿ pomyœleæ o naprawieniu chodników
i rozs¹dnym przyciêciu drzew, wszystko to
dla zdrowia i urody mieszkañców Saskiej
Kêpy.
- Jakie ma Pani plany zawodowe ma
ten rok?
- Na pewno chcê wróciæ do teatru. Przepraszam, nic wiêcej nie powiem, ¿eby nie zapeszyæ. Do niedawna moje plany zawodowe
zwi¹zane by³y równie¿ z Sask¹ Kêp¹. Tu na
Francuskiej dwa lata temu powsta³ Cafe-teatr
z kabaretem lirycznym, do którego teksty napisa³ Jacek Bursztynowicz, muzykê Janusz
Tylman, wystêpowaliœmy we trójkê. Naszymi
goœæmi byli czêsto: S³awa Przybylska, Joanna
Stefañska - Matraszek, Robert Kudelski, Wojciech Siemion, Katarzyna £aniewska i inni
wspaniali artyœci. Staraliœmy siê stworzyæ coœ
unikalnego, zwi¹zanego z Sask¹ Kêp¹. Niestety z przyczyn od nas niezale¿nych musieliœmy siê, nie ukrywam, ¿e z ogromnym ¿alem,
przenieœæ w inne miejsce.
Teraz zapraszamy Pañstwa na Stare Miasto do Galerii przy ulicy Piwnej 51/53. To
te¿ mi³e miejsce. Informacje na temat Kabaretu mo¿na uzyskaæ na miejscu. Telefon
022 408 51 11.
- Dziêkujê za rozmowê.
Małgorzata K. Piekarska

CERTYFIKAT
WIARYGODNEGO WYDAWCY
prasy lokalnej
czyli 7 powodów,
które powinny satysfakcjonować
Czytelników i Reklamodawców
1. Nak³ad kontrolowany. Przynale¿noœæ do Zwi¹zku Kontroli Dystrybucji Prasy oznacza, ¿e reklamodawca jest pewny tego, ¿e jego og³oszenie uka¿e siê w deklarowanym nak³adzie.
2. Stosunek powierzchni reklamowej do powierzchni gazety. Powinien nie przekraczaæ 45%. W ten sposób wydawca dba o to, aby gazeta by³a czytana, popularna i akceptowana. Jakoœæ gazety jest gwarancj¹, ¿e reklamy i og³oszenia s¹ czytane.
3. Dystrybucja. Wydawcy dbaj¹ o sieæ dystrybucji gazety.
Wiele punktów jej wyk³adania jest oznaczonych, czêœæ nak³adu pobierana jest przez czytelników ze specjalnych podajników. Wydawcy œwiadomie nie dostarczaj¹ egzemplarzy gazet na wycieraczki czy na klamkê drzwi czytelników.
W ten sposób dbaj¹ o bezpieczeñstwo ich mieszkañ.
4. Daty publikacji odpowiadaj¹ datom dystrybucji.
5. Na stronie internetowej www umieszczane s¹ teksty gazety. Wydawca stwarza czytelnikom, dla których zabrak³o papierowego egzemplarza gazety przeczytania tego co najwa¿niejsze, a reklamodawcy daje mo¿liwoœæ zamieszczenia dodatkowej reklamy.
6. Cena og³oszeñ prasy lokalnej jest atrakcyjna, a wydawca
nie stosuje dumpingu.
7. Stabilnoœæ na rynku prasowym.
Tytu³y prasowe posiadaj¹ce Certyfikat Wiarygodnego Wydawcy tworz¹ Klub Gazet Markowych. Zadaniem Klubu
jest czuwanie nad przestrzeganiem standardów okreœlonych
w Certyfikacie Wiarygodnego Wydawcy oraz promowanie
tych standardów.
Za³o¿ycielami Klubu Gazet Markowych s¹: „Mieszkaniec”, „Nowa Gazeta Praska”, „Po³udnie G³os Mokotowa
Ursynowa Wilanowa”.

REKLAMA

REKLAMA

61 LAT
LAT TRADYCJI

OSZCZĘDZAJ
PIENIĄDZE I CZAS!

K U P U J W D O M U H A N D L O W Y M „ FA L A ”
w Falenicy przy ul. Bystrzyckiej 55
tel.: 872−02−89; 872−05−12
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

„Spo³em” WSS
Praga Po³udnie
zaprasza do nowego

sklepu LUX nr 33 Al. Dzieci Polskich 17

CENY ATRAKCYJNE!!!

(Miêdzylesie – vis-a-vis Centrum Zdrowia Dziecka)

Sprzedaż ratalna na bardzo korzystnych warunkach

Sklep posiada 2 sale sprzeda¿owe o ³¹cznej
powierzchni 210,6 m kw.
 du¿a sala samoobs³ugowa
czynna poniedzia³ek – pi¹tek – 6.00-21.30
sobota- 7.00-22.00 niedziela - 9.00-17.00
 sala mniejsza – czynna CA£¥ DOBÊ

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.

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
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)

Kurs przygotowawczy do matury
organizowanej w maju 2007
wed³ug „starego programu”
(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
 Jêzyki obce
Zajêcia we wszystkich szko³ach odbywaj¹ siê
w co drug¹ sobotê (12.30-20.30)
i niedzielê (8.00-14.00)
Zebrania informacyjne – codziennie o godz. 17.00

Oferujemy pe³ny asortyment artyku³ów spo¿ywczych, nabia³u,
serów, wêdlin i miêsa, ciast, napojów alkoholowych, mro¿onek
oraz warzyw i owoców.
Zapraszamy po produkty ekologiczne w wydzielonym stoisku.
Oferujemy tak¿e szeroki wybór chemii gospodarczej i kosmetyków.

Realizujemy: KARTY KLIENTA SPO£EM z 3% rabatem,
KARTY P£ATNICZE oraz BONY SODEXHO i BONUS
Parking dla klientów
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ZAU£KI HISTORII

W poszukiwaniu
cieni Poniatowskich

N

ie trzeba byæ monarchist¹, aby po spacerze po
warszawskich £azienkach, gdzie ka¿da budowla
przypomina króla Stanis³awa
Augusta Poniatowskiego, nie
chcieæ wiedzieæ, czy ¿yj¹ jeszcze jacyœ potomkowie rodziny królewskiej.
Ta chêæ zg³êbienia wiedzy
o genealogii rodu Poniatowskich
jest tym bardziej uzasadniona, i¿
na tak postawione pytanie nie odpowiadaj¹ ¿adne dostêpne
wspó³czeœnie publikacje opisuj¹ce ¿ycie ostatniego króla Polski.
Król mia³ przecie¿ rodzinê, braci,
siostry, ba, morganatyczn¹ ¿onê
– El¿bietê z Szyd³owskich Grabowsk¹.
Tymczasem na lekcjach historii dowiadujemy siê, ¿e Stanis³aw
August by³ niezwykle kochliwy,
a wœród dam jego serca znalaz³a
siê nawet imperatorowa rosyjska,
caryca Katarzyna II. Na tym koñczy siê nasza wiedza, zwa-¿ywszy, ¿e do niedawna w polskiej
historiografii negatywne informacje o ostatnim monarsze dominowa³y nad pozytywami, a jego niew¹tpliwe osi¹gniêcia dyskretnie siê przemilcza³o.
Oficjalne Ÿród³a podaj¹, ¿e
Stanis³aw August potomstwa nie
zostawi³, jednak k³am temu zadaje biogram Stanis³awa Grabowskiego, kolejno: sekretarza Rady
Stanu Ksiêstwa Warszawskiego;
cz³onka Rady Administracyjnej,
pos³a na Sejm; wreszcie ministra
Oœwiaty, senatora i wojewody
Królestwa Polskiego. Oto po in-

formacjach o zajmowanych
przez niego stanowiskach, niespodziewanie pojawia siê wiadomoœæ, i¿ by³ naturalnym synem
Stanis³awa Augusta i wspomnianej ju¿ El¿biety Grabowskiej.
Nie nazywa³ siê – Poniatowski,
nie nosi³, wiêc królewskiego nazwiska. Wed³ug niektórych genealogów rodzeñstwo Stanis³awa
Grabowskiego: Konstancja, Micha³, Kazimierz i Izabela (pó¿n.
Sobolewska), s¹ tak¿e dzieæmi
króla.
Do chwili obecnej potomków
w linii prostej króla Stanis³awa
Augusta Poniatowskiego ¿yje
z pewnoœci¹ kilka dziesi¹tków,
a mo¿e wiêcej. Poza Grabowskimi, by³ jeszcze gen. Micha³ Cichocki, syn Magdaleny z Lubomirskich ks. Sapie¿yny. O¿eni³
siê on ze s³ynn¹ piêknoœci¹ z pa³acu „Pod Blach¹”, Emili¹,
z Bachmañskich Szymanowsk¹.
Jego jedyna córka, Teresa, wysz³a za m¹¿ za Wiktora Jundzi³³a,
dzia³acza Wielkiej Emigracji
w Szwajcarii (bliskiego Mickiewiczowi w czasach, gdy ten przebywa³ w Lozannie). Urodzi³a ona
dwanaœcioro dzieci, po których
¿yje potomstwo. Druga z kolei
Jundzi³³ówna – Helena – poœlubi³a Aleksandra ChodŸkê, orientalistê, slawistê i poetê, przyjaciela
Mickiewicza i jego nastêpcê na
katedrze literatur s³owiañskich
w College de France. Potomstwo
ChodŸków rozprzestrzeni³o siê
zarówno w Europie jak i w Stanach Zjednoczonych, gdzie jeden
z nich – prof. Richard ChodŸko,

te¿ potomek królewski, jest wybitnym astrofizykiem, s³aw¹
w dziedzinie laserów. Inni potomkowie gen. Cichockiego, rozsiani po ca³ym œwiecie, mieszkaj¹ m.in. w Australii. Bywali
wœród nich ludzie s³awni, szeroko znani, jak choæby Tadeusz
Romer, kolejno ambasador II RP
w Rzymie, Lizbonie, Tokio
i ZSRR, nastêpnie minister
spraw zagranicznych Rz¹du
Londyñskiego na uchodŸstwie.
Ostatni polski monarcha mia³
piêcioro rodzeñstwa, trzech braci
i dwie siostry. Pierwszy to Kazimierz, podkomorzy, przeciwnik
reform, za³o¿yciel ogrodów na
skarpie, po obu stronach ul. Ksi¹-

a¿ do œmierci comiesiêcznej pensji w wysokoœci 100 czerwonych
z³otych. Jednak z przekazów
wiemy, ¿e zrzek³a siê ona, zarówno ofiarowanego jej przez ksiêcia
podkomorzego pa³acu przy Nowym Œwiecie, jak i miesiêcznej
renty, bowiem honor ceni³a sobie
ponad wszystko.
Drug¹ z królewskiego rodzeñstwa by³a Ludwika z Poniatowskich I-o voto Potocka, II-o voto
Zamoyska, III-o voto Zamoyska,
„Pani Podolska”, jak j¹ nazywano, rezyduj¹ca w Wiœniczu,
w którym stworzy³a na mod³ê
francusk¹ ognisko ¿ycia literackiego i kulturalnego. Córka jej,
Urszula z Zamoyskich, poœlubi³a

Stanis³aw August Poniatowski.

Fot. obrazu Jana Moniuszki

¿êcej, zwanych „Na Ksi¹¿êcem”.
Przysporzy³ królowi wiele wstydu i upokorzeñ. Zas³yn¹³ z hulaszczego trybu ¿ycia, o¿eni³ siê
z Apoloni¹ z Ustrzyckich. Jednak jego prawdziw¹ mi³oœci¹ by³a aktorka Agnieszka Truskolaska. W trosce o jej przysz³oœæ,
w liœcie pisanym do syna, Stanis³awa, na parê lat przed œmierci¹,
maj¹cym charakter testamentu,
zobowi¹za³ go do wyp³acania jej

marsza³ka w.k. Micha³a Jerzego
Mniszcha. Córka zaœ Micha³a
i Urszuli – El¿bieta, nazywana
zgodnie z gustem epoki Izabel¹,
sta³a siê najukochañsz¹ wnuczk¹
króla. To ona zosta³a uwieczniona przez s³ynn¹ portrecistkê Elisabeth Vigee-Lebrun, maluj¹c¹
na dworze Stanis³awa Augusta,
z królewskim szpicem Kiopkiem. Król uwa¿a³ j¹ „za najudatniejsz¹ dziewczynkê z pol-

H O R O S K O P
BARAN 21.03-21.04
Masz teraz sporo wiary i chêci do pracy. Mo¿na
ci tylko pozazdroœciæ. W twojej g³owie k³êbi¹ siê
nowe pomys³y, które mo¿e warto wprowadziæ
w ¿ycie. W sprawach zawodowych nie czekaj¹
ciê wiêksze niespodzianki. Natomiast powinieneœ zadbaæ o w³asne zdrowie i ono powinno
byæ g³ównym punktem twojego zainteresowania.
 BYK 22.04-21.05
Drogi Byczku, jesteœ ostatnio bardzo zabiegany i zajêty. Du¿o spraw nie cierpi¹cych zw³oki
wymaga twojej szybkiej decyzji. Nie martw siê,
bo jest to chwilowe. Pogoda p³ata niez³e figle,
choæ w kalendarzu jeszcze luty - ty marzysz
o wiosennej ³¹ce... Poczekaj to ju¿ nied³ugo.
Czas pêdzi jak szalony. Teraz pomyœl o krótkim
wyjeŸdzie z mi³¹ ci osob¹. Jest ci to teraz bardzo potrzebne.
 BLINIÊTA 22.05-21.06
Masz ju¿ dosyæ takiej zimy, brrr... pogoda za
oknem zniechêca nawet do krótkich spacerów.
Wêdrujesz po mieszkaniu i marzysz o zielonych,
wiosennych ³¹kach pe³nych kwiatów. Tymczasem
twoje sprawy zawodowe wymagaj¹ przypilnowania, a prywatne nie maj¹ siê za dobrze. Wiêc teraz wróæ do realiów ¿ycia i koniecznie zmieñ taktykê swojego postêpowania i wprowadŸ jakieœ
zmiany.
 RAK 22.06-22.07
W sprawach zawodowych bez wiêkszych zmian,
natomiast w uczuciach wiosna! Czujesz siê lekki
jak piórko i jesteœ pe³en dobrej wiary. Z ukochan¹
osob¹ jesteœ w stanie przenosiæ góry. Na razie
uzbrój siê w cierpliwoœæ i wszystkie swoje si³y
skup na rzeczach powa¿nych, a przynajmniej
tych najwa¿niejszych.
 LEW 23.07-23.08
Jesteœ na razie w bojowym nastroju. Praca mobilizuje ciê do wiêkszych osi¹gniêæ. Sprawy finansowe maj¹ siê dobrze, a to wp³ywa dodatnio na
twój nastrój. Warto siê wiêc pomêczyæ dla takich
wyników. Dbaj o siebie i swoje zdrowie i dotleniaj
siê na spacerach. Nie zapominaj te¿ o swojej drugiej po³owie, ona te¿ potrzebuje twojej pomocy
i wsparcia.
 PANNA 24.08-23.09
Przed tob¹ parê dobrych dni na za³atwienie kilku
wa¿nych spraw. Masz bowiem trochê zaleg³oœci.
W pracy panuje ogólnie dobry nastrój, natomiast
w sprawach osobistych bez zmian. Powinieneœ
bardziej zaj¹æ siê sob¹ i przestaæ siê martwiæ.
Musisz pomyœleæ o ma³ych zmianach w swoim
wizerunku. Mo¿e warto wybraæ siê z wizyt¹ do
kosmetyczki lub fryzjera.
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 WAGA 24.09-23.10
Wybierz siê do kina lub na jak¹œ wystawê. Twój
organizm potrzebuje zastrzyku intelektualnego,
a zmiany charakteru i nastroju - wiêkszego urozmaicenia. Odczuwasz te¿ pewn¹ niemoc twórcz¹, która powsta³a zapewne pod wp³ywem ostatnich zmian pogodowych i silnych wiatrów. Skup
siê teraz na rzeczach najwa¿niejszych, detale zostaw innym.
 SKORPION 24.10-23.11
W twoich sprawach zawodowych i osobistych na
razie nic specjalnego siê nie dzieje. Natomiast
sytuacja finansowa mog³aby byæ lepsza, ale có¿,
ró¿nie z tym bywa... Chêci i zapa³u ci nie brak,
wiêc sytuacja powinna siê unormowaæ w nied³ugim czasie. Za bardzo jednak skupiasz siê na
w³asnej osobie. Nie zapominaj o ¿yczliwych ci
osobach, mo¿e warto umówiæ siê na d³ugo odk³adane spotkanie?
 STRZELEC 24.11-22.12
Stan twoich finansów przedstawia siê zadowalaj¹co, trzymaj wiêc nadal rêkê na pulsie. W sprawach uczuciowych zaniedba³eœ pewne rzeczy
i wymagaj¹ one od ciebie wiêkszego zaanga¿owania. Osoba, na której ci zale¿y wymaga wiêcej
troski, pomyœl o tym i wprowadŸ swój plan
w czyn, ale rozwa¿nie. Pamiêtaj, ¿e uszczêœliwianie ludzi na si³ê nie zawsze jest dobre i mo¿e
przynieœæ odwrotny skutek od zamierzonego.
 KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Zmiany nastrojów, zamêt w uczuciach, oto co
dzieje siê ostatnio w twojej g³owie. Wszystkiemu
winna sytuacja, w któr¹ siê zapl¹ta³eœ i zwariowana pogoda za oknem. Odczuwasz pewne zmêczenie i podenerwowanie. Musisz coœ z tym zrobiæ, bo inaczej popadniesz w nadmiern¹ melancholiê. Ciesz swoje serce ma³ymi przyjemnoœciami, które sprawiaj¹ ci najwiêcej radoœci.
 WODNIK 21.01-19.02
W sprawach zawodowych odczuwasz pewn¹ stabilizacjê, w sprawach domowych wymagana jest
od ciebie pewna pomoc. Liczy siê twoje zdanie
i to jak widzisz wspóln¹ przysz³oœæ. Ogólnie dokucza ci monotonia ¿ycia codziennego, ale mo¿na siê z tym uporaæ. Wystarczy parê ciekawych
pomys³ów i ¿ycie bêdzie bardziej kolorowe.
 RYBY 20.02-20.03
Drogie Ryby! Mo¿ecie siê czuæ przemêczone
i nie macie wiêkszej ochoty do pracy. Sytuacja
ulegnie zmianie, gdy poczujecie przyp³yw wiêkszej energii, a do tego potrzebne jest s³oñce. Aby
zapomnieæ o chandrze wybierzcie siê do kogoœ
mi³ego z wizyt¹, mo¿e pójdziecie na jakiœ spacer,
gdzie z têsknot¹ bêdziecie wygl¹daæ wiosny.
Merlin

skich dziewczynek”. W 1807 r.
zosta³a wydana za m¹¿ za ostatniego ordynata na Nieœwie¿u –
Dominika ks. Radziwi³³a, który
po weselnej libacji zorientowa³
siê, ¿e ¿ona nie jest w jego typie,
rozwiód³ siê wiêc z ni¹ po
dwóch tygodniach, zap³aciwszy
2 mln. odszkodowania. Ex-ordynatowa wysz³a ponownie za brata swej guwernantki – Henryka
Piotra Deville, któremu kilka lat
póŸniej car Aleksander I nada³
tytu³ hrabiego z nazwiskiem
Dembiñski – i tak nieweso³a
historia skoñczy³a siê happy
endem.
Trzeci¹ z królewskiego rodzeñstwa, by³a Izabela (El¿bieta)
z Ponia-towskich Branicka, ¿ona
hetmana w.k. Jana Klemensa
Branickiego, ostatniego z rodu
gryfitów (Braniccy z Wilanowa
pieczêtowali siê herbem Korczak), kasztelana krakowskiego,
st¹d nazywana na dworze „Pani¹
Krakowsk¹”, dzieci nie mia³a.
Branicki, szwagier króla, uchodzi³ za wielkiego patriotê, przewodniczy³ nawet d¹¿¹cemu do
reform w kraju Stronnictwu Patriotycznemu, jednak kiedy zaniedba³ wojsko, zosta³ przez sejm
pozbawiony hetmañstwa. Do
chwili obecnej pozosta³y po nim
pa³ace w Warszawie: na Podwalu
i Nowym Œwiecie oraz wspania³a rezydencja w Bia³ymstoku, nazywana Wersalem Pó³nocy, mieszcz¹ca dzisiaj rektorat miejscowej Akademii Medycznej.
M³odszy o dwa lata od króla
by³ Andrzej, genera³ armii austriackiej, ¿onaty z piêkn¹, lecz
niezbyt zamo¿n¹ arystokratk¹
czesk¹ – Teres¹ hrabiank¹ Kinsky. Sprzeciwiali siê jego ma³¿eñstwu rodzice, natomiast bracia, nie tylko je zaaprobowali, ale
pomagali mu solidarnie finansowo do czasu, kiedy za wstawien-

nictwem cesarzowej otrzyma³
królewszczyznê w Ma³opolsce.
Zmar³ na gruŸlicê, pozostawiwszy dwoje dzieci, córkê Teresê
Mariê, która poœlubi³a Wincentego hr. Tyszkiewicza, referendarza
w.k; i syna Józefa Antoniego,
o którego edukacjê zatroszczy³
siê stryj, król Stanis³aw August,
i on najwiêksz¹ zrobi³ w rodzinie
karierê.
Najm³odszym z braci Stanis³awa Augusta by³ Micha³, prymas
Polski od 1784 r., s³yn¹cy z chciwoœci, przeciwnik reform. Na
organizowanych przez niego
przyjêciach w Pa³acu Prymasowskim, przy ul. Senatorskiej
królowa³a jego przyjació³ka, Petronela Oborska, ¿ona kasztelana
ciechanowskiego - Józefa Oborskiego, d³ugoletniego marsza³ka
prymasowskiego dworu. Po
ujawnieniu dowodów zdrady na
rzecz Prus pope³ni³ samobójstwo, czym nie przysporzy³ s³awy królowi, ani nazwisku Poniatowskich.
W kraju, gdzie niezbyt powszechne s¹ ju¿ nastroje monarchistyczne, a nad republikañskimi ci¹gle bior¹ górê dawne polskie grzechy, prywata i warcholstwo, które doprowadzi³y pañstwo do upadku, od¿ywa zwolna
zainteresowanie epok¹ stanis³awowsk¹, maj¹c¹ brzemienny
wp³yw na dalsze losy Polaków.
Dlatego te¿ ostatni król Polski
(abdykowa³ 25.11.1795 r.) i jego
rodzina staj¹ siê atrakcyjnym
i frapuj¹cym tematem dociekañ.
Rozsiani obecnie po œwiecie Poniatowscy, pieczêtuj¹cy siê herbem Cio³ek, tym samym, którego
u¿ywa³ król, nic ju¿ od dawna
w kraju nie posiadali, a jak mo¿na domniemywaæ s¹ wy³¹cznie
potomkami braci polskiego
króla.
c.d.n.
Tadeusz Wł. Świątek
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POZIOMO: 1-A dzieñ tygodnia. 1-J jeŸdzi po odzie¿y. 2-E
bardzo s³aba kawa. 3-A ksiê¿niczka Burgunda z dramatu
Gombrowicza. 3-G ustêp w tekœcie. 4-E obrady w Sejmie.
4-L daw. Instrument smyczkowy. 5-G Rusowicz, piosenkarka.
6-A Chopinowska wieœ na p³d. od Ostrowca Wlkp. 6-K kotew.
7-B sztuka po ³acinie. 7-G wyg³aszany przy wypiciu kieliszka
na czyj¹œ czêœæ. 8-D pramatka ludzkoœci. 8-J ma³e rubryczki,
wykazy. 9-F broñ drzewcowa. 10-A wstrz¹s psychiczny. 10-H
pozyskuje klientów. 11-A œmieæ, resztka. 12-H dzielnica Nowego Jorku. 13-A mieszkaniec republiki na przedgórzu Kaukazu. 14-J przewrócenie siê samolotu (na plecy). 15-E dzielnica Jastarni. 16-A k³ótnia, sprzeczka. 16-J …Czarny z Grabowa, s³ynny rycerz.
PIONOWO: A-1 dni szczególne, uroczystoœæ. A-10 pañstwowe gospodarstwo rolne w ZSRR. B-6 inwazja, agresja. C-1
jednostka oporu elektrycznego. C-10 grzyb jadalny na cienkiej nó¿ce. D-6 ostrza³ka rêczna. E-1 baœniowy w³aœciciel cudownej lampy. E-11 sposób wymawiania. F-8 kochanka Nerona. G-1 stra¿ przyboczna króla. H-2 staro¿ytne pañstwo semickie w Mezopotamii. H-7 ostra, zakaŸna choroba. H-12

g³ówna katolicka ksiêga liturgiczna. I-3 ozdoba Ta³esu. I-9 surowiec na kawior. J-1 dawna kopalnia soli. J-7 ma³y zbiornik
wodny. J-12 rozkaz, zarz¹dzenie. K-5 rodzaj plecionki. L-1
jednostka objêtoœci. L-8 twarz dzieciêca. £-4 miasto w pn.
Polsce. £-12 tasiemki przy fartuchu. M-1 dokuczliwy ch³ód.
N-8 kura wysiaduj¹ca jaja. O-1 buty oficerskie. O-12 trzon
grzyba.
opr. A. Kemski
Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 18/06:”Na œw. Prota jest pogoda albo
s³ota”.

Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”
tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³: p. Alicja Dobrzycka
z ul. Czytelniczej.
Wa¿ne do 16 lutego br.

OG£OSZENIA DROBNE
KUPIĘ

 OG£OSZENIA

NIERUCHOMOŚCI

 AAA Antyki, meble, obrazy, zegary, platery, srebra
oraz inne przedmioty.
Tel. 022 841-09-35;
0501-050-948
 Monety, banknoty, odznaczenia. Antykwariat ul. Andersa 18. Tel. 022 831-36-48
 Znaczki, pocztówki, monety, medale, banknoty, akcje.
Tel. 022 841-09-35;
0501-050-948

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

MEDYCZNE

NAUKA
 Angielski.
Tel. 0691-98-50-34
 LO dla Doros³ych.
Tel. 022 498-65-95
 Matematyka – 25 z³/60
min.
Tel. 022 810-26-11;
0663-022-567
 Niemiecki – tanio, matura,
konwersacje, korepetycje –
szybko, skutecznie.
Tel. 022 610-02-84;
0510-122-145
 Rosyjski – ka¿dy poziom,
egzaminy, matura 40 z³/60
min.
Tel. 0502-275-194
 Szkolenia z zakresu BHP.
Tel. 022 879-87-66
 Szko³a Policealna.
Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia
 Miejsce postojowe w strze¿onym gara¿u ul. Kobielska 6.
Tel. 022 612-32-38;
022 672-33-71; 0508-598-428
 Szukam taniego mieszkania.
Tel. 0501-752-866

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam
 74 m kw., ul. Gdecka/Zamieniecka, 3 pokoje - na mieszkanie lub biuro. Pilnie!
432 000 z³. Tel. 0660-40-50-20

 OG£OSZENIA

RÓŻNE
Bielizna, pasmanteria - ul.
RAMKA
Fieldorfa 10/324
Bielizna,
pasmanteria - ul.
Tel. 0698-802-444
Fieldorfa 10/324
Tel. 0698802-444
 Konsultacje dotycz¹ce
zwrotu, 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;
501 550 975
RAMKA
Skup z³omu metali
Skup
metali kolorokolorowych. Stary
Stary punkt –– nowe
wych.
nowe
ceny! Ul. Kawcza
ceny!
Kawcza40.
40. Tel.
Tel. 0600-236-046
0600-236-046

SPRZEDAM

 Alkoholowe odtrucia, narkotykowe, Esperal. Tanio.
Gabinet, dojazdy.
Tel. 022 671-15-79,
022 613-98-37
 Medyczna pielêgnacja stóp
- równie¿ diabetycy.
Tel. 022 870-14-44
 Rzuæ palenie!
Tel. 022 870-14-44
 Terapia psychologiczna
i logopedyczna – pe³en zakres
us³ug. Tel. 022 612-16-60;
0605-765-646

DROBNE

USŁUGI

NIERUCHOMOŚCI/zamienię
 Dwa pokoje 50 m kw., okolice kina „Ochota” I/III p.,
kwaterunek do wykupu na 6070 m kw. w dzielnicy Saska
Kêpa, Goc³aw – do wykupu.
Tel. 0603-216-007;
022 823-97-31
 Mieszkanie dwupokojowe 42
m kw., w³asnoœciowe na Bielanach - na domek, mo¿e byæ do
remontu. Tel. 0503-126-061;
022 864-82-53

DAM PRACĘ
 Agencja Ochrony „AMRA” zatrudni mê¿czyzn do lat
50. Zg³oszenia tel. 022 64380-99, ul. Sosnowskiego 1
w godz. 9.00-13.00
 Fryzjerowi damsko-mêskiemu i uczniom - od zaraz,
dobre warunki.
Tel. 0607-651-497;
022 870-09-66
 Krawcow¹ zatrudniê.
Tel. 0691-426-801
 Opiekunki do chorych, siostry PCK, pielêgniarki zatrudniê.
Tel. 022 815-30
 Panie – monta¿ atomizerów
– Falenica. Tel. 0501-295-814
 Panie do pomocy przy produkcji na wtryskarkach – Falenica.
Tel. 0501-295-814

SZUKAM PRACY
 Sprz¹tanie.
Tel. 022 498-68-53

 Sprz¹tanie, okna.
Tel. 022 815-27-05
 Umys³owej dla kobiety
(bez ksiêgowoœci). Pe³en etat.
Dobre CV i doœwiadczenie.
Powa¿ne oferty.
Tel. 0694-629-812

PRAWNE
 Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne, rodzinne, spadkowe, porady.
Wawer - Anin ul. Ukoœna.
Tel. 022 613-04-30;
0603-807-481
 KANCELARIA – niedrogie porady prawne – sprawy
rodzinne, spadkowe, lokalowe, nieruchomoœci, obs³uga
firm – „Universam” Grochów
(nad bankiem).
Tel. 022 810-00-61 - 66 w. 252;
0509-959-444
 KANCELARIA ADWOKACKA – prawo cywilne,
karne, spadkowe, rodzinne
– obs³uga. Porady. Miêdzylesie ul. Dziêcieliny 3 m 11,
wtorek i czwartek 15.0018.00. Tel. 022 815-31-80;
0501-025-692
RAMKA
Kancelaria
Prawna
PieKancelaria Prawna Pietruk
– porady
prawne
na
–truk
porady
prawne
na ka¿d¹
ka¿d¹
kieszeñ!
Pe³ny
zakieszeñ! Pe³ny zakres us³ug.
kres
us³ug.
Grochowska
Grochowska 306/310, pok.
306/310,
261,
261,
tel.pok.
022
879-92-29;
tel. 022 879-92-29;
0502-275-194;
0513-1600502-275-194;
599. Godziny i0513-160-599.
cennik na
Godziny i cennik na:
www.pietruk.eu

 AAA Sprz¹tanie wspólnot
mieszkaniowych.
Tel. 022 870-47-89
 Administrowanie nieruchomoœciami. Tel. 0692 614 577
 Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami.
Tel. 022 380-32-03;
0607-838-608
 Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami.
Tel. 022 612-15-24;
0698-191-825
 Alarmy, kamery, sieci komputerowe. Tel. 0501-123-967
 AAAA Automatyczne
pralki, zmywarki - krajowe,
zachodnie. Naprawa.
Tel. 022 612-95-23,
0609 105 940
 Anteny SAT TV, kamery –
24 h.
Tel. 0602-396-976
 Automatyczne pralki –
naprawa, tanio.
Tel. 022 810-67-92;
0605-404-132
 AUTOSERWIS tanio Marsa 76. Tel. 022 812-18-39;
0503-315-804
 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 (uprawnienia).
Tel. 022 870-27-39;
0502-208-813
 FOCUS SERVICE - naprawa telewizorów w domu
klienta. Tel.022 613-62-96;
0603-40-90-20
 Futra, ko¿uchy, odzie¿
skórzana – us³ugi na miarê,
przeróbki, wszelkie naprawy
ul. Zamieniecka 63.
Tel. 022 610-23-05
 GAZ, HYDRAULIKA – 24
h. Naprawa pieca, termy, kuch-

ni, pod³¹czenia. Uprawnienia
gazowe. Tel. 022 610-72-31;
0662-065-292
 Gaz, hydraulika 24 h,
awarie pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, przeróbki, naprawy. Tel. 022 610-88-27;
0604-798-744
 Glazura, malowanie, tapetowanie, hydraulika, elektryka, panele, gwarancja –
Firma G³owacki.
Tel. 022 615-58-13,
0504 61 88 88
 Glazura, hydraulika, remonty. Tel. 022 671-05-82
 Glazura, doœwiadczenie,
rzetelnoœæ. Tel. 022 612-59-98
 Glazura, terakota.
Tel. 0885-769-311
 G³adŸ, malowanie, panele.
Tel. 0606-464-453
 Hydrauliczne.
Tel. 022 615-58-13;
0504-61-88-88
 Hydrauliczne, gazowe –
osobiœcie. Tel. 022 610-81-21;
0607-773-106
 Hydrauliczne, Wod.-Kan.Gaz., C.O. Tel. 022 613-82-96;
0696-321-228
 Hydrauliczne - 24 h – awarie, udro¿nienia.
Tel. 022 610-72-31
 Hydraulik. Tel. 022 81566-60; 0502-031-257
 Kolorowa odzie¿ robocza –
producent. Obuwie, rêkawice,
fartuchy, odzie¿ dla gastronomii, odzie¿ dla agencji ochrony. P.P.H.U. Pirat, ul. Che³m¿yñska 158; 04 - 464 W-wa.
Tel./fax. 022 610-20-15,
www.pirat.waw.pl
 Kuchnie – projekty + realizacja.
Tel. 0694-809-402
 Malowanie, g³adŸ gipsowa.
Tel. 022 612-01-95
 Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 022 615-76-97;
0695-679-521
 Malowanie, tapetowanie.
Tel. 022 615-58-13;
0504-61-88-88
 Naprawa i przestrajanie telewizorów krajowych i zagranicznych, magnetowidów,
urz¹dzeñ elektronicznych.
Gwarancja. Tel. 022 612-52-23;
0607 145 196
 Naprawa pralek i lodówek
– tanio. Tel. 022 644-23-12;
0697-120-312
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram
zu¿yNieodp³atnie
odbieram
zuty sprzêt
AGDAGD
(bez lodówek)
¿yty
sprzêt
(bez loz³om w z³om
ka¿dejwpostaci,
dówek)
ka¿dejmapokulaturê,
st³uczkê. st³uczkê.
W³asny
staci,
makulaturê,
transport.
Sprz¹tanieSprz¹tapiwnic.
W³asny
transport.
nie piwnic.Tel.
Tel.022
022499-20-62
499-20 Okna, drzwi, bramy –
najni¿sze ceny, raty, monta¿. Tel. 0513-758-378
RAMKA
Poprawki krawieckie – tanio.
Poprawki
krawieckie
ul. Fieldorfa
10/324– tanio. ul. Fieldorfa
10/324 tel.
Tel. 0698-802-444
0698-802-444
 Pranie chemiczne, renowacja odzie¿y skórzanej, pranie
dywanów, magiel. Zak³ad
Pralniczy ul. Igañska 22.
Tel. 022 870-09-54

REKLAMA

DROBNE

 Pralki, lodówki.
Tel. 022 671-80-49;
022 610-05-30; 0601-361-830
 PRANIE DYWANÓW,
wyk³adzin, tapicerki bez przemaczania. Schniêcie 4 godz.
Dojazd gratis.
Tel. 022 619-40-13;
0502-928-147
 Przeprowadzki z pakowaniem, tanio.
Tel. 022 810-25-72;
0501-190-127
RAMKA
Remonty (równie¿ komfirmy i osoby
pleksowe)
Remonty– (równie¿
komprywatne. –Tanio
pleksowe)
firmy– iszybko
osoby
– solidnie.
prywatne.Tel.
Tanio
– szybko –
0507-080-611
solidnie. Tel. 0507-080-611
 REMONTY, przeprowadzki. Tel. 0502-088-052
 Remonty mieszkañ.
Tel. 0691-040-034
 Remonty – fachowo, solidnie.
Tel. 0694-809-402
RAMKA
Skup Karolkowa róg WolSkup Karolkowa róg Wolskiej. Aktualna cena puskiej. Aktualna cena puszki
szki AL 5 z³; 5,50*.
. Tel. 022 499Al. 5 z³; 5,50
Tel. 022
499-20-62
20-62
* cena z innym towarem
 Cena z innym towarem
 Sprz¹tanie i pielêgnacja
ogrodu i dzia³ki. Zak³adanie
i koszenie trawników. Ró¿ne.
Tel. 0605-890-294
RAMKA
i monta¿ okien.
Sprzeda¿
Sprzeda¿ i monta¿ okien.
Ceny producenta. RachunCeny
producenta.
ki. Tanio,
solidnie, Rachunszybko.
ki. Tanio, Tel.
solidnie,
szybko.
0507-080-611
Tel. 0507-080-611
 STOLARZ - wykona solidnie - meble, zabudowy,
kuchnie, szafy, pawlacze i inne.
Tel. 022 810-38-04;
602-126-214
 Studnie.
Tel. 022 789-33-89
 Tapicerskie.
Tel. 022 612-53-88
 Uk³adanie, cyklinowanie, lakierowanie, renowacja starych
pod³óg.
Tel. 0692-71-78-71
 Uk³adanie parkietów, przek³adanie, cyklinowanie, lakierowanie – osobiœcie.
Tel. 022 810-70-88;
0609-542-545
 ¯aluzje, verticale, rolety naprawy, pranie verticali.
Tel. 022 610-54-19
 Rolety antyw³amaniowe
i naprawy. Tel. 022 610-54-19
 Rolety, ¿aluzje, verticale,
rolety antyw³amaniowe – produkcja, naprawa.
Tel. 022 610-23-83
 ¯uk – wywóz gruzu, z³omu, œmieci, drzewa, liœci
i mebli. Tel. 022 610-88-27;
0888-651-163

INNE
 Pani¹ z Os. Ostrobramska,
która by³a u masa¿ysty Zgorza³ka w Go³¹bkach ko³o Ursusa 2,5 roku temu prosi o kontakt jad¹cy z ni¹ wtedy mê¿czyzna. Tel. 022 870-01-99
REKLAMA
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GDY BOLI KRĘGOSŁUP

Nalewki
na… festiwalu

Jest prawdziwym profesjonalist¹. Wspó³pracuje z kilkoma warszawskimi szpitalami. Dyplomowany masa¿ysta i rehabilitant z ponad
dziesiêcioletnim sta¿em. Z Jackiem Twarowskim rozmawiamy dziœ o bólach krêgos³upa.

„Próbujemy nalewki z dzikiej ró¿y, porzeczki,
¯eby sprawdziæ, czy zim¹
To wypiæ siê da…”
S³owa piosenki Leszka D³ugosza wziêli sobie
do serca szefowie firmy Nivette z ul. Lotniczej
3/5 i w zimowy wieczór w pi¹tek 12 stycznia zaprosili znakomitych goœci na degustacjê równie
znakomitych nalewek.
Ju¿ same nazwy brzmia³y jak wspomnienie lata – pigwówka, miodówka, ja³owcówka, pio³unówka, œliwowica, ratafia, imbirówka, karmelówka, pomarañczówka, dereniówka, orzechówka…
Gospodarze wieczoru pañstwo Nivette znani
s¹ z wielu inicjatyw spo³ecznych, sukcesów rajdowych oraz sprzeda¿y niezawodnych samo-

chodów, a sam szef Micha³ Nivette – mieszkaniec Wawra – jest wielkim znawc¹ nalewek.
Dlatego zaproponowa³ swoist¹ „jazdê próbn¹”
przez nalewki. Z 18 zg³oszonych – zdecydowanie pierwsze miejsce uzyska³a nalewka z p³atków ró¿y z numerem 5. - To œwietna zabawa –
powiedzia³ przewodnicz¹cy jury, „Zacny Mieszkaniec” Tadeusz Drozda, wyra¿aj¹c nadziejê,
¿e Festiwal Nalewek bêdzie kontynuowany
w latach nastêpnych ku po¿ytkowi mieszkañców
i dobrej tradycji praskiej.
(ab)

Ciasta z krańca kontynentu
Przez dwa tygodnie grudnia grupa portugalskiej m³odzie¿y goœci³a w po³udniowopraskim Zespole Szkó³ Nr 84 przy ul. Zwyciêzców. Wizyta Portugalczyków finansowana
by³a ze œrodków Unii Europejskiej.
Ju¿ w marcu, z rewizyt¹ na
zachodni kraniec naszego kontynentu uda siê grupa gimnazjalistów z ZS Nr 84. Taka wymiana jest mo¿liwa dziêki unijnemu
programowi Sokrates Comenius, w ramach którego placówki oœwiatowe mog¹ realizowaæ
projekty szkolne, projekty rozwoju szko³y i projekty jêzykowe. Dziêki temu uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ pog³êbienia wiedzy w zakresie tematyki danego
projektu. Rozwijaj¹ te¿ umiejêt-

noœæ pracy zespo³owej i s¹ mocno motywowani do nauki jêzyków obcych. Korzystaj¹c
z mo¿liwoœci, jaki daje nam
cz³onkostwo w UE kadra Zespo³u Szkó³ stworzy³a projekt, który
nazwano „Otwarcie siê na Uniê
Europejsk¹ z utrzymaniem to¿samoœci narodowej”. – To projekt jêzykowy, edukacyjny, promuj¹cy nasz kraj i daj¹cy naszej

m³odzie¿y mo¿liwoœæ poznania
innej kultury – t³umaczy jedna
z jego wspó³twórczyñ, anglistka
Katarzyna Sikora. Projekt zosta³
wyró¿niony przyznaniem grantów i poprzez internet zaczêto
szukaæ partnera do jego realizacji.
Spoœród kilku ofert wybrano
szko³ê z miasta Santo Tirso,
które le¿y w dystrykcie Porto,
na pó³nocy Portugalii, sk¹d do
Warszawy przylecia³o 15
uczniów. Goœci zakwaterowano

u rodziców dzieci, które ju¿ nied³ugo pojad¹ z rewizyt¹. Program pobytu by³ bardzo intensywny. Portugalczycy poznawali Polskê, nasz¹ kulturê, tradycjê
i jêzyk. Zwiedzili m.in. Warszawê, Toruñ, Oœwiêcim.
Wycieczki plenerowe odbywa³y siê w towarzystwie polskich rówieœników. Potem
w szkole powstawa³y tematycz-

ne foldery, prezentacje multimedialne, a nawet zak³adki do ksi¹¿ek. M³odzie¿ wspólnie uczestniczy³a w zajêciach lekcyjnych,
organizowa³a imprezy kulturalne, artystyczne, a nawet... kulinarne. W przygotowaniu potraw
oczywiœcie czynn¹ rolê odegrali
rodzice dzieci. Tak¿e tych portugalskich, którzy poczt¹ przys³ali
tradycyjne ciasta. – Cieszê siê,
¿e m³odzie¿ od razu przypad³a
sobie do gustu – mówi Katarzyna Sikora. – Okaza³o siê, ¿e mimo ró¿nic kulturowych wcale siê
bardzo od siebie nie ró¿ni¹. Zawi¹za³o siê wiele przyjaŸni. A¿
¿al by³o siê rozstawaæ.
Widaæ to by³o w czasie koñcz¹cej pobyt imprezy artystycz-

nej (na zdjêciu), w której m³odzie¿ m.in. wspólnie œpiewa³a
piosenki polskie, portugalskie
i angielskie, wystawia³a napisan¹ przez siebie sztukê, sprawdza³a znajomoœæ podstawowych
zwrotów w jêzyku partnera projektu. Warto, aby jak najwiêcej
naszych szkó³ stara³o siê iœæ œladem ZS Nr 84 i korzysta³o z funduszy unijnych.
rosa

- Zaczynamy dbaæ o krêgos³up dopiero, gdy zaczyna
boleæ. Co mo¿na zrobiæ, by
ustrzec siê schorzeñ i dolegliwoœci bólowych?
- Przede wszystkim trzeba
wiedzieæ jak krêgos³up funkcjonuje. Rzeczywiœcie jest tak,
¿e doceniamy jego rolê dopiero, gdy zaczyna boleæ. Z pewnoœci¹ mo¿na zapobiec przykrym dolegliwoœciom. Krêgos³up sk³ada siê z 33 podobnie
zbudowanych krêgów oddzielonych od siebie kr¹¿kami
miêdzykrêgowymi, których
zewnêtrzna czêœæ jest zbudowana z elastycznej i bardzo
wytrzyma³ej tkanki w³óknistej
tzw. pierœcienia w³óknistego.
Œrodek kr¹¿ka – j¹dro mia¿d¿yste – jest wype³niony tkank¹ miêkk¹. Kr¹¿ki miêdzykrêgowe umo¿liwiaj¹ zgiêcie,
wyprost i ruchy boczne tu³owia, a tak¿e amortyzuj¹ i ³agodz¹ wstrz¹sy, na które krêgos³up jest nara¿ony. Stabilnoœæ
i si³a krêgos³upa pozostaj¹
w œcis³ej zale¿noœci od miêœni
i wiêzade³ stanowi¹cych anatomiczn¹ konstrukcjê, która go
utrzymuje w odpowiedniej pozycji. Os³abienie si³y miêœni
powoduje, ¿e dochodzi do
przeci¹¿enia wiêzade³, nierównomiernego obci¹¿enia
kr¹¿ków miêdzykrêgowych,
zmniejszenia stabilnoœci krêgos³upa. I to jest w³aœnie przyczyna zmian prowadz¹cych do
wad postawy, rozwoju dyskopatii i choroby zwyrodnieniowej krêgos³upa.
- Jakie czynniki sprzyjaj¹
powstawaniu wad postawy,
dyskopatii i zwyrodnieñ krêgos³upa?
- G³ównie czynniki cywilizacyjne. Ograniczyliœmy aktywnoœæ fizyczn¹. W pozycji
siedz¹cej – w samochodzie,
przed telewizorem, pracuj¹c
za biurkiem - spêdzamy najwiêcej czasu, a to znacz¹co
obci¹¿a krêgos³up. Wed³ug
obliczeñ w pozycji z plecami
opartymi o krzes³o, na trzeci
kr¹¿ek miêdzykrêgowy, znajduj¹cy siê miêdzy trzecim
a czwartym krêgiem lêdŸwiowym, wywierany jest nacisk
o sile 140 kg. Przy lekkim pochyleniu do przodu nacisk ten
zwiêksza siê do oko³o 175 kg.
Przy wiêkszym pochyleniu si³a nacisku wzrasta do 250 275 kg. I w³aœnie wtedy dochodzi najczêœciej do tzw. wypadniêcia dysku. Dla porów-

nania w pozycji stoj¹cej si³a
nacisku na ten sam kr¹¿ek wynosi 100 kg, w pozycji stoj¹cej
z pochyleniem do przodu ok.
150 - 200 kg. Kiedy le¿ymy na
boku si³a nacisku to 75 kg.
Najbardziej komfortowa jest
pozycja le¿¹ca na wznak.
Wówczas si³a nacisku na trzeci kr¹¿ek miêdzykrêgowy wynosi zaledwie 25 kg.

cia rentgenowskiego i manualnego badania okreœlê równie¿ stan krêgos³upa pacjenta
i zastosujê masa¿, który jest
jedn¹ z najistotniejszych form
terapii wad postawy, dyskopatii i zwyrodnieñ krêgos³upa
z odczynami bólowymi.
A oto kilka opinii pacjentów Jacka Twarowskiego.
– Muszê powiedzieæ, ¿e dla
mnie pan Jacek jest cudotwórc¹. Ca³ymi dniami œlêczê
przy komputerze – tak¹ mam
pracê. Cierpia³am na nawracaj¹c¹ uporczywie rwê barkow¹, to by³o nie do zniesienia.

Masa¿e i æwiczenia rehabilitacyjne Jacka Twarowskiego to znakomite wsparcie dla leczenia farmakologicznego, niezawodna profilaktyka chorób – m.in. bólów
krêgos³upa. Ze szczegó³ami terapii mo¿na siê zapoznaæ na stronie www.gabinet.strona.pl
Zapisy do Gabinetu „Zdrowie” Jacka Twarowskiego
przy ul. Garwoliñskiej 7 lok. 79
pod nr telefonu – 022 610 06 73.

- Jak mo¿na zadbaæ o swój
krêgos³up?
- Brak aktywnoœci ruchowej jest zabójczy dla krêgos³upa. Najlepszymi sposobami utrzymania go w dobrej
kondycji s¹ gimnastyka i aktywny wypoczynek. Zbawienne dla krêgos³upa s¹ sporty rekreacyjne - p³ywanie
i jazda na rowerze. Te formy
ruchu w stosunkowo najmniejszym stopniu obci¹¿aj¹
krêgos³up. Siedz¹cy i le¿¹cy
tryb ¿ycia powoduje zmniejszenie ruchomoœci krêgos³upa, os³abienie si³y miêœni
grzbietu, brzucha i poœladków. Wszystkie te miêœnie s¹
nies³ychanie
pomocne
w utrzymaniu pionowej postawy cia³a. Dlatego ich
utrzymanie w dobrej kondycji
ma kolosalne znaczenie.
A mo¿na to osi¹gn¹æ przez
systematyczne wykonywanie
æwiczeñ wzmacniaj¹cych ich
si³ê. Ka¿dy z pacjentów, który
zg³osi siê do mnie otrzyma
zestaw dobranych dla niego
æwiczeñ. Na podstawie zdjê-

REKLAMA

Zdecydowa³am siê na masa¿.
Pan Jacek dobra³ mi dodatkowo zestaw æwiczeñ. Od dwóch
lat nie mam ¿adnych dolegliwoœci, ale profilaktycznie
poddajê siê seriom masa¿u
kilka razy w roku. Mogê z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ poleciæ Jacka Twarowskiego –
mówi Anna Wilczyñska. – Jestem d³ugoletnim kierowc¹
i z bólami krzy¿a musia³em
siê po prostu z¿yæ. Tak mi siê
wydawa³o. ¯ona namówi³a
mnie na wizytê u Jacka Twarowskiego. Bóle minê³y ca³kowicie po jego masa¿ach. Od
lat jestem jego pacjentem
i polecam wszystkim – mówi
Tadeusz Witkowski. – Myœla³am, ¿e rwa kulszowa to przypad³oœæ, na któr¹ nie ma sposobu. Myli³am siê. Od kilku
lat odwiedzam regularnie gabinet Jacka Twarowskiego,
poddajê siê jego masa¿om
i stosujê do jego rad. Dolegliwoœæ minê³a. Polecam –
mówi Katarzyna Jaworska.
Rozmawiała E.G.
AS 2007
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SCHUDNIJ PO ŒWIÊTACH!!!
Œwiêta,… œwiêta i po œwiêtach....! Któ¿ z nas nie lubi dobrze zjeœæ
w tym okresie?! Czas mija, a my w styczniu odkrywamy, ¿e jest nas
wiêcej... Niepokoj¹co za ma³e ubrania, niepotrzebne kilogramy...
OTY£OŒÆ – powa¿ny problem wspó³czesnej cywilizacji. Czym jest? Bierze siê
z nagromadzonych toksyn w naszym organizmie, przyprawiona szalonym tempem
¿ycia i okraszona stresem! Jak wiemy jest przyczyn¹ wielu przewlek³ych chorób.
Czy mo¿emy z ni¹ walczyæ? TAK, zdecydowanie! Co wiêcej, koniecznie nale¿y j¹
zwalczyæ! Nie zwlekaj z tym.
Serdecznie zapraszamy do naszego gabinetu, w którym prowadzimy specjalny program Oczyszczania
organizmu z toksyn i Odchudzania. Przywracamy naturalny metabolizm, co u³atwia wydalanie ubocznych
i bardzo niebezpiecznych produktów przemiany materii. Dziêki temu Twoja waga wraca do normy! Dodatkowo ustalamy indywidualne zabiegi typowo odchudzaj¹ce. Podczas serii spotkañ uczymy jak zapanowaæ
nad stresem oraz stosowaæ odpowiedni sposób od¿ywiania oparty na dietetyce wg medycyny chiñskiej. Pe³ny zakres naszego programu pozwala na poprawê zdrowia i wygl¹du. Tutaj bêdziecie mogli Pañstwo równie¿ dok³adnie zdiagnozowaæ swoje zdrowie, ustawiæ krêgos³up oraz skorzystaæ z zabiegów kosmetycznych.

Szeroko pojêta profilaktyka da Ci zdrowie na lata! Wybór nale¿y do Ciebie!
Wiêcej informacji znajdziecie Pañstwo na naszej stronie www.medicalstudio.com.pl lub bezpoœrednio
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w gabinecie przy ul. Obarowskiej 21 (wjazd od Serockiej).

tel. 022 610 29 10; 0504 121 537; 0509 981 132; 0504 121 537; 0509 981 132
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ZDROWIE I SI£Y ODZYSKASZ TYLKO W KRYNICY-ZDROJU

Sanatorium Uzdrowiskowe

Zg o d a

zaprasza na 14−dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne
(z dofinansowaniem z PFRON) w terminach:
17.02– 24.02 (7 dni) – 490 z³* 14.03–27.03 (14 dni) – 910 z³
27.02–12.03 (14 dni) – 1022 z³ 29.03–11.04 (14 dni) – 910 z³
* (pobyt bez zabiegów od soboty do soboty)
Oferujemy: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie,
bogaty program kulturalny oraz szerok¹ gamê zabiegów balneologicznych.
W pobli¿u lodowisko i wyci¹gi narciarskie oraz inne atrakcje!!!

www.krynica.com.pl/zgoda/
Rezerwacje: tel. (018) 471−20−76, 471−56−35

WA R S Z AWA

Żołnierze
walczą z grzybicą

TO TWÓJ SŁUCH,
TO TWÓJ WYBÓR
PIERWSZE OZNAKI
Utrata s³uchu mo¿e byæ wrodzona, ale mo¿e te¿ byæ skutkiem wypadku, czy zostaæ spowodowana nag³ym bardzo g³oœnym dŸwiêkiem. Jednak
w wiêkszoœci przypadków jest
to proces powolny, którego osoba dotkniêta niedos³uchem d³ugo nie zauwa¿a. O wiele szybciej natomiast spostrzeg¹ go
przyjaciele i rodzina. Widz¹, ¿e
nie zawsze odpowiadasz na ich
pytania, sta³eœ siê bardziej zamkniêty, a telewizor czêsto gra
zbyt g³oœno. A póŸniej dzieje siê
tak: pewnego dnia odkrywasz,
¿e twoi bliscy stoj¹ za tob¹ wo³aj¹c ciê po imieniu, a ty tego
nawet nie zauwa¿asz. To ca³kiem spora niespodzianka. Jakakolwiek jest przyczyna twojej
utraty s³uchu, nie musisz siê na
ni¹ godziæ. Rozwi¹zanie problemu jest bli¿ej ni¿ myœlisz.

NIE JESTEŒ SAM
Czy wiesz, ¿e oko³o 500 milionów ludzi na ca³ym œwiecie
ma ubytek s³uchu? To jedno
z najbardziej powszechnych
schorzeñ i jedno z najbardziej
niezrozumianych. Wielu ludzi
uwa¿a, ¿e aparaty s³uchowe s¹
du¿e, uci¹¿liwe i niezbyt przydatne. Ale oferowane dzisiaj modele s¹ ma³e, w pe³ni zautomatyzowane (co oznacza, ¿e jeœli nie
chcesz, wcale nie musisz marnowaæ czasu na kontrolowanie ich
g³oœnoœci), dyskretne i bardzo
skuteczne. Klub ludzi o “s³uchu
niekoniecznie idealnym” skupia
rzesze cz³onków i wiêkszoœæ
z nich jest zadowolona z tego, ¿e
zdecydowa³a siê na aparat. Gdy

Brud i smród - tak mo¿na okreœliæ stan sanitariatów w wojsku. Umywalki i brodziki porasta pleœñ, zagrzybia³e s¹ pokoje i ³azienki,
a ¿o³nierze k¹piel bior¹ raz na tydzieñ. Problem ten dotyczy tak¿e jednostki w Weso³ej.

ju¿ pogodz¹ siê z myœl¹ i przyzwyczaj¹ do jego noszenia, czêsto zastanawiaj¹ siê nad tym, jak
dawali sobie radê przedtem i dlaczego nie zrobili tego wczeœniej.

DLACZEGO S£UCH
S£ABNIE?
Istnieje wiele przyczyn, z powodu których s³uch s³abnie, np.
d³ugotrwa³e nara¿enie na ha³as
czy ró¿ne choroby. Jednak g³ówn¹ przyczyn¹ jest naturalny proces starzenia. Utrata s³uchu czêsto postêpuje powoli, latami, a¿
w koñcu trzeba coœ z tym zrobiæ.
Gdy zauwa¿ysz, ¿e powtarzasz:
“S³yszê dobrze, po prostu nie rozumiem, co do mnie mówisz!”,
to mo¿e byæ pierwsze ostrze¿enie. Zaczyna siê to zdarzaæ coraz
czêœciej – szczególnie, gdy jesteœ
w grupie lub w g³oœnym otoczeniu, jak restauracja czy samo-

chód. Dopiero, gdy przyjaciele
i bliscy sugeruj¹, ¿e byæ mo¿e
masz problem, sam zaczynasz
zwracaæ na to uwagê.

AKCEPTACJA TO
DOBRY POCZ¥TEK
Im szybciej zaakceptujesz
swoj¹ utratê s³uchu, tym szybciej znajdziesz na ni¹ lekarstwo.
Dzisiejsze aparaty s³uchowe s¹
bardzo zaawansowane i mog¹
przywróciæ ci kontakt z otoczeniem. Zw³aszcza cyfrowe rozwi¹zania zapewniaj¹ delikatne
przejœcie do œwiata wspomaga-

nego s³yszenia, w którym poczujesz siê wygodnie i bezpiecznie, i w którym porozumiewanie siê z innymi przestanie byæ ciê¿arem.

OSTATNI KROK
Gdy ju¿ pogodzisz siê z sytuacj¹ i podejmiesz decyzjê, znalezienie pomocy nie powinno
byæ trudne. Specjalista audioprotetyk w swoim gabinecie
zbada s³uch i razem z tob¹ znajdzie rozwi¹zanie, które bêdzie
najlepiej odpowiada³o twoim
AS 2007
potrzebom.

OBJAWY UTRATY S£UCHU
Je¿eli ty lub ktoœ z twoich bliskich odczuwacie jeden lub wiêcej z podanych poni¿ej problemów to
czas, aby pomyœleæ o badaniu s³uchu:
 Ludzie wydaj¹ siê be³kotaæ.
 Musisz wytê¿aæ s³uch, gdy ktoœ cicho mówi lub szepcze.
 Masz trudnoœci z us³yszeniem, gdy ktoœ wo³a do ciebie z innego pokoju lub stoj¹c z ty³u.
 Musisz uwa¿nie patrzeæ na usta osoby mówi¹cej, aby nad¹¿yæ za rozmow¹.
 Prowadzenie rozmowy w ha³aœliwym otoczeniu (np. w samochodzie lub restauracji) sprawia
ci trudnoœci.
 Musisz g³oœniej nastawiaæ telewizor lub radio.
 Trudno ci rozmawiaæ przez telefon.
 Masz trudnoœci ze s³yszeniem w teatrze, kinie, koœciele lub podobnych miejscach.
 Ograniczasz swoje ¿ycie towarzyskie, bo masz trudnoœci ze s³yszeniem i komunikowaniem siê.
 Rodzina, przyjaciele i znajomi wspominaj¹, ¿e czêsto musz¹ powtarzaæ to, co do ciebie mówi¹.

ZAPRASZA W LUTYM NA BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
I DOBÓR APARATÓW S£UCHOWYCH OTICON
UL. OSTRO£ÊCKA 4 GAB. 16 (W BUDYNKU PRZYCHODNI)
PONIEDZIA£EK, WTOREK: 10-14; ŒRODA, CZWARTEK: 1530-1930
TELEFON: 022 498 74 80

Gazeta „Dziennik” dotar³a do raportu o higienie w wojsku. Jak
donosi – jest on pora¿aj¹cy. 1.Warszawska Brygada Pancerna
w Weso³ej jest niestety w czo³ówce tych jednostek, którym wojskowi inspektorzy wytknêli najwiêcej zaniedbañ sanitarnych.
Natryski w koszarach 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Weso³ej dos³ownie poroœniête s¹ grzybem, zas³onki s¹ œliskie i maj¹ taki sam
szarobrunatny nalot jak œciany - nie dezynfekowano ich od miesiêcy.
Brodziki tak¿e pozostawiaj¹ wiele do ¿yczenia. Bez klapek i maœci
przeciwgrzybicznej lepiej tam nie wchodziæ. Najgorzej jest w³aœnie
w sanitariatach, gdzie „do postêpuj¹cej dekapitalizacji do³¹cza dodatkowo nieszczelnoœæ systemów wodno-kanalizacyjnych, w tym zniszczona armatura i elementy ceramiczne, oraz ma³o wydajna wentylacja
grawitacyjna, co powoduje, ¿e w gwa³townym tempie postêpuje zagrzybienie œcian i stropów” - alarmuj¹ w raporcie kontrolerzy.
Wed³ug nich niektóre pomieszczenia wcale nie s¹ dezynfekowane
lub s¹ odka¿ane sporadycznie. Powód? Brak pieniêdzy i niedba³oœæ
dy¿urnych o bie¿¹c¹ czystoœæ. Codzienne k¹piele? Niestety – mycie
w wojsku to przywilej – ¿o³nierze k¹pi¹ siê raz w tygodniu.
A zagrzybione prysznice i œciany, wilgotne buty, których nie ma
gdzie suszyæ, k¹piele tylko raz na tydzieñ - w takich warunkach trudno unikn¹æ choroby. Efekt? W polskiej armii trwa walka z grzybic¹.
¯o³nierze zg³osili ju¿ ponad 2,5 tysi¹ca takich zachorowañ. 242
z nich mia³o œwierzb. Choroby skóry to po grypie i przeziêbieniach
najwiêksza plaga w armii. „W czêœci obiektów proces dekapitalizacji jest bardzo zaawansowany i mimo doraŸnych starañ nie mo¿na
w nich utrzymaæ stanu sanitarno-higienicznego na zadowalaj¹cym
poziomie” – g³osi raport.
Magdalena Tenczyńska

Walka o św. Łazarza
Trwa spór o losy szpitala œwiêtego £azarza. Z jednej strony wieloletnia tradycja i jedyny na Mazowszu dzieciêcy
oddzia³ dermatologiczny. Z drugiej zniszczony budynek
i fatalne warunki sanitarne. Protestuj¹ pacjenci i lekarze.
Protestuj¹cy nie zgadzaj¹ siê z decyzj¹ marsza³ka województwa
mazowieckiego, który chce przenieœæ oddzia³y szpitala do nowych
budynków w Miêdzylesiu.
- Przeniesienie to zakamuflowana likwidacja - mówi¹ lekarze,
którzy do³¹czyli do protestuj¹cych. Wiêkszoœæ lekarzy nie wyra¿a
zgody na przejœcie do Miêdzylesia.
- Budynek spe³nia warunki sanitarne XVIII-wiecznego lazaretu - argumentuj¹ w³adze województwa - i „nie ma mowy o zmianie decyzji”. Nie wchodzi w grê modernizacja placówki. Sytuacjê szpitala
komplikuje nieuregulowana sytuacja w³asnoœci - o budynek upomnieli siê przedwojenni w³aœciciele. Marsza³ek województwa obiecuje, ¿e
na Lesznie pozostanie przychodnia dermatologiczna.
MKP
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Przychodnia Lekarska
ul. Komorska 42,
Warszawa-Grochów
Tel. 879-87-61
Zapraszamy
na leczenie doros³ych,
m³odzie¿, dzieci.
Stomatologia
zachowawcza

 wybielanie zêbów
 profilaktyka próchnicy dzieci

Protetyka

Vita Med
Zapisy do lekarzy
rodzinnych!
ul. Meissnera 7 (Goc³aw)

tel. 673-35-00

Z A P R A S Z A M Y

 mosty i korony porcelanowe
 protezy akrylowe
i szkieletowe
 protezy elastyczne

Panie w wieku 50-69 lat,
które w ci¹gu ostatnich 24 msc.
nie wykonywa³y mammografii
lub

Ortodoncja

u których w rodzinie wyst¹pi³y zachorowania

 aparaty sta³e i ruchome

Chirurgia
Stomatologiczna

 usuniêcie torbieli (resekcje)
 ekstrakcje: „ósemek“,
zêbów zatrzymanych
 chemisekcje
 IMPLANTY

na raka piersi lub jajnika
(wtedy 12 msc.)

NA PROFILAKTYCZNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE
BEZ SKIEROWANIA

Czynne codziennie – 900-2100
sobota – 900-1500

Poradnia Chorób Sutka
Profilaktyki Przeciwnowotworowej
i Chorób Okresu Przekwitania
ul. Niek³añska 4/24
(wejœcie od Londyñskiej)
03-924 Warszawa
tel. 022 672-78-57; 672-79-36

Mo¿liwoœæ p³acenia
KARTAMI KREDYTOWYMI

SZYBKIE TERMINY BADAÑ!

Znieczulenia miejscowe
Nowoczesny sprzêt i materia³y
Indywidualny dobór
postêpowania leczniczego

PORADY I PRZEGL¥D

NZOZ LECZNICA
FUNDACJI ZDROWIE
ul. Niekłańska 4/24,
03−924 Warszawa
tel. 672−78−39; 672−71−39
· lekarze specjaliści dla dzieci
i dorosłych
· poradnia szczepień – pełen zakres
· badania EKG, Echo serca, USG,
przepływy
· badania słuchu
· EEG Biofeedback
· stomatologia – NFZ
· rehabilitacja – NFZ, masaże lecznicze
· usługi pielęgniarskie i opiekuńcze
w domu pacjenta
Sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego
– refundacja NFZ
tel. 497−75−55
Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 7.30 do 21.00,
w soboty od 9.00 do 14.00.

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

L E K A R Z O K U L I S TA

DOBRA CENA!
SZKŁA PLASTIKOWE AR
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Wybory w Wawrze Niebezpiecznie „Pod Gołąbkiem”
i na Przyczó³ku
W najbli¿szym czasie mieszkañców Wawra i po³udniowopraskiego Przyczó³ka Grochowskiego
czekaj¹ samorz¹dowe wybory do rad osiedli.
Chêtni do spo³ecznej, samorz¹dowej pracy w Wawrze mog¹ do
18 lutego zg³aszaæ swoje kandydatury. By kandydowaæ do jednej
z 13. rad osiedli wystarczy wype³niæ odpowiedni formularz i uzyskaæ pisemne poparcie 15 wspó³mieszkañców. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce wyborów mo¿na uzyskaæ w urzêdzie dzielnicy, na
stronie internetowej oraz od cz³onków rad mijaj¹cej kadencji. - Rady osiedlowe to wa¿ny stopieñ samorz¹du lokalnego – mówi W³odzimierz Zalewski, wiceprzewodnicz¹cy Rady Wawra, który od
wielu lat dzia³a tak¿e w jednej z osiedlowych rad. Do tej pory w tych
wyborach Wawer osi¹ga³ bardzo wysok¹ frekwencjê, a jak bêdzie
11 marca (bo tego dnia mieszkañcy pójd¹ do urn) czas poka¿e.
Na Przyczó³ku Grochowskim wybory do rady osiedla odbêd¹ siê
ju¿ 11 lutego. W ramach swojej dzia³alnoœci rada prowadzi spo³eczn¹ bibliotekê, z której korzysta ponad 200 osób. Zadaniami dla nowej rady bêdzie m.in. rozwi¹zanie problemu parkingowego (czytaj
tak¿e na str. 3) i lobbowanie za modernizacj¹ boiska szkolnego przy
podstawówce Nr 279 przy ul. Cyrklowej. W minionej kadencji
Przyczó³ek Grochowski, jako jedyne osiedle nie otrzyma³ od w³adz
nowego boiska. Ale i nowe w³adze potraktowa³y Przyczó³ek „po
macoszemu”. Rada Pragi Po³udnie, która uchwali³a wybory do rady osiedla, umo¿liwi³a g³osowanie jedynie rdzennym mieszkañcom
Przyczó³ka. Tymczasem w g³osowaniu maj¹ prawo braæ udzia³ tak¿e mieszkañcy S³onecznego Stoku. A jest ich dosyæ du¿o zwa¿ywszy, ¿e w tym osiedlu znajduje siê blisko 500 mieszkañ! Zagubienie w wyborach powszechnych takiej iloœci mieszkañców, to powa¿ny b³¹d radnych i nowego Zarz¹du Pragi Po³udnie.
ar

Zapalenie płuc w stolicy
Epidemia zapalenia p³uc w Warszawie zosta³a
potwierdzona przez ekspertów. Szpitale dla
dzieci s¹ przepe³nione. Minister Religa zwróci³
siê do w³adz stolicy o sfinansowanie zwiêkszenia liczby ³ó¿ek w szpitalach pediatrycznych.
Wed³ug lekarzy, przepe³nienie szpitalnych sal nie sprzyja w³aœciwemu leczeniu chorych - dzieci zara¿aj¹ siê od siebie nawzajem, przez
co s¹ d³u¿ej hospitalizowane. Zamiast dziesiêciu dni, spêdzaj¹ w szpitalu nawet po trzy tygodnie. Epidemiolodzy przyznaj¹, ¿e mamy ju¿
do czynienia z epidemi¹, choæ oficjalnie nie chc¹ jej og³aszaæ i zjawisko nazywaj¹ „wzrostem epidemiologicznym”. Wszystko wskazuje na to, ¿e wywo³a³a go bakteria - mycoplasma pneumonia, która
atakuje œrednio co 5-7 lat.
Rada dla rodziców zdrowych dzieci jest jedna - unikaæ na razie
chodzenia z dzieæmi do miejsc publicznych. Lekarze zalecaj¹ te¿
spacery i regularne wietrzenie pomieszczeñ. Dodaj¹, ¿e dzieci
u których obserwujemy nawet lekkie objawy infekcji, nie powinny
byæ posy³ane do przedszkola i szko³y, by nie zara¿aæ innych.
Wed³ug wiceprezydenta stolicy, Jerzego Millera, liczba dostêpnych w Warszawie ³ó¿ek na oddzia³ach pediatrycznych jest wynikiem kontraktu podpisanego z NFZ. Twierdzi on, ¿e warszawskie
szpitale oferuj¹ wiêcej ³ó¿ek na oddzia³ach pediatrycznych, ni¿ zakontraktowano oraz ¿e rozmowy pomiêdzy szpitalami pediatrycznymi a NFZ trwaj¹ od kilku tygodni.
MKP
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Kilka dni temu, na chodnik przy ul. Grochowskiej 344 spad³a pokaŸna czêœæ elewacji stoj¹cej tam kamienicy. Na szczêœcie, tym razem
oby³o siê bez ofiar w ludziach.

Stra¿ Miejska zabezpieczy³a teren, a urzêduj¹ca na parterze zagro¿onego budynku „TelePizza” zamknê³a przed klientami swoje podwoje. O budynku przy ul. Grochowskiej 344
pisaliœmy w „Mieszkañcu” kilkakrotnie. Przed laty tam w³aœnie mieœci³a siê s³ynna jad³odajnia „Pod Go³¹bkiem”. Na
pocz¹tku obecnej dekady kamienica zosta³a odzyskana
przez spadkobiercê by³ych w³aœcicieli. Od tego momentu zaczê³y siê problemy lokatorów,
a kamienica popada³a w ruinê.
W 2003 r. w³adze samorz¹dowe
umo¿liwi³y mieszkañcom przeprowadzenie siê do budynku
TBS przy ul. Miñskiej 52/54.
Z tej oferty skorzysta³o piêæ
rodzin. Z powodu bardzo wysokiego czynszu, jaki obowi¹zuje
w zasobach TBS, z Grochowskiej 344 nie wyprowadzi³a siê
rodzina pañstwa Koz³owskich.
O ich oczekiwaniu na przydzia³
lokalu komunalnego pisaliœmy
dok³adnie rok temu. Ówczesna
rzecznik urzêdu Pragi Po³udnie
zapewnia³a nas, ¿e jeszcze przed
poprzedni¹ wiosn¹ rodzina otrzyma inne mieszkanie. Jednak

wskazywane przez dzielnicê lokale, wed³ug relacji pañstwa Koz³owskich, nie spe³nia³y odpowiednich standardów. Ju¿ drug¹
zimê rodzina spêdzi³a w mieszkaniu pozbawionym nawet dachu, gdy¿ w miêdzyczasie prywatny w³aœciciel rozpocz¹³, a potem przerwa³ remont budynku
i rolê dachu nad lokalem zajmowanym przez pañstwa Koz³owskich od wielu miesiêcy pe³ni
niebieska, plastykowa folia. Usi³owaliœmy dowiedzieæ siê, jakie
s¹ aktualnie losy pozosta³ej „Pod
Go³¹bkiem” rodziny, ale wejœcie
do kamienicy by³o zamkniête.
– W paŸdzierniku ubieg³ego
roku pañstwo Koz³owscy dostali przydzia³ przy ul. Stanis³awa
Augusta, ale do tej pory nie mamy w urzêdzie informacji, czy
ten lokal przyjêli, czy nie –
mówi Piotr Dobosz, aktualny
rzecznik urzêdu Pragi Po³udnie.
– Postaramy siê sprawê wyjaœniæ. Naszym zdaniem stwarzaj¹c¹ powa¿ne zagro¿enie kamienic¹ powinna równie¿ zainteresowaæ siê Prokuratura i inspektorat nadzoru budowlanego. I to jak najszybciej.
Ada M.

Bury kot z twarzą ministra
Znaczn¹ czêœæ polityków, zarówno du¿ej,
jak i ma³ej sceny, trudno oderwaæ od raz
zdobytych lub objêtych sto³ków. Okazuje
siê, ¿e jest coœ (zwi¹zanego z politykami),
czego pozbyæ siê jeszcze trudniej. To ich...
plakaty wyborcze.
Mimo, ¿e ostatnia kampania
wyborcza by³a bardzo niemrawa, to do dzisiejszego dnia
w wielu miejscach strasz¹ jej
pozosta³oœci. Ot, choæby takie,
jak na zdjêciu zrobionym przed
ujêciem wody oligoceñskiej
przy ul. Majdañskiej. Spogl¹da-

j¹cy z pojemników na u¿ywan¹
odzie¿ kandydat winien w kampanii przyj¹æ has³o: „kandydat
na mur – beton”. Samo has³o
zapewne zwyciêstwa by mu nie
zapewni³o, gdy¿ w tym przy-

padku oznacza jedynie, ¿e na
„mur – beton” nie pozbêdziemy
siê widoku facjaty kandydata.
I to przez najbli¿sze kilka lat.
Bo takim mocnym klejem siê
przyczepia³ do œcian, pojemni-

ków na œmieci, skrzynek elektrycznych...
Nasze ulice, domy, parkany
wci¹¿ s¹ oblepione mniej lub
bardziej przyci¹gaj¹cymi wzrok
buŸkami. Nowymi i tymi sprzed
lat. A naród odp³aca politykom
piêknym za nadobne robi¹c sobie z nich mniej lub bardziej wysublimowane ¿arty. Pod wisz¹cym od oœmiu lat na Targowisku
Rogatka prominentnym politykiem naród przyklei³ og³oszenie
„zgin¹³ kot bury”. Na przystanku
w pobli¿u Teatru Powszechnego,
pod du¿ym posterem kandydata
na prezydenta Warszawy, naród
przyklei³ napis „sprz¹tanie mieszkañ – szybko i tanio”.
Niewdziêczny ten nasz naród. Ale i od kogo ma siê naród
uczyæ wdziêcznoœci? Od polityków, którzy nawet nie chc¹ po
sobie posprz¹taæ?! Magda K.
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29 stycznia br. odby³ siê wernisa¿ okolicznoœciowej wystawy podsumowuj¹cej 60 lat
pracy twórczej – pisarskiej, publicystycznej,
fotograficznej Paw³a
Elszteina - pra¿anina,
dziennikarza prasy lotniczej, pisarza, fotografika. Urodzi³ siê 25 stycznia
1922 roku w Warszawie. Od najm³odszych lat zwi¹zany by³
z lotnictwem: uczestniczy³ w imprezach modelarskich, konstruowa³ modele lataj¹ce. Wyda³, od
1950 r., 76 ksi¹¿ek, w znacznej
czêœci poœwiêconych lotnictwu.
Z chwil¹ przejœcia na emeryturê
zaj¹³ siê publicystyk¹ i fotografi¹. Swoje wspomnienia zawar³
w ksi¹¿ce Moja Praga, wydanej
w 2002 r. Tematyce warszawskiej Pragi poœwiêca publikacje
w prasie lokalnej. Fotografi¹ zajmuje siê od wielu lat, ilustruj¹c
w³asne artyku³y oraz tworz¹c
kolekcje zdjêæ m.in. zwi¹zanych
tematycznie z Prag¹ i ¿yciem
kulturalnym stolicy.
W 1998 r. zosta³ wyró¿niony
w konkursie na Pra¿anina Roku
przez Towarzystwo Przyjació³
Pragi. W 2001 roku otrzyma³
Medal 350-lecia nadania praw
miejskich Pradze. W 2003 roku
Zarz¹d G³ówny Towarzystwa
Przyjació³ Warszawy przyzna³
mu Jubileuszow¹ Z³ot¹ Odzna-

kê Honorow¹ z okazji 40-lecia
istnienia TPW. Pawe³ Elsztein
wci¹¿ aktywnie uczestniczy
w ¿yciu dzielnicy. Spotkaæ go
mo¿na na wa¿nych uroczystoœciach i imprezach odbywaj¹cych siê na Pradze Pó³noc.
  
Mieszkañcy Warszawy, którzy
poszukuj¹ bezp³atnego poradnictwa prawnego mog¹ skorzystaæ
z tej formy pomocy w Punkcie
Porad Prawnych Stowarzyszenia
TROSKA, które ruszy³o ponownie od 1 lutego br. Porady udzielane s¹ 5 razy w tygodniu w godzinach 17.00-20.00. Ich terminy zosta³y u³o¿one tak, aby mog³y z nich skorzystaæ zarówno
osoby aktywne zawodowo, jak
i bezrobotni oraz seniorzy. Zapisy prowadzone s¹ codziennie
w godzinach 10.00-20.00 w siedzibie stowarzyszenia przy ul.
Sêkociñskiej 5. Wolontariusze
przyjmuj¹ równie¿ zg³oszenia
telefonicznie pod nr 022 659 21
25. Mo¿na te¿ zadawaæ pytania
poczt¹ elektroniczn¹ na adres
troska@onet.eu. Punkt Porad
Prawnych TROSKI jako jedyny
w stolicy dzia³a pod patronatem
REKLAMA
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Okrêgowej Rady Adwokackiej
w Warszawie. Wiêcej na stronie:
www.troska.com.pl
  
1 lutego premier Jaros³aw Kaczyñski odwo³a³ Wojciecha D¹browskiego ze stanowiska wojewody mazowieckiego. Odwo³anie zwi¹zane by³o z tym, ¿e
w 2004 r. D¹browski z³o¿y³
w po³udniowopraskim wydziale

komunikacji wniosek o wydanie
mu duplikatu prawa jazdy, chocia¿ w 1996 r., w wyniku otrzymanych punktów karnych, straci³
uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi.
Obowi¹zki wojewody mazowieckiego aktualnie pe³ni I wicewojewoda, Jacek Sasin (na zdjêciu). Sasin ma 37 lat. Z wykszta³cenia jest historykiem.
W swojej karierze by³ m.in. wiceburmistrzem Œródmieœcia,
a wczeœniej dyrektorem w Urzêdzie ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych.
  
Centrum Us³ug Doradczych
(CUD) dla Osób Niepe³nosprawnych oferuje bezrobotnym oraz poszukuj¹cym pracy
osobom
niepe³nosprawnym
bezp³atn¹ pomoc doradców zawodowych, prawnika oraz psychologa, a tak¿e nieodp³atny
dostêp do komputera, telefonu,
faksu w biurze CUD przy ulicy
Narbutta 49/51. Projekt organizowany jest przez Fundacjê Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo,
od 15 lat wspieraj¹c¹ osoby niepe³nosprawne w poszukiwaniu
pracy oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Informacje
mo¿na uzyskaæ pod tel./fax. 022
848-98-91, cud@idn.org.pl
Codziennie od poniedzia³ku
do pi¹tku w godz. 13.00-15.00
pod numerem infolinii 0801 777
171 osoby niepe³nosprawne mog¹ skorzystaæ telefonicznie z pomocy doradców zawodowych
(pon. œr. czw.), prawnika (wtorek), psychologa (pi¹tek).

  
10 marca br. w „Szkole Rodzinnej” w Weso³ej przy ul.
Kruszyny 14 a w godz. 9.0016.00 odbêdzie siê bezp³atna
konferencja „Jak z sukcesem
uczyæ dzieci dyslektyczne jêzyków obcych”. Celem konferencji jest pokazanie, w czasie wyk³adów i warsztatów, skutecznych metod nauczania jêzyków
obcych dzieci i m³odzie¿y
z dysleksj¹. Bezp³atnych porad
udzielaæ bêd¹ cz³onkowie Polskiego Towarzystwa Dysleksji,
psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, logopedzi, specjaliœci
z Kuratorium Oœwiaty i Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej.
  
Tysi¹ce utalentowanych m³odych pi³karzy, wielkie emocje
na mazowieckich boiskach
i œwietna zabawa w duchu zasad fair play – takie atrakcje, co
roku towarzysz¹ turniejowi pi³karskiemu Coca-Cola Cup. IX
edycja Turnieju zapowiada siê
jeszcze ciekawiej. Na pocz¹tku
lutego dyrektorzy oraz nauczy-

ciele wychowania fizycznego
z 15 000 szkó³ podstawowych
i gimnazjalnych w Polsce
otrzymaj¹ poczt¹ informacje
o Turnieju oraz formularze
zg³oszeniowe. Mo¿na je równie¿ pobraæ ze strony internetowej www.cocacolacup.pl Wype³nione i podpisane formularze nale¿y przes³aæ do Biura
Organizacyjnego Turnieju do
26 lutego br.
  
Niedawno wyremontowany
Dworzec Warszawa Œródmieœcie przecieka. Naprawa stacji
kosztowa³a ponad 7 milionów
z³otych, a zalane s¹ niektóre
wejœcia. Cieknie te¿ na peronach. By zlikwidowaæ problem
potrzebne s¹ kolejne pieni¹dze.
W³adze PKP ca³¹ winê zrzucaj¹ na wykonawcê rozbiórki
nieistniej¹cego ju¿ sklepu,
który sta³ u zbiegu Alej Jerozo-

limskich i Emilii Plater. Pozostaje pytanie, dlaczego nie pomyœlano o tym podczas
przygotowañ do kosztownego remontu
dworca. Niestety naprawa uszkodzenia
nie jest taka prosta.
Bez rozbiórki stropu nad
Dworcem Œródmieœcie siê
nie obejdzie. A to wydatek rzêdu 10 milionów z³otych.
  
Kupcy coraz g³oœniej domagaj¹ siê prawa do dalszego handlu na Stadionie X-lecia.
W czerwcu koñczy siê umowa na dzier¿awê terenu, a inicjatywa budowy w tym miejscu Stadionu Narodowego dodatkowo pog³êbia niepewnoœæ
przedsiêbiorców. Stadion X-lecia to 25 hektarów, 4 tysi¹ce
pracuj¹cych osób i przesz³o 50
tysiêcy innych zatrudnionych
w transporcie, hurtowniach czy
u producentów. Ten gospodar-

Fot. archiwum

czy gigant ma jednak marny
wizerunek. Wiedz¹ o tym kupcy i chc¹ ratowaæ swoje miejsca pracy.
Stadion i przylegaj¹cy do
niego teren nale¿¹ do Skarbu
Pañstwa. Decyzja o przekazaniu tak du¿ej dzia³ki kupcom
musia³aby zapaœæ na szczeblu
rz¹dowym. Kupcy bêd¹ walczyæ o miejsce na handel
w pobli¿u stadionu, bo jak
podkreœlaj¹, nowe targowisko
obok Dworca Wschodniego
lub na Koziej Górce to dla
handluj¹cych koniec dzia³alnoœci.
  
Ponad 350 tysiêcy warszawiaków nie wymieni³o jeszcze
dowodów osobistych. Termin
up³ywa z koñcem tego roku.
Urzêdnicy obawiaj¹ siê kolejek
i nerwowej atmosfery w urzêdach. T³umy warszawiaków
pod koniec ubieg³ego roku sta³y w kolejkach, aby wymieniæ
dowód osobisty, zostawiaj¹c to
jak zwykle na ostatni¹ chwilê.
Teraz - w wielu urzêdach przy
okienkach - pustki. Warszawiacy znów zwlekaj¹ g³ównie
z jednego powodu... lenistwa,
ale te¿ braku chêci na tracenie
czasu w urzêdach.
Drog¹ elektroniczn¹, nie
uda siê zbyt wiele za³atwiæ.
Mo¿na jedynie œci¹gn¹æ wniosek, wydrukowaæ go i wype³niæ. Do urzêdu trzeba przyjœæ
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osobiœcie, mieæ stary dokument, wype³niony wniosek
dwa zdjêcia i dowód wniesionej op³aty - w wysokoœci 30
z³otych.
Ksi¹¿eczkowe dowody osobiste trac¹ wa¿noœæ z koñcem
tego roku. Najwiêcej osób nie
wymieni³o ich jak dot¹d na
Mokotowie - zaraz potem na
Pradze Po³udnie i w Œródmieœciu.
  
Zabytkowa Hala przy Koszykowej zosta³a zamkniêta.
Rozpoczê³a siê przebudowa
kompleksu - gmach ma byæ odnowiony, wokó³ maj¹ powstaæ
apartamenty. Inwestor, który
chce, aby wokó³ powsta³y apartamentowce z podziemnymi
gara¿ami - planuje gruntown¹
przebudowê hali i zachowanie
jej historycznego charakteru.
Jednak plany przewiduj¹ demonta¿ czêœci gmachu - jak
twierdzi inwestor - konstrukcja
budynku jest przestarza³a i musi zostaæ wymieniona. Informacje o pracach wyburzeniowych
wzbudzi³y sprzeciw mi³oœników starej Warszawy.
Plany musi zaakceptowaæ
sto³eczny konserwator zabytków - na razie trwa analiza projektu.
  
Og³oszono zimowy raport
o stanie warszawskich dachów.
Na po³owie budynków - niebezpiecznie zalega œnieg. Takie s¹
wyniki kontroli prowadzonej
przez s³u¿by miejskie - rok po
katastrofie w Katowicach. Stra¿
Po¿arna, która usuwa z dachów
œnieg i sople zagra¿aj¹ce przechodniom ma pe³ne rêce roboty.

Fot. archiwum

Odœnie¿anie dachów jest
obowi¹zkiem w³aœcicieli i administratorów budynków. Wynajmuj¹ oni specjalistyczne firmy.
Stra¿ Miejska skontrolowa³a
sto dachów w stolicy. Na co
drugim - by³o coœ nie w porz¹dku.
Zarz¹dcy maj¹ dwa dni na
usuniêcie œniegu. „Bezpieczny
dach” to specjalna baza informacyjna na stronie internetowej
Zarz¹du Oczyszczania Miasta.

S¹ na niej aktualne dane o odœnie¿aniu dachów. Tragedia
w Katowicach, do której przyczyni³ siê nieusuwany œnieg nauczy³a nas czujnoœci.
  
11 lutego obchodzony jest
Œwiatowy Dzieñ Chorego. Z tej
okazji odbêd¹ siê w poniedzia³ek 12 lutego organizowane
przez Caritas DWP spotkania
ks. Arcybiskupa S³awoja Leszka G³ódzia i ks. dyr. Krzysztofa Uklei z ma³ymi pacjentami w szpitalach dzieciêcych
przy ul. Niek³añskiej, w Miêdzylesiu i w Otwocku.
  
„Caritas” Diecezji Warszawsko-Praskiej przy wspó³pracy
z Caritas Polska, Pañstwowym
Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych i Europejskim Funduszem Spo³ecznym
prowadzi program wsparcia dla
osób niepe³nosprawnych „Indywidualne œcie¿ki kariery zawodowej szans¹ dla osób niepe³nosprawnych” Warsztaty
odbywaj¹ siê przy ul. Ch³opickiego 2 przy Parafii Najczystszego Serca Maryi (Plac Szembeka). Zg³oszenia nale¿y kierowaæ pod numery telefonów;
Biuro Caritas DWP 022 61944-76, Klub Pracy Caritas 022
760-21-77 oraz drog¹ mailow¹:
warszawa-praga@caritas.pl
  
Centrum Kszta³cenia Ustawicznego Nr 3 przy ul. So³tyka
8/10 przyjmuje zapisy do klas
pierwszych i wy¿szych bezp³atnego (publicznego) wieczorowego i zaocznego liceum ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych
(od 18 lat) oraz gimnazjum.
Od semestru pierwszego do
wyboru: j. angielski, niemiecki
lub rosyjski, a tak¿e technologia informacyjna i podstawy
przedsiêbiorczoœci. Bli¿sze informacje pod nr tel. 022 88822-77; 022 632-50-77 lub na
miejscu – codziennie w godz.
10.00-18.00 (oprócz sobót
i œwi¹t).
  
Urz¹d Skarbowy WarszawaWawer organizuje w swojej siedzibie przy ul. Mycielskiego 21
bezp³atne szkolenie z zakresu
podatku od towarów i us³ug dotycz¹ce nastêpuj¹cych problemów: podatek naliczony – terminy
odliczenia,
zwrot
nadwy¿ki, ustawowe ograniczenia; - wewn¹trzwspólnotowe nabycie towarów. Termin
szkolenia: 19 luty 2007 r. godz.
10.00 w sali konferencyjnej
urzêdu p. 407. (ab) (ar) (mkp)

Zaproszenia dla mieszkańców
 Sala Kruczkowskiego (IV piêtro PKiN, wejœcie g³ówne od ul. Marsza³kowskiej) Warszawska Architektura
Modernistyczna lat 30-tych XX w. w fotografii Czes³awa
Olszewskiego ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN pt. „Dekada swingu”. Czynna do 28 lutego w godz. 10.00-17.00,
wstêp wolny.
 Pañstwowe Muzeum Archeologiczne ul. D³uga 52
(Arsena³) - wystawa „Hale Targowe Trajana w Rzymie –
Od staro¿ytnego zabytku do Muzeum Forów Cesarskich”.
Wystawa czynna do 28 lutego br.
 Warszawa, Zamek Królewski 21 lutego, godz. 19.30 –
Koncert inauguracyjny VI Miêdzynarodowego Konkursu
Wiolonczelowego im. Witolda Lutos³awskiego – Cello
Octet Conjunto Iberico, Elias Arizcuren, dyrygent, Elena
Gragera, mezzosopran
 Sala kolumnowa Urzêdu Warszawa Rembertów al.
Gen. A. Chruœciela 28, I piêtro – wystawa fotografii “Nowy Rembertów wczoraj i dziœ” autorstwa Aleksandra Za³êskiego. Wystawa jest czynna w poniedzia³ki w godz.
10.00-18.00 i potrwa do 26 marca br.
 Klub Kultury Goc³aw ul. Abrahama 10 (wejœcie od
parkingu Wodnika, dojazd autobusami 111, 117, 123,
147, 151, 416, 507, 509, E-5). Spotkania mi³oœników
scrabble w œrody w godzinach 17.30-21.30 w formie turniejów. Oczywiœcie mo¿na równie¿ pograæ towarzysko bez
udzia³u w rywalizacji sportowej. O samej grze mo¿na poczytaæ: www.pfs.org.pl
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Topnieje Ci gotówka?
Mamy dla Ciebie
rozwi¹zanie  proste, szybkie
i bez zbêdnych formalnoci.

DobryKredyt to:
KREDYT GOTÓWKOWY
 nawet do 50 000 z³
 ju¿ przy dochodzie 470 z³
 na okres do 72 miesiêcy
 z mo¿liwoci¹ ubezpieczenia
 z mo¿liwoci¹ otrzymania bezp³atnej karty kredytowej VISA
 kredyty równie¿ na owiadczenie w³asne
KREDYT KONSOLIDACYJNY
 nawet do 75 000 z³ netto
 ju¿ przy dochodzie 600 z³
 z dodatkow¹ gotówk¹ nawet do 50 000 z³ netto
 z mo¿liwoci¹ otrzymania bezp³atnej karty kredytowej VISA

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2 tel. 022 670-15-88, 022 818-09-52

CENTRUM
GLAZURY
SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW
POLSKICH
I ZAGRANICZNYCH
 kabiny, wanny,
meble ³azienkowe
 glazura, terakota, gres
 panele, parkiet, korek
 p³ytki elewacyjne, klinkier
 kleje, fugi, listwy
 narzêdzia

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

PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO (INTERNIŒCI I PEDIATRZY) W RAMACH

PRZYCHODNIA – tel. 022 87−99−209  STOMATOLOGIA NFZ – tel. 022 610−38−52
REHABILITACJA – tel. 022 610−25−94 KINEZYTERAPIA I FIZYKOTERAPIA
SPECJALIŒCI – odp³atnie:
DOROŒLI: DIABETOLOG  CHIRURG NACZYNIOWY  DERMATOLOG  OKULISTA  ORTOPEDA  UROLOG 
LARYNGOLOG  KARDIOLOG  ALERGOLOG  NEUROLOG  GINEKOLODZY

DZIECI: ALERGOLOG  LARYNGOLOG  OKULISTA  NEUROLOG  GINEKOLOG  SPECJALISTA REHABILITACJI
 CHIRURG (badanie stawów biodrowych)  DERMATOLOG

Zapraszamy na badanie profilaktyczne szyjki macicy – CYTOLOGIÊ i KOLPOSKOPIÊ.
Badanie okulistyczne w kierunku JASKRY.
ZAPISY na 2007 r.
USG: BRZUCH, WÊZ£Y CH£ONNE, TARCZYCA, ŒLINIANKI, SUTKI, J¥DRA
Zapraszamy do PORADNI GINEKOLOGICZNO-PO£O¯NICZEJ
OFERUJEMY BADANIA LABORATORYJNE DLA KOBIET CIÊ¯ARNYCH W PROMOCYJNYCH CENACH!
 Nadzór konsultacyjno-merytoryczny prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewy Dmoch−Gajzlerskiej
 badania cytologiczne  kolposkopiê  USG GINEKOLOGICZNE  KTG (badanie têtna p³odu)

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

