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ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

P O L E C A :
●● pe³en asortyment szkie³ 

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

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

koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

czynne 9−20, sobota 9−14
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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW 
pon.-pt.730-2100; sob. 800-1500 

www.stacjakontrolipojazdow.pl 
PE£NY ZAKRES PRZEGL¥DÓW REJESTRACYJNYCH

NOWE INWESTYCJE!!!

KAMERALNE BUDYNKI
� ul. PROCHOWA 27  
� ul. WIARUSÓW 18

www.egrib.pl
Tel./fax 022 879−73−86
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Dajcie mi
centrum!

Niech ktoœ spróbuje odpowie-
dzieæ na hipotetyczne pytanie
cudzoziemca: jak dojechaæ do
centrum miasta... Gdzie jest ten
œrodek Warszawy? Tradycyjnie
rotunda PKO i dawne Domy To-
warowe Centrum przy Marsza³-
kowskiej? Oj, nie jestem pe-
wien, centrum jest tam, gdzie
najlepsze sklepy, pasa¿e, ka-
wiarnie i restauracje. A wiêc?
Nowy Œwiat, Plac Trzech Krzy-
¿y, Starówka? A mo¿e tym cen-
trum staj¹ siê galerie handlowe?

Warszawa jest miastem nie-
spójnym. Tu nic nie jest jedno-
znaczne. A gdzie le¿¹ centra
poszczególnych dzielnic? Wy-
chodzi, ¿e tam, gdzie targowi-
ska, najwiêksza prowizorka
i chaos budowlany i komunika-
cyjny. Na Pradze Po³udnie to
Rondo Wiatraczna z bazarowo-
kramiarskim otoczeniem? Œród-
mieœcie - Kupieckie Domy To-
warowe i Hala Marcpolu na Pla-
cu Defilad? Ochota - Hala Ba-
nacha? Mokotów - Plac Unii Lu-
belskiej? Ani reprezentacyjnych
sklepów, ani spektakularnej ar-
chitektury, ani restauracyjno -
sklepowych pasa¿y.

Stolica ma pieni¹dze. W za-
siêgu rêki s¹ spore fundusze
europejskie. Potrzebna jest wi-
zja, koncepcja, jak miasto ma
wygl¹daæ za 30, 50 lat. Gdzie
bêdzie „g³ówne centrum”,
a gdzie centra lokalne, ale nie
z nazwy, lecz z faktycznej funk-
cjonalnoœci, wygl¹du, oferty
spêdzania czasu. 

Kryzys, nie czas o tym my-
œleæ. Otó¿ w³aœnie teraz trzeba
myœleæ, by wraz z rozpêdzaj¹c¹
siê ponownie gospodark¹ ju¿
wiedzieæ gdzie, jak i za ile.

Tomasz Szymański
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Zamkniête studnie wody oligoceñskiej
wzburzy³y bardzo wielu mieszkañców
Pragi Po³udnie. Sprawdziliœmy co z t¹
wod¹?
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� S³ony podatek
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�Balaton zacz¹æ
od j¹dra ssssttttrrrr.... 8888
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�MIESZKANIEC
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�Market roku
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CENTRUM MEDYCZNE
OSTROBRAMSKA

www.cmostrobramska.pl
ssssttttrrrr.... 11116666

ABUD
ul. Patriotów 208

tel./fax 022 610 01 80, tel. 022 615-78-13
www.abud.pl

MATERIAŁY BUDOWLANE
� mieszalnia tynków i farb
� systemy ociepleñ budynków
� cement, wapno, folie, papy
� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy

TRANSPORT GRATIS!
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Napadli i odjechali
Kilka minut po godzinie

22.00 policjanci otrzymali in-
formacjê, ¿e na ul. Bronowskiej
przy Wale Miedzeszyñskim zo-
sta³ pobity i okradziony m³ody
cz³owiek. Poda³ rysopisy
sprawców, stwierdzi³, ¿e napa-
stnicy wsiedli do autobusu
i najprawdopodobniej odjechali
w stronê Ronda Wiatraczna.

Funkcjonariusze udali siê
w poœcig za sprawcami. Na
Rondzie Wiatraczna zauwa¿yli
wysiadaj¹cych z autobusu
dwóch mê¿czyzn. Policjanci
natychmiast przyst¹pili do ich
legitymowania. Po sprawdze-
niu 25-letniego Maksymiliana
M. i 23-letniego Krzysztofa N.
okaza³o siê, ¿e maj¹ przy sobie
przedmioty, które zosta³y skra-
dzione nastolatkowi. Mê¿czy-
Ÿni zostali zatrzymani i trafili
do policyjnego aresztu. S¹ zna-
ni policji, bo ju¿ odpowiadali
za podobne przestêpstwa. 

Zatrzymanie rozbójnika 
Miesi¹c zajê³o policjantom

z Wawra wyjaœnienie okolicz-
noœci dwóch rozbojów i przy-
w³aszczenia mienia. Funkcjo-
nariusze ustalili, ¿e wszystkie
te trzy sprawy ³¹czy osoba
sprawcy - 30-letniego Artura K. 

19 grudnia i 23 grudnia
w Wawrze, w okolicy stacji PKP
dosz³o do napadów. W obu przy-
padkach ofiarami by³y kobiety,
w obu przypadkach napastnik

u¿y³ gazu obezw³adniaj¹cego.
Ofiarom zabra³ pieni¹dze, telefo-
ny komórkowe, karty miejskie...

Do listy przewinieñ Artura
K. do³¹czono jeszcze jedno
przestêpstwo. Otó¿ 2 grudnia
ub. roku dokona³ przyw³aszcze-
nia powierzonej mu wczeœniej
pilarki spalinowej i zagêszczar-
ki do gruntu o ³¹cznej wartoœci
4 tys. z³otych. Podczas zatrzy-
mania Artur K. próbowa³ uciec.
Bezskutecznie. Zatrzymano te¿
jego wspólnika.

Napastnik rozpoznany
Kryminalni z Wawra zatrzy-

mali tak¿e kolejnego rozbójnika.
Daniel R. napad³ na przechodnia
na ul. P³owieckiej, przewróci³ na
ziemiê, ukrad³ banknot 100-z³o-
towy i telefon komórkowy
o wartoœci 700 z³otych. Po-
krzywdzony rozpozna³ napastni-
ka - po prostu zna³ go wczeœniej.
25-letni Daniel R. kompletnie
nie spodziewa³ siê wizyty funk-
cjonariuszy w swoim domu. Nie
stawia³ oporu. Ofiara potwier-
dzi³a, ¿e zatrzymano sprawcê.

Bombowe ¿arty
Pod numer alarmowy 992

Pogotowia Gazowego zadzwo-
ni³ mê¿czyzna, który poinfor-
mowa³, ¿e dojdzie do wybuchu
budynku przy ul. Umiñskiego.
Policjanci ju¿ po kilku minu-
tach ustalili numer telefonu
i adres, sk¹d dzwoni³ mê¿czy-
zna.

W lokalu zatrzymali 59-let-
niego Ryszarda S. Mê¿czyzna
mia³ w organizmie 0,8 promila
alkoholu. 

I Straży Miejskiej

W niedzielê 8 lutego stra¿ni-
cy miejscy udali siê na teren
dzia³ek w okolicy ulicy Bora-
Komorowskiego. – Otrzymali-
œmy informacjê od mieszkañca,
¿e w kanale ciep³owniczym
przebywaj¹ bezdomni w bardzo
z³ych warunkach sanitarnych –
relacjonuj¹ funkcjonariusze. 

– W kanale znaleŸliœmy mê¿czy-
znê le¿¹cego na stercie brud-
nych ubrañ. By³ bardzo wycieñ-
czony, nie móg³ mówiæ, ani siê
ruszaæ. Ca³e pomieszczenie by-
³o zanieczyszczone odpadami
i odchodami. Wezwaliœmy po-
gotowie i stra¿ po¿arn¹ do po-
mocy – opowiadali mundurowi.
Miros³awa K. (ur. 1967) stra¿-
nicy i stra¿acy wydostali na ze-
wn¹trz. Pogotowie zabra³o
mê¿czyznê do szpitala na ulicê
Grenadierów. toms

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 022 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

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

www.tenis-olszynka.pl

Przyjmujemy zapisy na sezon
zimowy pod balonem!

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

WYPRZEDAŻ EKSPOZYCJI TANIEJ 
10%, 30% i 50%!!!

SKLEP MEBLOWY

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

ul. Saska 46
www.obiadek-saska.pl 

Wszystkie potrawy s¹ nasz¹ w³asn¹
produkcj¹ na bie¿¹co

MO¯NA ZJEŒÆ NA MIEJSCU, 
ZAMÓWIÆ DO DOMU, BIURA
�� Organizujemy wesela ��
�� Bankiety �� Komunie ��
�� Imprezy okolicznoœciowe

¯ywienie zbiorowe na terenie ca³ej Warszawy
Przyjmujemy zamówienia:

na dania gor¹ce, sa³atki, kanapki,
pó³misy miêsa i ryb, garma¿erkê, 
miêsa pieczone, kurczaki, ciasta.

Zamówienia codziennie od godz. 1000

tel. 022 424-44-37; 0503-696-397
Czynne pon.-pt. 11-19; sob.10-15

DOSTAWA GRATIS: Saska Kêpa, Goc³aw

FF A R B Y   A R B Y   
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K L E J EK L E J E
„DARCHEM” 

Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86

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

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

TRANSPORT – GRATIS
R a b a t y

Upusty dla wykonawców
HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika

11110000 %%%%

Universam Grochów
I piętro

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

Spraw sobie i swoim najbliższym
niepowtarzalny prezent Walentynkowy!
NAJNIŻSZE CENY WYROBÓW ZE ZŁOTA

❤ Duży wybór brylantów 
po promocyjnych cenach

❤ Najnowsze wzory DUŻYCH i MAŁYCH
rozmiarów pierścionków

W ciągłej sprzedaży nowe wzory
ekskluzywnych wyrobów ze złota – 50%

❤ Nowa kolekcja obrączek
Zapraszamy na krótką promocję

Walentynkową!!!

SPRZEDAM SEGMENT
110 m kw.

BEZPOŚREDNIO!
ul. Roty 74

tel. 603-461-647
e-mail: 
gronexbud@op.pl

Demolowanie samocho-
dów prawdopodobnie nie jest
efektem jakiejœ zemsty, tylko
kolejnym chuligañskim wybry-
kiem. Kolejnym, bo do tego ty-
pu aktów wandalizmu dochodzi
ostatnio na Saskiej Kêpie dosyæ

czêsto. 26 stycznia, tak¿e przy
ul. Berezyñskiej (tylko po prze-
ciwnej stronie), równie¿ kilka
aut mia³o powybijane szyby.
Wczeœniej zdarza³o siê w³aœci-
cielom samochodów zastaæ po-
przebijane opony, porysowane

karoserie i wy³amane lusterka.
Podobne problemy sygnalizuj¹
mieszkañcy innych pobliskich
ulic. Ale takiej iloœci poszkodo-
wanych aut (na zdjêciu), jak 30.
stycznia jeszcze nie by³o. Za-
stanawiaj¹ce, ¿e nikt z mie-
szkañców nie zareagowa³ wte-
dy, gdy wandale wybijali dzie-
si¹tki szyb. Ten brak reakcji
spowodowa³, ¿e Samorz¹d Sa-
skiej Kêpy proponuje „pospoli-
te ruszenie” przeciwko chuli-
gañstwu i wandalizmowi. Bez
w¹tpienia szybkie reagowanie
mieszkañców i œwiadków tego
typu zdarzeñ mo¿e siê przyczy-
niæ zarówno do zmniejszenia
szkód, jak i ujêcia sprawców.
Samorz¹dowcy z Saskiej Kêpy
oczekuj¹ równie¿ „interwencji
i wzmo¿onej czujnoœci ze stro-
ny policji i stra¿y miejskiej
i natychmiastowych dzia³añ ze
strony w³adz lokalnych”. ar
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Szyby pękają na Kępie
Powybijane szyby w 25 samochodach zaparkowanych przy
ul. Berezyñskiej zastali policjanci wezwani 30. stycznia na
Sask¹ Kêpê. Szkody szacowane s¹ w tysi¹cach z³otych.
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W œrodê 4 lutego w przedszko-
lach „Misia Czarodzieja” przy ul.
Chrzanowskiego   i „Akademii
Króla Stasia” przy ul. Stanis³awa
Augusta odby³o siê uroczyste
przekazanie mobilnych zestawów
miasteczek ruchu drogowego.

Inicjatorem akcji jest Biuro Bezpieczeñstwa
i Zarz¹dzania Kryzysowego Urzêdu m.st. War-
szawy, które wyposa¿aj¹c warszawskie przed-
szkola w tzw. mobilne zestawy, chce uczyæ dzie-
ci bezpiecznych zachowañ na ulicach i przej-
œciach dla pieszych.

Przedszkolaki otrzyma³y rowery z dodatkowymi
kó³kami, kamizelki i opaski odblaskowe oraz kaski. 

„Wa¿ni goœcie w mundurach” czyli policjanci po-
kazali dzieciom, jak siê zachowywaæ w mini mia-
steczku ruchu drogowego. Dzieci uczy³y siê porusza-
nia po pasach, na jakich œwiat³ach mog¹ przejœæ, a na
jakich powinny czekaæ. 

Przedszkolaki przedstawi³y scenkê ruchu dro-
gowego. Jak wa¿ne jest bezpieczeñstwo dzieci
poza domem, np. na wakacjach, mówi³a Ewa Ga-
wor, dyrektor Biura Bezpieczeñstwa i Zarz¹dza-
nia Kryzysowego m.st. Warszawy i Jaros³aw
Karcz, zastêpca burmistrza Pragi Po³udnie. 

Nie bez przeszkód za to odby³o siê przekazanie
9 lutego „miasteczka” w przedszkolu nr 158 przy
Dwóch Mieczy w Rembertowie. 

Pracownicy przedszkola byli kompletnie za-
skoczeni informacj¹ o planowanej imprezie. Co
prawda przywieziono im wczeœniej rowerki, ka-
ski i kamizelki, ale nie bardzo wiedzieli od kogo
i po co?

W tej placówce jednak nie ma przeszkód nie do
pokonania i w ci¹gu 20 minut z³o¿ono mini mia-
steczko, do rowerków dokrêcono dodatkowe
kó³eczka i przyniesiono krzes³a dla przyby³ych
w³aœnie goœci: naczelnika Jerzego Wolniarskiego
i Aliny Œliwowskiej z urzêdu Dzielnicy Rember-
tów oraz przedstawicieli Komendy Sto³ecznej
Policji. 

Pomimo wielkiej improwizacji i zamieszania
na samym pocz¹tku, dzieciaki œwietnie siê bawi-
³y i wiele nauczy³y.  

Wrêczenie mobilnych zestawów miasteczek
ruchu drogowego odby³o siê równie¿ tego dnia
w drugiej rembertowskiej placówce - Przedszko-
lu Nr 376 przy ul. Admiralskiej. Tam o uroczy-
stoœci dowiedzieli siê z Teleexpressu, w imieniu
którego dziennikarz TVP zadzwoni³ i spyta³ czy
mo¿e przyjechaæ i nakrêciæ reporta¿. Podobny
sprzêt otrzymaj¹ 17 lutego przedszkola w Waw-
rze, a 18 lutego w Weso³ej. NJH

Warszawa ul. Grochowska 45D
Dzia³y, sklep tel. 022 871-30-30 Serwis tel. 022 740-01-60
SSpprrzzeeddaażż  ––  MMoonnttaażż  OOPPOONN  ––2200%%!!
Pn-pt. 800-1800 Sob. 800-1300 e-mail: info@motopartner.pl

RENAULT CITROENPEUGEOT

SPECJALISTYCZNY 
SKLEP I SERWIS

Od 23 do 27 lutego br. bêdzie trwa³ Tydzieñ Ofiar Przestêpstw. W tych dniach 
w godz. 11.00-15.00 w Prokuraturze Rejonowej Praga Po³udnie przy ul. Kamiennej 14
bêd¹ pe³niæ dy¿ury prokuratorzy, udzielaj¹cy informacji ofiarom przestêpstw. 

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

www.krasphone.pl
�� CH Szembeka

ul. Zamieniecka 90 paw. 311,
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60

Montaż TV SAT POLSAT CYFROWY
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¯ycie pokazuje, ¿e wiêkszoœæ
pañ nie ma nic przeciwko temu,
by tak¿e w dniu œwiêtego Wa-
lentego poczuæ siê kochan¹.
Maskotka – mi³o, ale ile¿ mo¿-
na ich mieæ?! Kwiatek – za-
wsze, lecz to nic oryginalne-
go… Kolacyjka, czu³e s³ów-
ka… Przygotowuj¹c domowe
menu nie zapominajmy o po-
karmach dzia³aj¹cych „pro-wa-
lentynkowo”, czyli o afrodyzja-
kach! Czekolada, truskawki, fi-
gi, morele, ale te¿ krwiste be-
fsztyki, ostrygi i ma³¿e, jaja
przepiórcze, dziczyzna, kawior,
miód plus zimny szampan.
Z przypraw – m.in. chili,
chrzan, cynamon, czosnek, wa-
nilia, kardamon, imbir i prepa-
raty z ¿eñszenia, np. cukierki.

Poza domem - mo¿na zacz¹æ
od œniadanka w „L’Estaminet”,
w hotelu IBIS przy Ostrobram-
skiej, gdzie na parterze dzia³a ta
sympatyczna, francuska knajp-
ka. Œwietna kawa i obfity,
szwedzki stó³ oraz czekoladowe
serduszko do rachunku to mi³a
odmiana od domowych œniadañ. 

Dla lubi¹cych d³u¿ej pospaæ -
wizyta w Ganders Tea Roomie
na Francuskiej, gdzie przygoto-
wuj¹ specjalne zestawy dla
dwojga, herbaty „Strza³a Amo-
ra” oraz kusz¹cy „Eliksir mi³o-
œci”. Wœród wielu niespodzianek
bêdzie te¿ loteria walentynkowa. 

Dla zainteresowanych na-
strojem na wskroœ walentynko-
wym – kawiarnia Vanilia (ul.
Zwyciêzców). Tu mo¿na i wy-
trawnie, i na s³odko. W sta³ej
ofercie s¹ desery dla zakocha-
nych: Romeo i Julia ze œwie-
¿ym kwiatem ró¿y oraz Love
Story podawany w pucharku
z³¹czonym z dwóch czêœci i –
dla niego i dla niej. 

Kto lubi ³¹czyæ przyjemne
z po¿ytecznym, pewnie wybie-
rze siê na ul. Œwiêtokrzysk¹
18a, gdzie odbêdzie siê Chary-
tatywny Koncert Walentynko-
wy pod has³em „Mi³oœæ patrzy
i widzi, nads³uchuje i s³yszy”. 

Ci, którzy nie œwiêtuj¹ Walen-
tynek, i tak mog¹ zrobiæ coœ dla
ukochanej osoby – podarowaæ
Jej uœmiech i mi³e s³owo. EGo
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TŁUMACZENIATŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe –– wwsszzyyssttkkiiee  jjęęzzyykkii

www.att.waw.pl

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

BEZ KONSERWANTÓW!
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

20 000 artykułów
wózki, foteliki, łóżeczka,

zabawki, odzież, akcesoria

ul. Grochowska 10
naprzeciwko REAL−a

pon.−sob. 10−20,
niedz.10−16

sklep internetowy:
www.rampers.pl

e−mail:
eurobaby_warszawa@rampers.pl

tel. (022) 740−27−10

Nowy (1000 m kw.)

SKLEP DZIECIĘCY

DNI KUCHNI GÓRALSKIEJ
w restauracji „Na Francuskiej”
Restauracja „Na Francuskiej” zaprasza Pañstwa

od 15 lutego na DNI KUCHNI GÓRALSKIEJ!
„Dañ góralskich pe³na karta”. Tradycyjne dania, nie zabraknie wiêc mo-

skala z mas³em czosnkowym, oscypka, kwaœnicy, potraw z dzika, sarny, ba-
rana, a w szczególnoœci pierogów w³asnej roboty i placka po zbójnicku.

W czwartki i pi¹tki od godz.19.00 zapraszamy Pañstwa na wieczory przy
muzyce na ¿ywo. 20 lutego karnawa³owa biesiada góralska z kapel¹
prosto z Zakopanego. 

Goœcie, którzy odwiedz¹ nas z tym numerem „Mieszkañca” otrzymaj¹ 15%
rabatu. Dodatkowo wœród goœci rozlosujemy dla 2 osób weekend w przepiêk-
nym pensjonacie „Za lasem”. W miejscowoœci Stasikówka po³o¿onej pomiê-
dzy Bukowin¹ Tatrzañsk¹ a Poroninem z wyjazdem na baseny termalne, 

Serdecznie Pañstwa zapraszamy do odwiedzenia naszej restauracji.

Kontakt tel. (022) 617−20−64, 0 602−34−79−68, ul. Francuska 44.

ACH, TE WALENTYNKI…

Dlaczego „Walentynki”?
Valentinus - biskup Terni ko³o Rzymu, z wykszta³cenia lekarz, po-
tajemnie ³ama³ wydany przez cesarza zakaz udzielania œlubów
m³odym mê¿czyznom.  Uwiêziony za z³amanie zakazu Valenti-
nus, zakocha³ siê w niewidomej córce wiêziennego stra¿nika,
która dziêki niemu odzyska³a wzrok. List po¿egnalny do niej pod-
pisa³ „Od Twojego Walentego”. Stracono go 14 lutego 269 roku,
a wiêc 1740 lat temu. Ale zakochanymi opiekuje siê do dziœ!
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Rekordowa podwy¿ka po-
datku od nieruchomoœci siêgnê-
³a ponoæ 1300 procent! O tyle
wiêcej musz¹ p³aciæ u¿ytkow-
nicy z ul. Kompasowej, którzy
podwy¿kê zaskar¿yli do Samo-
rz¹dowego Kolegium Odwo-

³awczego. W innych rejonach
podwy¿ka wynosi, bagatela,
300 – 400 procent. 

Podatek od nieruchomoœci
p³ac¹ wszyscy, którzy korzysta-
j¹ z prawa wieczystego u¿ytko-
wania gruntu. Takich podatni-
ków jest na Pradze Po³udnie
ponad 30 tysiêcy. Ka¿dego ro-
ku musz¹ oni zap³aciæ od 0,3 do
3% wartoœci gruntu, który zaj-
muj¹. Wartoœæ gruntu mo¿e byæ
aktualizowana corocznie, ale
z braku „mo¿liwoœci technicz-
nych” czynnoœæ ta odbywa siê

znacznie rzadziej. W przypadku
niektórych po³udniowopraskich
dzia³ek ostatnie aktualizacje ich
wartoœci odbywa³y siê dziesiêæ,
a nawet dwanaœcie lat temu!
Nie da siê ukryæ, ¿e przez ten
czas, wartoœæ gruntu znacznie

wzros³a. – To granda w bia³y
dzieñ! – Bogus³aw Grochowski
z ul. Ateñskiej, któremu ostatni
raz podatek zaktualizowano
w 2002 r., od nas dowiedzia³
siê, ¿e jego op³ata wzrasta
z pó³tora tysi¹ca z³otych do pra-
wie piêciu tysiêcy z³otych. On
tak¿e zapowiada administracyj-
n¹ walkê przed Samorz¹dowym
Kolegium Odwo³awczym i py-
ta, czy to zaniedbanie urzêdni-
ków spowodowa³o, ¿e nagle za-
fundowano mu tak¹ podwy¿-
kê...

Ostatnie aktualizacje podat-
ku mog¹ wywo³ywaæ szok
wœród podatników. Przyznaje
to Izabela KaŸmierczak kieru-
j¹ca po³udniowoprask¹ Dele-
gatur¹ Biura Gospodarki Nie-
ruchomoœciami: - Bior¹c pod
uwagê wieloletnie nieaktuali-
zowanie tych wartoœci gruntu
i wysokoœci podatku, a tak¿e
znaczny wzrost cen gruntów
w ostatnich latach – wyjaœnia

pani naczelnik – wzrost wyso-
koœci op³at obowi¹zuj¹cych od
roku 2009 by³ szokuj¹cy dla
u¿ytkowników wieczystych.
Podwy¿ka ju¿ dotknê³a nie-
których u¿ytkowników z rejo-
nu Saskiej Kêpy, Grochowa,
Goc³awia i Przyczó³ka Gro-
chowskiego. Najwy¿ej oszaco-
wano grunty na Saskiej Kêpie.
Tam ustalono tê wartoœæ na po-
ziomie nawet 3 tysiêcy z³otych
za metr kwadratowy. Jednak
trzeba zaznaczyæ, ¿e tych wy-
cen nie dokonuj¹ urzêdnicy

z Pragi Po³udnie, ale rzeczo-
znawcy, którzy na zlecenie
Miasta obliczaj¹ wartoœæ ryn-
kow¹ gruntu. W bie¿¹cym roku
bardzo du¿ych podwy¿ek mo-
g¹ siê spodziewaæ u¿ytkownicy
z rejonu ul. Miêdzynarodowej,
£ukowskiej i Tarnowieckiej
(na zdjêciu), Szaserów, Miko-
³ajczyka i Przyczó³ka Gro-
chowskiego. W tych rejonach
obecna, urzêdowa wartoœæ
gruntu kszta³tuje siê w wyso-
koœci 200–500 z³otych, a war-
toœæ rynkowa jest wielokrotnie
wy¿sza. 

To, ¿e ziemia dro¿eje (choæ
ostatnio cena gruntu spada) wie
ka¿dy. Problemem jest tak na-
prawdê skala gwa³townej pod-
wy¿ki. O to, czy mo¿na by by-
³o unikn¹æ tego szoku pytamy
wiceburmistrza Pragi Po³udnie
Marka Karpowicza. – Myœlê, ¿e
tak – odpowiada. – Mo¿na by
by³o szukaæ ³agodniejszych roz-
wi¹zañ, gdyby ta kwestia le¿a³a
w gestii dzielnicy, a nie Miasta.
Niestety, obecnie stawki podat-
ku od nieruchomoœci ustala
Miasto i my nic nie mo¿emy
zrobiæ poza egzekwowaniem
decyzji organu nad nami
nadrzêdnego. ¯eby by³o lepiej,
tzn. ³agodniej, musielibyœmy
przej¹æ te kompetencje od
Urzêdu Miasta. I to nie tylko
same kompetencje. Za nimi mu-
sia³y by iœæ zarówno œrodki na
realizacjê tego zadania, jak
i œrodki na zatrudnienie osób,
które tym podatkiem by siê zaj-
mowa³y. Zarówno osoby fi-
zyczne, jak i spó³dzielnie mie-
szkaniowe maj¹ prawo staraæ
siê o bonifikaty w wyliczonym
podatku. Ada M.

Ulica, podwórko, 
czy wodne oczko?

Trudno powiedzieæ czym tak naprawdê jest
znajduj¹ca siê niedaleko Dworca Wschodnie-
go ul. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego. Czy
rzeczywiœcie jest ulic¹, mo¿e podwórkiem,
a mo¿e zwyk³ym bajorem, z którego kiedyœ
powstanie ³adne oczko wodne? 

£adne oczko pewnie by siê przyda³o, gdy¿ ten teren rzuca siê
w oczy przyje¿d¿aj¹cym do Warszawy podró¿nym i turystom. Ale
okolicznym mieszkañcom najbardziej zale¿y na doprowadzeniu tej
ulicy do stanu u¿ywalnoœci. – Tak to obecnie wygl¹da. Dziesiêcio-
metrowa ka³u¿a  - Emil Kopeæ ze swoim oœmioletnim synem Ka-
rolkiem prezentuj¹ olbrzymie uliczne bajoro (na zdjêciu). – Nie
mo¿na normalnie dojœæ od przystanku autobusowego do w³asnych
mieszkañ. Wszêdzie b³oto po kostki... Karolek rezolutnie dodaje, ¿e
przez b³oto trzeba siê tak¿e przedzieraæ, aby wyrzuciæ œmieci do
ustawionej za budynkami altanki. 

Mieszkañcy interweniowali w tej sprawie, ale jak na razie niewie-
le siê zmieni³o. Sytuacja powtarza siê cyklicznie. – Tak jest nie tylko
przy roztopach, ale i po ka¿dym wiêkszym deszczu – mówi pan Emil.
Tak jest, ale czy tak musi byæ ? Przecie¿ wystarczy niskim nak³adem
œrodków utwardziæ krótki odcinek tej ulicy. Mieszkañcy nie oczeku-
j¹ jakiejœ wielkiej inwestycji, a jedynie tego, aby po powrocie do do-
mów nie musieli z butów wylewaæ litrów b³ota... Magda K.

Słony podatek na Pradze
W ostatnim czasie, w niektórych rejonach
Pragi Po³udnie, drastycznie wzrós³ podatek
od nieruchomoœci. Podwy¿ki czekaj¹ te¿ in-
nych u¿ytkowników wieczystych w dzielnicy.
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PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET
MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale
� Maty

bambusowe

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

MMaaggiicczznnyy  
cczzeekk!!
� 50 zł
� 100 zł
� 150 zł
� 200 zł

Poka¿ czek przed
zamówieniem, 

a dostaniesz RABAT!
Szczegó³y w sklepie.✂

www.instal−diament.com.pl
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Otrzymanie kluczy do nowego
mieszkania, to wielkie prze¿ycie.
Tylko „Mieszkañcowi” prezydent
Warszawy zdradzi³a, ¿e kiedy
dowiedzia³a siê o przydzieleniu
jej pierwszego „M” by³o to dla
niej tak wielkim prze¿yciem, ¿e
z radoœci niemal... „nie urodzi³a
na placu budowy”.

Z t¹ sam¹ radoœci¹ prezydent Hanna Gron-
kiewicz-Waltz wrêcza³a pod koniec stycznia klu-
cze kilku „szczêœliwcom” maj¹cym wprowadziæ
siê do nowych, komunalnych mieszkañ przy ul.
W³ókienniczej (na zdjêciu). Lokatorów tych
wszyscy nazywaj¹ „szczêœliwcami”, gdy¿ przy-

dzia³y na nowe „M”, w wiêkszoœci zdobyli trochê
w nietypowy sposób. W wyniku konkursu og³o-
szonego przez zarz¹d dzielnicy Wawer. Trzeba
by³o oddaæ dobrze utrzymane dotychczas zajmo-
wane mieszkanie i wykazaæ, ¿e do tej pory by³o
siê „porz¹dnym lokatorem”. – Oczywiœcie brali-
œmy te¿ pod uwagê kryterium dochodowe – wyja-
œnia radna Gra¿yna Sierakowska z dzielnicowej
komisji mieszkaniowej. Przy ul. W³ókienniczej
51 i 53 oddano dwa budynki z 80 lokalami. To
czêœæ miejskiego programu budowy mieszkañ

komunalnych, na który Miasto przeznaczy³o 600
mln z³otych. Do 2012 roku w Warszawie powsta-
nie 2,5 tysi¹ca takich mieszkañ oraz ponad tysi¹c
lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa
Spo³ecznego. 

– Jakbym wygra³a w toto-lotka – przyznaje
El¿bieta Stasiak, która do trzypokojowego mieszka-
nia przy W³ókienniczej przeprowadzi³a siê z Mary-
sina Wawerskiego – Gdyby jeszcze mo¿na by³o nie-
co przesun¹æ rurê w kuchni, to moje meble by ideal-
nie pasowa³y... Ale z tym mo¿e byæ problem. Nie
wiadomo, czy lokatorzy mog¹ wykonaæ tego typu
prace adaptacyjne, choæ dla wielu z tych niezamo¿-
nych rodzin by³oby to du¿ym udogodnieniem. 

„Szczêœciarze” s¹ podwójnymi szczêœciarza-
mi. W nowych lokalach zap³ac¹ tak¹ sam¹ staw-
kê czynszu, jak... w starych. Jak informuje nas

Joanna Wardak na-
czelnik wawerskiej
lokalówki, bêdzie to
5,40 z³. za metr kwa-
dratowy. Na tak kom-
fortow¹ sytuacjê na-
³o¿y siê kilkuset pro-
centowa podwy¿ka
czynszu w sto³ecz-
nych, starych loka-
lach komunalnych. 

Po obejrzeniu no-
wych mieszkañ pre-
zydent Warszawy
zwierzy³a siê „Mie-
szkañcowi” ze wspo-
mnieñ, które towa-
rzyszy³y jej, gdy do-
wiedzia³a siê, ¿e ma
szansê na swoje

pierwsze „M”. – M¹¿ by³ wtedy na kontrakcie,
a ja otrzyma³am informacjê, ¿e przyznano mi lo-
kal przy ul. Ostrobramskiej, ale muszê w ci¹gu
doby zdecydowaæ, czy bierzemy to mieszkanie –
mówi³a Hanna Gronkiewicz-Waltz. – Ja musia-
³am wiêc podj¹æ decyzjê. Choæ by³am w ci¹¿y, po-
jecha³am na plac budowy. Wra¿enie i radoœæ by-
³y tak wielkie, ¿e o ma³o nie urodzi³am na tej bu-
dowie... Podobnych wra¿eñ „Mieszkaniec” ¿yczy
kilku tysi¹com warszawiaków oczekuj¹cych na
przydzia³ komunalnych lokali.                        ar

- Po odwo³aniu 8 gru-
dnia ub. roku Andrzeja
Wojdy z funkcji przewo-
dnicz¹cego rady Wawra
trzykrotnie, jako radni,
zbieraliœcie siê, aby wy-
braæ nowego przewodni-
cz¹cego. 8 stycznia rajcy
wybrali Pana na tê funk-
cjê. Poparli Pana prawie
wszyscy radni. Taki
obrót sprawy by³ zasko-
czeniem, czy wynika³
z kuluarowych uzgo-
dnieñ?

- Nie, nie, broñ Bo¿e,
nie by³o ¿adnych uzgo-
dnieñ, a wynik g³osowa-
nia rzeczywiœcie mi³o
mnie zaskoczy³. To powa¿na
funkcja, wiêc na razie zbieram
doœwiadczenie do prawid³owe-
go jej wype³niania.

- Jest Pan pierwsz¹ kaden-
cjê w wawerskim samorz¹-
dzie, ale praca spo³eczna nie
jest Panu obca...

- Tak, od lat dzia³am spo³ecz-
nie. Miêdzy innymi wspó³za-
k³ada³em w Wawrze Stowarzy-
szenie na Rzecz Dzieci i M³o-
dzie¿y „Od Serducha do Serdu-
cha” i œwietlicê dla dzieci.

- A jakie jest Pana wy-
kszta³cenie i gdzie Pan obe-
cnie pracuje?

- Skoñczy³em filozofiê na
Uniwersytecie Kardyna³a Wy-
szyñskiego. Obecnie pracujê
w Centrum Myœli Jana Paw³a
II., gdzie kierujê programem
stypendialnym m.st. Warszawy.

- Jakie cechy i jakie doœwiad-
czenia pomog¹ Panu w spraw-
nym kierowaniu rad¹?

- Liczê, ¿e bêdzie to do-
œwiadczenie zawodowe i filo-
zoficzne wykszta³cenie. Tak
naprawdê moj¹ rol¹ ma byæ
umo¿liwienie radnym sprawne-
go wype³niania mandatu. Je-
stem od tego ¿eby organizowaæ
i u³atwiaæ pracê rady. Myœlê, ¿e
wa¿ne jest tak¿e to, ¿e mam do-
œwiadczenie w pracy w instytu-
cji kultury m.st. Warszawy oraz
moje kontakty interpersonalne.

- Jaka by³a Pana pierwsza
decyzja, jako przewodnicz¹-
cego rady Wawra?

- Nie pamiêtam. Tak napraw-
dê teraz jest dla mnie czas ucze-
nia siê, porz¹dkowania, przygo-
towywania zmiany organizacji
pracy.

- No w³aœnie, w czym bêdzie
Pan chcia³ byæ inny od swoje-
go poprzednika?

- W pewnym sensie bêdê
kontynuowa³ pracê pana An-
drzeja Wojdy, którego zas³ug¹

by³o uspokojenie pracy
w radzie po poprzednich
kadencjach. Bo to ró¿nie
wygl¹da³o, a obecnie pra-
cujemy doœæ sprawnie.
Dla mnie liczy siê to, aby
pracowaæ na rzecz dobra
dzielnicy i nie zamykaæ
siê tylko w jednym, poli-
tycznym krêgu osób. Tyl-
ko dzia³aæ wspólnie, sa-
morz¹dowo.

- Z tym uspokojeniem
pracy rady, to mam pew-
ne w¹tpliwoœci... A jakie
podstawowe zadania
czekaj¹ radê Wawra
w ci¹gu dwóch lat koñ-
cz¹cych tê kadencjê?

- Tak naprawdê lokomotywê
ci¹gn¹c¹ wawerskie inwestycje
ju¿ rozpêdziliœmy i teraz musi-
my nie przeszkadzaæ tylko kon-
tynuowaæ to, co robimy. Budu-
jemy budynki komunalne,
otworzyliœmy lodowisko, bê-
dziemy otwieraæ basen. A to, co
na pewno jest najwiêksz¹ bo-
l¹czk¹ Wawra, to infrastruktu-
ra. I tu trzeba podejmowaæ
dzia³ania, aby z Miasta przy-
chodzi³y jak najwiêksze œrodki.
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê
Euro 2012 te œrodki s¹ obcina-
ne, a my nie mo¿emy pozwoliæ
na to ¿eby to dotyka³o Wawra.

- Ale macie w miejskim ra-
tuszu du¿e wsparcie w osobie
mieszkaj¹cej w Wawrze pani
prezydent Hanny Gronkie-
wicz-Waltz...

- Liczymy na to wsparcie, bo
pani prezydent wie jak wygl¹da
¿ycie i sytuacja w Wawrze.
Rozmawiał: Adam Rosiński

Radość z nowych mieszkań Lokomotywa pędzi przez Wawer
„Mieszkaniec” rozmawia z Norbertem Szczepañskim,
nowym przewodnicz¹cym Rady Dzielnicy Wawer.
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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 �� Atlas
Gazobeton bia³y �� P³yty gips.-karton. 
�� Ceresit �� Gipsy �� Kostka brukowa

Materia³y sypkie i izolacyjne 
(papa, styropian, we³na)

Rynny „GALECO” �� Prêt zbrojeniowy

REKLAMA REKLAMA

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

tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
�� renowacjê wszystkich 
mebli tapicerowanych, 

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

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

�� szycie kurtyn, kotar, 
zas³on, firan

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

i meble uzupe³niaj¹ce
�� posiadamy wybór tkanin 

i transport

ZZ AA PP RR AA SS ZZ AA MM YY ::   
ww  ggooddzz..  770000−−11880000,,    ssoobb..  990000−−11440000

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

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICER

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

hurt detal
✓ grzejniki  

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

✓ kot³y gazowe i olejowe
CENY PRODUCENTA

BAPLAST
ul. Br. Czecha 19

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

KONKURS 
Zapraszamy wszystkich naszych Czytelników do udzia³u

w konkursie pod has³em: „B¹dŸ mobilny. Kupuj bilet
przez komórkê”. Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie nale¿y wy-
pe³niæ kupon zamieszczony poni¿ej i przes³aæ go na adres
redakcji MIESZKAÑCA ul. Grenadierów 10, 04-062 War-
szawa z dopiskiem „Konkurs – B¹dŸ mobilny. Kupuj bilet
przez komórkê”, do koñca lutego 2009 r. 

Atrakcyjne nagrody – 5 zestawów gad¿etów firmowych
Zarz¹du Transportu Miejskiego, zostan¹ rozlosowane spo-
œród osób, które przeœl¹ prawid³owe odpowiedzi. W kon-
kursie mog¹ wzi¹æ udzia³ osoby, które ukoñczy³y 18 lat. 

O wynikach konkursu oraz dacie i miejscu wrêczenia
nagród poinformujemy w marcowym wydaniu gazety.

B¥D� MOBILNY. KUPUJ BILET PRZEZ KOMÓRKÊ
1. Kiedy w Warszawie uruchomiono mo¿liwoœæ zakupu bile-
tów czasowych przez telefony komórkowe?

a. 2007 	 b. 2008 	 c. 2009 	

2. Z jakich ulg mog¹ korzystaæ pasa¿erowie przy zakupie bile-
tów czasowych?

a. 25 proc. 	 b. 48 proc. 	 c. 50 proc. 	

3. Co powinien zrobiæ pasa¿er posiadaj¹cy taki bilet podczas
kontroli biletów?

a. pokazaæ dowód zakupu biletu w komórce 	
b. wybraæ numer wskazany przez kontrolera 	
c. pokazaæ wyci¹g z konta bankowego 	

4. Ile stref biletowych obowi¹zuje w aglomeracji warszawskiej?

a. I 	 b. II 	 c. III 	

5. W których strefach wa¿ne s¹ bilety czasowe ZTM?
a. I strefa 	 b. I i II strefa 	 c. II i III strefa 	

6. Z jakich œrodków komunikacji miejskiej mog¹ korzystaæ
u¿ytkownicy biletów czasowych ZTM zakupionych przez
telefon komórkowy?

a. autobusów, tramwajów i SKM 	
b. trolejbusów, SKM, tramwajów i autobusów 	
c. KM, WKD, SKM, autobusów, tramwajów i metra 	

Proszê zaznaczyæ prawid³owe odpowiedzi i odes³aæ kupon
na adres redakcji z dopiskiem: Konkurs  „B¹dŸ mobilny.
Kup bilet przez komórkê”.

imiê i nazwisko…………………………………………........
wiek …….. lat
adres korespondencyjny………………..................................
................................................................................................
telefon/fax……………………………………........................
e-mail………………………………………………………...

Wyra¿am zgodê na przetwarzanie wy¿ej wymienionych danych osobowych dla potrzeb
Organizatorów konkursu „B¹dŸ mobilny. Kupuj bilet przez komórkê” zgodnie z ustaw¹
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 ze zm.) oraz na publikacjê imienia, nazwiska przez Organizatorów. 

Data i podpis
...................................................

Niektórzy tê sytuacjê wi¹-
¿¹ z ha³aœliw¹ budow¹ narodo-
wej areny sportu i likwidacj¹
Stadionu Dziesiêciolecia. – Bu-
dowa Stadionu Narodowego
wyp³oszy³a szczury z tamtego
rejonu – mówi nam jeden z sa-
morz¹dowców. – Straci³y miej-
sce swojego bytowania i ¿ero-
wania. Teraz szukaj¹ nowych
miejsc. W ostatnim czasie
szczury zaczê³y siê pojawiaæ
przy placu Szembeka. Informa-
cje mieszkañców o pladze
w tym rejonie potwierdza iloœæ
nor wykopanych w ziemi,
a o zmroku widaæ nawet biega-
j¹ce gryzonie. Walka z nimi jest
konieczna. Pó³ biedy, ¿e budz¹
odrazê u wiêkszoœci mieszkañ-
ców, ale czyni¹ powa¿ne zni-
szczenia, a tak¿e s¹ nosicielami
bardzo groŸnych chorób.
Wœcieklizna, tyfus plamisty, za-
palenie w¹troby typu E, w³oœni-
ca, gor¹czka krwotoczna, go-
r¹czka Lassa, histoplazmoza
i hymenolepioza – to tylko
czêœæ chorób zakaŸnych prze-
noszonych przez szczury.
Wiêkszoœæ z tych chorób jest
niestety œmiertelna. 

Walka ze szczurami to trudna
sprawa. Wiedz¹ o tym mie-
szkañcy Osiedla TOR po³o¿o-
nego przy ul. Podskarbiñskiej.
– W zesz³ym roku nasze wspól-

noty mieszkaniowe i admini-
stracja przy ul. Owsianej po³¹-
czy³y dzia³ania przeciwko
szczurom, które panosz¹ siê na

naszym terenie – mówi Zbi-
gniew Bareja z Osiedla TOR –
Trutki zosta³y wy³o¿one zarów-
no w budynkach, jak i na oka-
laj¹cym je terenie. Niestety, za-
brak³o konsekwencji - trutki nie
by³y wymieniane i w tym roku
problem szczurów powróci³.

Mieszkaj¹cy w rejonie pl.
Szembeka pra¿anie uwa¿aj¹, ¿e
gryzonie zosta³y przywabione
przez odpadki z gastronomicz-

nego punktu, kebabu, który
mieœci siê w dawnym,
podziemnym szalecie miej-
skim. – Na pewno œmieci, od-
padki i nieczystoœci wabi¹
szczury, które szukaj¹ ³atwego
pokarmu. Przez wiele miesiêcy
z posesji, w której poprzednio

mieszka³em nie by³y wywo¿one
œmieci i szczury pojawi³y siê
prawie natychmiast. Z pocz¹t-
ku by³o to sensacj¹, szczegól-
nie dla dzieci – wspomina Pa-
we³ Sapa pokazuj¹c zdjêcie,
które zamieszczamy. - Ale za-
rêczam, ¿e mieszkanie z takimi
s¹siadami nie nale¿y ani do
przyjemnych, ani do bezpiecz-
nych. Do walki ze szczurami
z placu Szembeka ruszy³ urz¹d
dzielnicy. – Bezzw³ocznie po
potwierdzeniu zadomowienia
siê kolonii szczurów w rejonie
przystanku przy ul. Ch³opickie-
go przyst¹piliœmy do dzia³añ –
mówi wiceburmistrz Pragi Po-
³udnie Adam Grzegrzó³ka.
– Zleciliœmy fachowcom od de-
ratyzacji ustawienie tam spe-
cjalnych pu³apek. Ju¿ pierwsze-
go dnia z³apa³y siê dwa szczury.
Pu³apki te, a dok³adniej pisz¹c,
klatki w kszta³cie rury, kilka ra-
zy dziennie s¹ kontrolowane
przez pracowników firmy dera-
tyzacyjnej. W tym miejscu nie
mo¿na by³o wy³o¿yæ zwyk³ych
trutek, gdy¿ jest to teren pu-
bliczny, ogólnodostêpny. 

Urzêdnicy licz¹, ¿e w ci¹gu
dwóch tygodni problem powi-
nien zostaæ rozwi¹zany i apelu-
j¹ za naszym poœrednictwem do
mieszkañców, aby ci nie doty-
kali klatek dlatego, ¿e we wnê-
trzu pu³apek znajduje siê trutka.
A poza tym wy³apanie szczu-
rów le¿y przecie¿ w interesie
mieszkañców. Magda K.

Szczury, szczury − setki nóg...
Nikt tak naprawdê nie wie, ile w Warszawie ¿yje szczurów, ale jest
pewne, ¿e ich liczba znacznie przewy¿sza iloœæ mieszkaj¹cych w sto-
licy ludzi. Ostatnio plaga tych gryzoni dotknê³a Pragê Po³udnie.

Przewodnicz¹cy Komisji prowadz¹-
cej XX Forum Prasy Lokalnej i Œrodo-
wiskowej Marcin JóŸko, szef Lokalnych
Badañ Spo³ecznych przedstawi³ relacje
prasy lokalnej z samorz¹dem oraz jej
obecny stan. Jednak¿e g³ównym tema-
tem dyskusji by³o: kreowanie rzeczywi-
stoœci w prasie lokalnej, kapita³ zagra-
niczny w polskiej prasie (tak¿e lokalnej)

oraz zale¿noœæ prasy lokalnej i samorz¹-
dowej. 

Pomimo tego, i¿ w dzisiejszych czasach
mamy rynek mediów doœæ mocno nasyco-
ny, chocia¿by przez Internet, radio czy tele-
wizjê, to prasa lokalna ma wielk¹ si³ê ra¿e-
nia, ale co trzeba zauwa¿yæ i zaznaczyæ -
nie w wiêkszych województwach, ale poza
nimi. 

Na Forum pad³ jeden zarzut w stosunku
do dziennikarzy prasy lokalnej, mianowi-
cie, ¿e s¹ oni mniej rzetelni, ze wzglêdu na
to, ¿e czêsto nie maj¹ doœwiadczenia i wy-
kszta³cenia oraz, ¿e jest to ich pierwsza
stycznoœæ z dziennikarstwem. 

Na zarzut ten z oburzeniem zareagowali
m³odzi dziennikarze. Potwierdzili, ¿e cho-
cia¿ s¹ na pocz¹tku dziennikarskiej drogi,
to tak jak ich starsi koledzy z gazet i dzien-
ników ogólnopolskich nie mog¹ sobie po-
zwoliæ na pisanie tekstów bez sprawdzenia
faktów i zachowania nale¿ytej starannoœci.
Dlatego, ¿e chocia¿ pisz¹ dla mniejszego
krêgu ludzi, to nie mog¹ im siê zdarzaæ po-
my³ki, gdy¿ zaufanie czytelników buduj¹
na swojej rzetelnoœci i wiarygodnoœci.

NJH

Prasa lokalna na forum
W œrodê 4 lutego w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy przy
ul. Koszykowej odby³o siê XX Forum Prasy Lokalnej i Œrodo-
wiskowej - jubileuszowe spotkanie dziennikarzy, redaktorów,
wydawców prasy lokalnej Warszawy i okolic, pod tytu³em „Sa-
morz¹dna Rzeczpospolita, a media lokalne”.

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl



 firmy OC dzia³alnoœci


 auta, domy, mieszkania


 emerytalne, zdrowotne, na ¿ycie


 OFE, IKE, Inwestycje

ul. Mycielskiego 20
tel. (022) 813−76−39

0602−787−017, 0601−097−814
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siadów za œcian¹ jest nie do
pomyœlenia.

Dla jednych s³owa „ko-
cham”, „cieszê siê”, „mi³o,
¿e”, „dziêkujê” i „proszê”
s¹ na porz¹dku dziennym.
Normalne jest mówienie
o uczuciach, obdarzanie siê
nawzajem s³owami, jak mi³y-
mi drobiazgami by pamiêtaæ,
¿e jest siê potrzebnym, ak-
ceptowanym, wa¿nym. W in-
nych domach „kocham” nie
pada wcale, bo kto by sobie
zawraca³ g³owê g³upotami,
kwiatki kupuje siê tylko id¹c

gdzieœ na imieniny lub… na
cmentarz. A „dziêkujê”? Ni-
by za co? ¯e obiad ugotowa-
ny, albo, ¿e zreperowana sza-
fka? Przecie¿ to jej/jego psi
obowi¹zek! Dziêkowaæ, to
mo¿na szefowi za podwy¿kê
(choæ i tak siê od dawna na-
le¿a³a, ³aski nie robi!). 

I tak jedni ¿yj¹ wœród bli-
skich w domu zachêcaj¹cym
do otwartoœci, przyjaŸni,
wspierania siê nawzajem,
a inni – w domach gdzie jed-
noczy rodzinê tylko sufit,
pod³oga i wspólna lodówka. 

Ile rodzin buduje ¿ycie
swoje i dzieci w oparciu
o prawdziwe wartoœci? Takie
wartoœci, których nie da siê
sk³adaæ w banku na wysoki
procent, ale które po latach
przynosz¹ kolosalny zysk. Za
nic nie zamieni³abym go na
lepszy telewizor czy samo-
chód. 

To jest prawdziwe oparcie
na dziœ, ale te¿ prawdziwa
podpora w ka¿dej trudnej
chwili, a tak¿e – swoiste za-
bezpieczenie na staroœæ.
Pod³oga, sufit i wspólna lo-
dówka nimi nie s¹.

Paskudna m³odzie¿? Nie-
dobre, egoistyczne dzieci?
Nie darz¹ nas zaintereso-
waniem, zrozumieniem,
wspó³czuciem? Ciekawe,
czym myœmy je obdarzali,
wychowuj¹c, jakie wiêzi bu-
dowaliœmy, jak pielêgnowa-
liœmy nasz¹ rodzinê… No,
ale to trudne pytania, nie-
dobre tematy. Takie jakieœ
wstydliwe…

żu

Wstydliwe
tematy

Kobiecym okiem

- No to mieliœmy reklame na ca³¹ Warszawê, nie ma co!
- Mówisz pan o tem, co ja wiem, a pan rozumiesz, Eusta-

chy Mordziak spojrza³ porozumiewawczo na Kazimierza
G³ówkê, z którym, jak to siê im zdarza³o, spotkali siê u wej-
œcia na bazar od strony ulicy Pustelnickiej.

- Owszem, mówie o tej wykwintnej orientalnej restauracji
w dawnym miejskim szalecie zarz¹dzanym przez MPO
i o szczurach, które w jej s¹siedztwie po ulicy spaceruj¹. 

- O, to, to. Te¿ widzia³em. Ma³o ¿em siê ze wstydu nie spa-
li³. Takie rzeczy u nas w dzielnicy. Ka¿den jeden co telewizje
ogl¹da³, te¿ to widzia³. Dok³adnie pokazali –„Palmira ke-
bab” i ten szczur, jak wieprz.

- Wieprz, panie Eustachy nie móg³ byæ, bo kebabu nigdy
siê z wieprza nie robi. Z baraniny, z drobiu, cielêciny, ale ze
œwininy nie. 

- A wiadomo, z czego oni to ¿arcie pichc¹. Skoro Palmirê
zrobili w sraczu. 

- Czepia siê pan. Owszem - staro¿ytna Palmira by³a na te-
renie dzisiejszej Syrii, ale chodzi o nazwê, a nie o detaliczn¹
dok³adnoœæ. Gdyby tak ka¿dy myœla³, jak pan, to nie mog³o-
by byæ w Warszawie knajpy mo³dawskiej, serbskiej, chiñ-
skiej, w³oskiej i innych. Nazwa ma œwiadczyæ o kuchni,
o smakach, o goœcinnoœci. A pod tym wzglêdem Palmira ma
swoje uzasadnienie, bo jej mieszkañcy przeszli do historii ja-
ko ludzie bardzo goœcinni, czêstuj¹cy przybysza miêtow¹
herbat¹ albo beduiñsk¹ kaw¹.

- Znaczy, jak¹? 

- Z kardamonem. Taka przyprawa dodaj¹ca kawie imbiro-
wego smaczku.

- No dobrze, ale co to ma do naszej kiblo-restauracji ze
szczurami? 

- Po pierwsze nikt nie udowodni³, ¿e te szczury, to szczury
z „Palmiry”. Po drugie, szczury zawsze s¹, gdzie jest ¿arcie
i ludzie. S¹ odpowiednie s³u¿by, które maj¹ z nimi walczyæ.
I s¹ instytucje, które maj¹ pilnowaæ, ¿eby w³aœciciele restau-
racji, kawiarni, jad³odajni i innych kebabów przestrzegali
higieny, nawet jeœli nie s¹ nawykli. 

- Do czego pan pijesz, panie Kaziu?
- Pijê do tego, ¿e to jest wstyd nie tylko nasz, obywateli

swojej dzielnicy, ale przede wszystkim sanepidu. Gdzie te in-
spektorki, których z³a s³awa wywo³uje ciarki na plecach kup-
ców i restauratorów? Mówi¹ oni nawet, ¿e nie ma nic gor-
szego na œwiecie, ni¿ baba w mundurze, albo taka inspektor-
ka.

- To fakt, ale nie mówmy o szczegó³ach, bo jeszcze ktoœ
pods³ucha i nas nagra. Niech je CBA ma w swojej opiece.

- Otó¿ panie Eustachy, te szczury to kompromitacja sane-
pidu. Jak nie trzeba, to wszêdzie nosa wsadz¹, a jak potrze-
ba, to ich nie ma. Co to nie wiedz¹, ¿e knajpa w dawnym sza-
lecie dzia³a? Co to nie wiedz¹, ¿e ludzi pe³no woko³o, ¿e tu¿
obok lokal o anielskiej proweniencji, ¿e sklepy, poczta? Pal-
cem im trzeba pokazaæ. 

- Nie denerwuj siê pan, panie Kaziu. Mo¿e one lubi¹ kawê
z tem kardamonem? Mo¿e s¹ mi³oœniczkami kebabów? 

- Mo¿e… Mo¿e i masz pan racjê, panie Eustachy. W koñ-
cu nikogo za rêkê nie z³apaliœmy – ani restauratorów, ani in-
spektorów, ani nawet tego fotogenicznego szczura. Tak sobie
durnoty opowiadamy i tyle.

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Durnoty
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Jednym z pierwszych ambasadorów Estonii w Polsce po odzyskaniu przez ni¹ nie-
podleg³oœci w 1991 roku, by³ Peeter Resztszinski, Estoñczyk pochodzenia polskiego,
który p³ynnie mówi³ po polsku. Przypomnijmy, ¿e Estonia, bêd¹ca w okresie miê-
dzywojennym (1918-1939) pañstwem niepodleg³ym, zosta³a w 1940 roku si³¹
wcielona do Zwi¹zku Radzieckiego na podstawie paktu Ribbentrop-Mo³otow, staj¹c
siê republik¹ radzieck¹. Po napaœci Hitlera na ZSRR w czerwcu 1941 roku, dosta³a
siê ona w rêce niemieckie, a po wojnie sta³a siê znowu republik¹ ZSRR. Podczas gdy
Polska by³a pañstwem o ograniczonej suwerennoœci, ale pañstwem, Estonia swej
pañstwowoœci nie mia³a. 

Resztszinski opowiedzia³ mi tak¹ oto historiê. W czasie panowania radziec-
kiego uda³o mu siê uzyskaæ pozwolenie na przyjazd do Polski. W tamtym cza-
sie w ca³ym ZSRR obowi¹zywa³ zakaz wwo¿enia biblii, a i trudno j¹ by³o w ogóle
kupiæ. Tymczasem on zobaczy³ na Nowym Œwiecie w Warszawie sklep Brytyj-
skiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. Nie wierz¹c w³asnym oczom
wszed³ do sklepu. Mia³ nadziejê, ¿e mo¿e kupi bibliê po angielsku, co i tak by-
³oby dla niego wielkim sukcesem. Poprosi³ sprzedawczyniê „o bibliê”. A ona na
to: „W jakim jêzyku?”. Zdumiony, zaryzykowa³ najwy¿sz¹ stawkê. „W estoñ-
skim” – powiedzia³. „Proszê bardzo – odrzek³a. I poda³a mu z pó³ki bibliê po
estoñsku. „Na tym – zakoñczy³ opowieœæ ambasador Resztszinski – polega³a
ró¿nica miêdzy Polsk¹ a Estoni¹”.

Podobna myœl pojawi³a siê w przemówieniu prezydenta Estonii, pana Toomasa
Hendrika Ilvesa, gdy na galowym przyjêciu w dniu 24 stycznia w Wielkiej Sali Ba-
lowej Zamku Królewskiego w Warszawie otrzymywa³ Honorow¹ Nagrodê Oskara
Polskiego Biznesu z r¹k prezesa Polskiego Klubu Biznesu, Ryszarda Konwerskiego.
„Za wk³ad w rozwój przyjaznej wspó³pracy i tworzenie korzystnych warunków dla
partnerstwa gospodarczego polskich i estoñskich przedsiêbiorstw”. Dodajmy, ¿e sie-
dziba Polskiego Klubu Biznesu mieœci siê w Aninie, przy ulicy Kompasowej. 

A jak konkretnie brzmia³a ta czêœæ przemówienia prezydenta, któr¹ mo¿na by
powi¹zaæ z opowieœci¹ ambasadora Resztszinskiego o biblii? Tu trzeba siê odwo³aæ
do europejskoœci prezydenta i do jego poczucia humoru. 

Prezydent Ilves jest nie tylko zdecydowanym Europejczykiem, ale takim, jak
mówi³, który domaga siê po³o¿enia kresu u¿ywaniu nazw „stare” i „nowe” pañstwa
Unii. Dziœ takich podzia³ów ju¿ nie powinno byæ. Dawne i nowe pañstwa Unii powin-
ny mieæ absolutnie ten sam status. Jako przyk³ad europejskiego charakteru Estonii
poda³ taki fakt: „Byliœmy – powiedzia³ - jedyn¹ republik¹ sowieck¹, której ludnoœæ
widzia³a, ¿e Wa³êsa nosi w¹sy”. Dzia³o siê tak dlatego, ¿e Estonia, dziêki bliskoœci
Finlandii, mog³a odbieraæ bez trudu telewizjê fiñsk¹. A wiêc tym, czym w sprawie bi-
blii by³a dla Estoñczyka Polska, dla ca³ej Estonii pod panowaniem radzieckim by³a
telewizja fiñska. 

Swoje ¿¹danie zniesienia ró¿nicy miêdzy „starymi” a „nowymi” pañstwami Unii
prezydent Ilves powi¹za³ z postulatem mianowania obywateli krajów œrodkowo-eu-
ropejskich na tak samo wa¿ne stanowiska w Unii jak to siê odbywa z obywatelami
pañstw zachodnich. I to na wysokie stanowiska pod wzglêdem merytorycznym,
a nie takie, które s³u¿¹ raczej reprezentacji. 

Okaza³o siê te¿, jak s³uszne by³o stwierdzenie, ¿e prezydent Ilves otrzyma³ Oska-
ra „za tworzenie korzystnych warunków dla partnerstwa gospodarczego” Estonii
i Polski. Poda³ on taki przyk³ad. Inwestycje estoñskie w Polsce s¹ osiem razy wiêk-
sze, ni¿ inwestycje polskie w Estonii. Ale je¿eli weŸmiemy pod uwagê fakt, ¿e po-
wierzchnia Polski jest 8 razy wiêksza, ni¿ Estonii a ludnoœæ 30 razy wiêksza, to siê
oka¿e, ¿e inwestycje estoñskie w Polsce s¹ 240 razy wiêksze, ni¿ inwestycje polskie
w Estonii. Matematycznie wszystko siê zgadza, ale czy nam nie wstyd?                   

Zygmunt Broniarek

Jakoœ tak jest ten œwiat
urz¹dzony, ¿e o jednych rze-
czach mówi siê otwarcie,
o innych nie. To, co w naszym
krêgu kulturowym jest „be”
czy tabu, w innym jest przeja-
wem normalnoœci a nawet
wysokiego poziomu kultury
osobistej. 

Na przyk³ad g³oœne – prze-
praszam za dos³ownoœæ –
„bekanie” przy stole. W wie-
lu krajach Dalekiego Wscho-
du uwa¿ane jest za pe³en sza-
cunku wyraz uznania dla ku-
linarnych umiejêtnoœci pani
domu. W Polsce – nie do po-
myœlenia! Tam budzi uzna-
nie, tu – niesmak.  Ale nie tyl-
ko o takie „wstydliwe tema-
ty” chodzi. Nierzadko to, co
normalne w jednym domu,
w jednej rodzinie, ju¿ u s¹-
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

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

Zdrowie i si³y odzyskasz tylko w Krynicy-Zdroju!

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

www.zgoda−krynica.pl

na 14-dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne (dofinansowane z PFRON) w terminach: 
�� 17.02.2009–02.03.2009 – 1246 zł
�� 03.03.2009–16.03.2009 – 1120 zł

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

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

zaprasza

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

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

tel. 022 619-19-56; 022 619-36-19
� ca³odobowo – tel. 195 88;
022 836-69-16; 0608-054-093

Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta
www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWE

Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

Ca³odobowo 0-604-216-738

ZAKŁAD POGRZEBOWY
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

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

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

C A Ł O D O B O W O

Zarz¹dzanie i Administrowanie
Nieruchomoœciami

ul. Madziarów 3A 04-444 Warszawa
Biuro ul. Grochowska 144/146

04-328 Warszawa
tel. 022 371-32-68; 022 371-32-69

� Organizacja wspólnoty mieszkaniowej
przejêtej w zarz¹dzanie/administrowanie
� Zarz¹dzanie/administrowanie

� Opinie techniczne 
przegl¹dy ogólnobudowlane,

elektryczne i gazowe

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 18.02, 4 i 18.03
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

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

w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00

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

„Ma³y Bazarek”)

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

PANELE – DRZWI
- TEMAR -

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

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

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

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

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



REKLAMA REKLAMA

Niczym FENIKS z popio³ów tak

JARMARK EUROPA
Powsta³, Jest, Têtni ¯yciem

Zarz¹d spó³ki Kupiec Warszawski
i Kupcy serdecznie zapraszaj¹

hurtowników i detalistów
na B³onia Stadionu X-lecia.

TANIE ZAKUPY
W SAMYM SERCU STOLICY!

7 DNI W TYGODNIU
od 3.00 do 15.00

Kupiec Warszawski Sp. z o.o

BILETY LOTNICZE

i innych linii lotniczych

WIELKA PROMOCJA 
LATO 2009

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

KORONA TRAVEL
Plac Przymierza 1

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

8888    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa

„GROCHÓW”

OFERUJE
WSPÓLNOTOM

MIESZKANIOWYM
usługi związane
z zarządzaniem 

i administrowaniem
nieruchomościami.

Zainteresowanych zapraszamy
do siedziby Spó³dzielni 

w Warszawie 
przy ul. Kobielskiej 1, 

tel. 673-08-01.

W sprzeda¿y po atrakcyjnych cenach:
❤ bombonierki, czekolady                        
❤ bielizna
❤ kartki okolicznoœciowe
Ponadto polecamy szeroki asortyment:
• Art. spo¿ywczych oraz ekologicznych

z certyfikatem
• Chemii gospodarczej, kosmetyków
• Zabawek i art. papierniczych
• Odzie¿y i bielizny osobistej
• Art. pasmanteryjnych, firan, tkanin
• Obuwia i galanterii skórzanej
• AGD

Zapraszamy
do DH Universam ul. Grochowska 207  

(Rondo Wiatraczna)

na W A L E N T Y N K I!

Realizujemy: Karty Klienta Spo³em z 3 % rabatem, Karty P³atnicze, Bony Sodexho oraz inne us³ugi 
tj. p³atnoœæ domowych rachunków, do³adowywanie telefonów komórkowych, kodowanie kart miejskich ZTM

Zimowe bieganie w parku
Piêæ razy trzeba by³o obiec Park Skaryszewski,
aby podo³aæ najd³u¿szemu dystansowi w IV
Biegu Wedla, który odby³ siê ostatniego dnia
stycznia. Uczestnictwa w biegu nie odmówi³
sobie wojewoda mazowiecki Jacek Koz³owski.

Tym razem jednak wojewoda nie walczy³ na trasie. Ivetta Bia³y
rzecznik Jacka Koz³owskiego ju¿ wczeœniej poinformowa³a „Mie-
szkañca”, ¿e wojewoda nie mo¿e rywalizowaæ ze wzglêdu na prze-
by³¹ w tym roku operacjê kolana. – To prawda – potwierdzi³ nam 31
stycznia Jacek Koz³owski, który przyby³ do Parku Skaryszewskiego
na IV Bieg Wedla. – Ale wojewoda bardzo kibicowa³ wszystkim bie-
gn¹cym – dodaje zawodnik stoj¹cy przy Jacku Koz³owskim. 

Bieg odbywa³ siê w trudnych warunkach. By³o zimno, pada³
œnieg, a parkowe alejki by³y bardzo œliskie. – Zarz¹d Oczyszczania
Miasta wysypa³ nam na trasê trochê piasku, ale jakoœ tak sk¹po... –
mówi³ Andrzej Krochmal z organizuj¹cego imprezê po³udniowo-
praskiego oddzia³u PTTK im. Z. Glogera. 

Wspó³organizatorami biegu by³o dzielnicowe Centrum Promocji
Kultury i Klub Sportowy „Drukarz”. Zawodnicy rywalizowali na
trzech dystansach: 1,8 km, 5,5 km oraz 9 km. W tym roku do biegu
zg³osi³a siê rekordowa iloœæ blisko 430 biegaczy. Na najd³u¿szym 9-ki-
lometrowym dystansie zwyciê¿y³ ubieg³oroczny laureat Artur Jab³oñ-
ski. – By³o ciê¿ko, ale to frajda wielka. Cz³owiek by jeszcze pobiega³...
– wyzna³ nam po imprezie reprezentuj¹cy mazowieck¹ PGNiG Janusz
Bukowski, o którym wszyscy mówi¹: „Janusz Gazownik”. 

Na uczestników biegu czeka³y na mecie ³akocie, dyplomy i me-
dale, a dla najlepszych puchary ufundowane przez Wydzia³ Sportu
Pragi Po³udnie i wojewodê mazowieckiego. Widaæ by³o, ¿e wrê-
czanie pucharów sprawia³o wojewodzie du¿¹ przyjemnoœæ (na
zdjêciu). ar

Ogólnie, koncepcja przed-
stawiona przez projektantów
z pracowni PALK Architekci
spodoba³a siê mieszkañcom,
którzy w iloœci ok. 50 osób
przyszli 4. lutego na prezenta-
cjê tego, co w³adze Pragi Po³u-
dnie zamierzaj¹ stworzyæ wo-
kó³ Balatonu. A ma tu powstaæ
park z prawdziwego zdarzenia.
Z du¿¹ iloœci¹ nasadzeñ krze-
wów i drzew, alejkami, pergo-
lami, altan¹, placem zabaw dla
dzieci, boiskiem do siatkówki
pla¿owej, œcie¿k¹ zdrowia, sta-
nowiskami dla wêdkarzy, ka-
wiarni¹ i scen¹ koncertow¹. Od
innych parków ten ma odró¿-
niaæ sztuczna interaktywna ka-
skada wodna. Ka¿dy bêdzie
móg³ zmieniæ sposób, w jaki
woda bêdzie spada³a do akwe-
nu. Du¿ym plusem projektu
jest to, ¿e autorzy nie ograni-
czyli siê tylko do najbli¿szego
s¹siedztwa jeziorka, ale zajêli
siê równie¿ wy¿ej po³o¿on¹
skarp¹, na której znajduj¹ siê
pozosta³oœci starego sadu owo-
cowego, dochodz¹cego do ul.
Jana Nowaka – Jeziorañskiego.
O potrzebie kompleksowego
uporz¹dkowania okolicy Bala-
tonu i mo¿liwoœci zrobienia
z tego fragmentu Pragi Po³u-
dnie miejsca bardzo atrakcyj-
nego „Mieszkaniec” pisa³ ju¿
cztery lata temu („Balaton nie
Wersal”, „Mieszkaniec” Nr 17
z 2005 r.).  Latem 2007 r. w³a-

dze Pragi Po³udnie wraz z Wy-
dzia³em Ochrony Œrodowiska
przeprowadzi³y wœród mie-
szkañców ankietê, która sta³a
siê podstaw¹ do kszta³towania
dalszej wizji Balatonu. W kon-
sekwencji powsta³a koncepcja
prezentowana w KK Goc³aw. –
Mamy zarezerwowane na tê in-

westycjê prawie 8 mln z³otych,
a pierwsze prace mog¹ zacz¹æ
siê ju¿ w tym roku – powiedzia³
nam wiceburmistrz Pragi Po³u-
dnie Adam Grzegrzó³ka, który
z ramienia Dzielnicy prowadzi³
spotkanie w KK Goc³aw. 

Przez dwie godziny mie-
szkañcy, teraŸniejsi i przyszli
u¿ytkownicy maj¹cego po-
wstaæ parku wyra¿ali swoje

opinie i uwagi. Postaramy siê
zasygnalizowaæ te, naszym
zdaniem, najbardziej istotne. –
Projekt bardzo ³adny – mówili
mieszkañcy. – Ale trzeba za-
cz¹æ od j¹dra, czyli od jezior-
ka. Mówcom chodzi³o o oczy-
szczenie akwenu z zalegaj¹-
cych tam p³yt betonowych
i koszy na œmieci, a tak¿e
oczyszczenie wody. Trudno
nie uznaæ tej uwagi za kardy-
naln¹, tym bardziej, ¿e jeszcze
dwadzieœcia lat temu Balaton
mia³ wodê, której czystoœæ
umo¿liwia³a k¹piele. Pewnym

zaskoczeniem by³a sugestia
grupy wêdkarzy postuluj¹cych
rezygnacjê z p³ywaj¹cych, ale
zacumowanych, projektowa-
nych platform wêdkarskich.
Obawiaj¹ siê oni, ¿e tego typu
urz¹dzenia bêd¹ okupowane
przez wyrostków. A wêdka-
rzom wystarcz¹ naturalne sta-
nowiska do ³owienia. Mie-
szkañcy budynków przy ul.

Bohaterewicza apelowali ¿eby
przesun¹æ planowan¹ scenê
koncertow¹ trochê dalej od ich
mieszkañ. Liczne g³osy zwra-
ca³y uwagê na koniecznoœæ
monitorowania nowego parku
i jego ochronê, co przy ró¿no-
rodnej rzeŸbie terenu i rozci¹-
g³oœci parku nie bêdzie spraw¹
³atw¹. Poniewa¿ plac zabaw
ma byæ zlokalizowany na cy-
plu, w czêœci najbardziej wy-
suniêtej w g³¹b Osiedla Go-
c³aw, a park jest i bêdzie u¿yt-
kowany równie¿ przez mie-
szkañców Przyczó³ka Gro-
chowskiego, pad³a propozycja,
aby od strony koœcio³a p.w. œw.
Jana i Paw³a pokusiæ siê o ma-
³y placyk zabaw dla najm³od-
szych. – A co z miejscami par-
kingowymi wzd³u¿ ul. Abraha-
ma? – pyta³a Agnieszka
Chrz¹szcz, która na prezenta-
cjê projektu przysz³a ze swoim
ma³ym synkiem. Adam Grze-
grzó³ka odpowiedzia³ jej, ¿e to
trudna sprawa, gdy¿ Zarz¹d
Dróg Miejskich jest niechêtny
przeznaczaniu czêœci ulic,
które s¹ w jego gestii, pod par-
kingi, ale dzielnica jeszcze bê-
dzie prowadzi³a rozmowy na
ten temat. S³usznie, bo dwupa-
smowa ul. Abrahama najczê-
œciej i tak ju¿ ma zajêty jeden
pas ruchu przez parkuj¹ce tam
samochody. – Ciekawe, czy to
spotkanie rzeczywiœcie jest
konsultacyjne i czy nasze uwa-
gi zostan¹ w jakiœ sposób
uwzglêdnione w ostatecznym
projekcie? – pyta³ skwapliwie
ktoœ z koñca sali. Ciekawe.
„Mieszkaniec” te¿ siê temu
przyjrzy. 

Adam Rosiński 

Balaton zacząć od jądra
W Klubie Kultury Goc³aw przedstawiono kon-
cepcjê unowoczeœnienia terenu wokó³ znaj-
duj¹cego siê pomiêdzy Przyczó³kiem Gro-
chowskim, Grochowem, a Goc³awiem jezior-
ka Balaton. Mieszkañcy mieli wiele uwag do
przedstawionego projektu.



65 lat temu w centrum War-
szawy ¿o³nierze Armii Kra-
jowej przeprowadzili akcjê
przeciwko genera³owi SS
i policji na dystrykt war-
szawski Franzowi Kutsche-
rze. „Kat Warszawy” zgin¹³
zastrzelony przed siedzib¹
komendantury SS w Ale-
jach Ujazdowskich. Wyrok
œmierci na Kutscherê za
masowe egzekucje Pola-
ków wyda³a Komenda
G³ówna Armii Krajowej,
rozkaz likwidacji podpisa³
Emil Fieldorf, pseudonim
„Nil”.

Franz Kutschera stosowa³ niespotykany
wczeœniej w stolicy terror wobec ludnoœci
cywilnej. Coraz liczniejsze stawa³y siê
uliczne egzekucje i ³apanki. Tygodniowo gi-
nê³o oko³o 300 Polaków. W ten sposób ge-
nera³ SS chcia³ zastraszyæ mieszkañców
Warszawy.

W akcji wziê³o udzia³ 9 ¿o³nierzy i 3
³¹czniczki. 1 lutego w 1944 roku kilka mi-
nut po godzinie 9.00 rano Maria Stypu³-

kowska-Chojecka, pseudonim „Kama”, za-
sygnalizowa³a wyjœcie Franza Kutschery
z domu w Alei Ró¿. Samochód z Kutsche-
r¹ mia³ do przejechania zaledwie 140 me-
trów. Na tym odcinku ¿o³nierze AK musie-
li doprowadziæ do zderzenia z innym poja-
zdem, ¿eby móc podejœæ blisko samochodu
szefa gestapo. Wszystko dzia³o siê pod
oknami dowództwa SS.

W akcji czterech ¿o³nierzy zosta³o ran-
nych, w tym ciê¿ko „Lot” Bronis³aw Pietra-
szewicz - dowódca akcji oraz „Cichy” Ma-
rian Senger. Wszyscy trafili do szpitala.
Zbigniew Gêsicki ps. Juno i Kazimierz Sott
ps. Sokó³ wracali ze szpitala Przemienienia
Pañskiego na Pradze, kiedy na moœcie Kier-
bedzia zaskoczy³a ich zasadzka gestapo.

Zdecydowali siê na œmiertelny skok w nurt
Wis³y. 

Niemcy w odwecie nastêpnego dnia po
zamachu rozstrzelali 100 Polaków. By³a to
jedna z ostatnich publicznych egzekucji.
Potem na³o¿yli na Warszawê 100 milionów
z³otych kontrybucji. Konspiracyjna satyra
pyta³a: „Sto milionów Kutschera. Ile chce-
cie za Hitlera?” 

W obchodach 65 rocznicy akcji na Kut-
scherê wziê³a udzia³ Maria Stypu³kowska-
Chojecka pseudonim „Kama”. Jak co roku
z³o¿ono kwiaty przed g³azem ustawionym
w miejscu akcji, czyli w Alejach Ujazdow-
skich. W miejscu œmiertelnego skoku do
Wis³y „Soko³a” i „Juno” zrzucono do rzeki
wi¹zanki. 

Akcja na Kutscherê odbi³a siê szerokim
echem w okupowanej Europie. Przez histo-
ryków uznana zosta³a za „koronkow¹ robo-
tê”. Poprzedzi³y j¹ d³ugie przygotowania
i rozpoznanie. Jak powiedzia³a po latach
jedna z ostatnich ¿yj¹cych uczestniczek ak-
cji – Maria Stypu³owska-Chojecka „Kama”
- „nigdy nie w¹tpi³am, ¿e siê uda, ale strat
takich nikt z nas nie przewidzia³”. £¹cznicz-
ka „Kama” od 65 lat, co roku rzuca kwiaty
do Wis³y – oddaj¹c czêœæ kolegom, którym
nie dane by³o doczekaæ wolnej Polski. 

MKP

Zimowe ptaków liczenie
Pod koniec stycznia grupa mi³oœników przy-
rody liczy³a ptaki ¿yj¹ce w Parku Skaryszew-
skim. Nie oby³o siê bez niespodzianek...

Najliczniej reprezentowan¹ grup¹ by³y oczywiœcie kaczki
krzy¿ówki. – Zliczyliœmy a¿ 130 osobników tego gatunku – mówi
Krystian Zwoliñski jeden z g³ównych organizatorów „V Zimowe-
go Ptakoliczenia”. Akcja corocznie organizowana jest przez Ogól-
nopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. W ubieg³y weekend na
liczenie skrzydlatej czeredy ruszy³o 14 mi³oœników ornitologii. -
Pogoda nastraja³a mo¿e do spacerów, ale na pewno nie do obser-
wacji ptaków - przyznaje Krystian. – Zasnute chmurami niebo
wbrew pozorom bardzo jasno œwieci³o i powodowa³o, ¿e widziane
na tym tle ptaki wygl¹da³y jak z chiñskiego teatru cieni... W sumie

uda³o siê uczestnikom akcji spotkaæ 20 gatunków ptaków. Wœród
nich by³y te popularne (np. sikorki bogatki i sikorki modre) i te
rzadsze ( np. kowalik, pe³zacz). 

W skaryszewskim ptasim raju nie schowa³ siê przed czujnym
wzrokiem ptakolicz¹cych ani dziêcio³ œredni, ani zimuj¹ce w Pol-
sce kawki podgatunku soemmeringii. A na fina³ wycieczki jej
uczestnikom ukaza³a siê bardzo rzadko widziana w Warszawie
kaczka – p³askonos (na zdjêciu). Przy okazji Ptakoliczenia czujno-
œci¹ wykazali siê te¿ mieszkañcy wspólnoty Grochowska 357,
którzy przy Jeziorku Kamionkowskim wypatrzyli i sfotografowali
kazarkê – maj¹c¹ w Polsce status ptaka rzadkiego. Dla ornitolo-
gów spotkanie kazarki, zwanej przez nich pó³-kaczk¹, jest gratk¹
na miarê sensacji. ar

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    9999
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W po³owie stycznia w Szpi-
talu Grochowskim im. dr med.
Rafa³a Masztaka przy ul. Grena-
dierów zosta³ zlikwidowany
kiosk, który funkcjonowa³ tam
od kilkunastu lat. Jak du¿ym
utrudnieniem dla pacjentów sta-
³a siê ta likwidacja odczuliœmy
tak¿e w naszej redakcji. – Wyja-
œnijcie tê sytuacjê! – pacjenci

dzwonili na redakcyjny telefon
i skar¿yli siê, ¿e teraz „o ka¿dy
drobiazg musz¹ b³agaæ rodzinê”. 

Aby wyjaœniæ sprawê kiosku
skierowaliœmy zapytanie do dy-
rekcji szpitala. W odpowiedzi,
asystentka dyrektora Agnieszka
Jastrzêbska, wyjaœni³a, ¿e ju¿
nied³ugo problem zostanie roz-
wi¹zany, gdy¿ 16. lutego ruszy

nowy kiosk. – Bêdzie inny ni¿
poprzedni – powiedzia³a asy-
stentka – To bêdzie takie, jak to
siê mówi – akwarium. Oszklony
pawilon, do którego mo¿na
wejœæ. Cieszy, ¿e zwi¹zane
z brakiem kiosku problemy pa-
cjentów bliskie s¹ rozwi¹zania.
Szkoda, ¿e nie mo¿na by³o prze-
prowadziæ wymiany ajentów

i kiosku w taki sposób, aby pa-
cjenci nie zostali pozbawieni
mo¿liwoœci robienia drobnych
zakupów. Wed³ug dyrekcji szpi-
tala nie by³o to mo¿liwe ze
wzglêdów technicznych i proce-
duralnych. Radny Ryszard Kal-
khoff szefuj¹cy Radzie Spo³ecz-
nej Szpitala Grochowskiego po-
twierdza, ¿e budowa nowego
kiosku idzie pe³n¹ par¹: - Trzy
dni temu sprawdza³em. Prace s¹
ju¿ na ukoñczeniu. W takim ra-
zie ¿yczymy pacjentom szpitala
udanych zakupów w akwarium.

rosa

65 rocznica akcji na Kutscherę

Akwarium w Szpitalu Grochowskim
W szpitalu wa¿ny jest ka¿dy element wyposa¿enia. Nawet, jeœli
nie jest to wyposa¿enie bezpoœrednio zwi¹zane z leczeniem.
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MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

WWsszzyyssccyy  wwiieeddzząą,,  żżee  ppooddcczzaass
pprrzzyyjjmmoowwaanniiaa  nniieekkttóórryycchh  lleekkóóww
nnaalleeżżyy  uuwwaażżaaćć  nnaa  ppeewwnnee  pprroo−−
dduukkttyy  ssppoożżyywwcczzee,,  bbyy  nniiee  nnaarroo−−
bbiićć  ssoobbiiee  kkłłooppoottóóww..  NNiiee  wwddaajjąącc
ssiięę  ww sszzcczzeeggóółłyy  ii nniiee  zzaassttęęppuu−−
jjąącc  ddookkttoorraa  wwaarrttoo  ddaaćć  ppoodd
rroozzwwaaggęę  kkiillkkaa  oossttrrzzeeżżeeńń,,  oott,,
cchhooććbbyy  ppoo  ttoo,,  bbyy  jjee  sskkoonnssuullttoo−−
wwaaćć  zzee  sswwooiimm  lleekkaarrzzeemm..

GGrreejjppffrruutt nie zawsze dobrze
służy naszemu zdrowiu – po−
trafi utrudniać pracę nie−
których enzymów, powodując
w ściankach jelita cienkiego
nadmierne wchłanianie nie−
których leków obniżających ci−
śnienie czy uspokajających.

KKaawwaa w połączeniu z lekami
dla astmatyków może powo−
dować nieprzyjemne sensacje
sercowe.

NNaawweett  mmiinniimmaallnnaa  iilloośśćć  aallkkoo−−
hhoolluu może narobić sporych
kłopotów osobom przyjmują−
cym leki na cukrzycę, depresję
czy preparaty nasenne.

SSppoożżyywwaanniiee  nnaabbiiaałłuu może
utrudniać wchłanianie anty−
biotyków, zwłaszcza nie należy
popijać ich napojami mleczny−
mi. Natomiast wielu lekarzy
zaleca podczas kuracji anty−
biotykowej picie między przyj−
mowaniem porcji leków natu−
ralnych jogurtów, by nie dopu−
ścić do niekorzystnych zmian
we florze bakteryjnej jelit.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
OO zzeeggaarrkkaacchh  ––  cciiąągg  ddaallsszzyy..
Koperta zegarka może być wykonana z rozmaitych materiałów,

od zwykłego plastiku w najtańszych produktach po metale szlachet−
ne. Bardzo trwałe są koperty ze stali, w tym także z tzw. PVD, czy−

li stali pokrytej warstwą złota, która z czasem się wyciera. Koperty tytanowe są niezwy−
kle trwałe, lekkie, ale też najlepsze dla alergików. Materiał uzyskany ze spieku ceramicz−
nego daje wysoka odporność na rysy. Najdroższe, trwałe koperty wykonuje się ze złota
lub platyny.

Napis „stainless steel back” nie oznacza, że zegarek jest stalowy, lecz że stalowy jest
tylko dekiel, obudowa może być z zupełnie innego materiału.

O zegarek należy dbać. Nie tylko wystrzegać się kontaktu z wodą, jeśli nie ma odpo−
wiedniego certyfikatu. Mechaniczne zegarki, te nakręcane i te z automatycznym nacią−
giem, należy systematycznie, nie rzadziej jak raz na 3−4 lata, oddawać do oczyszczenia.
Zegarki na baterie też należy, co jakiś czas oddać zegarmistrzowi do konserwacji, ale
przede wszystkim trzeba bezwzględnie pamiętać o natychmiastowej wymianie zużytej
baterii na nową, by nie wylała się uszkadzając cały mechanizm. CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Gdy aromaty lata i wczesnej jesieni wywietrza³y
z naszej kuchni, wróæmy do zió³. To bogactwo
wa¿nych dla zdrowia witamin, mikroelementów
i innych zwi¹zków. A wiêc – do zió³!

✓✓ Zio³owe dipy, by maczaæ w nich chrupan¹ marchewkê, li-
stek cykorii czy krakersa: serek homogenizowany z dodatkiem
2-3 ³y¿ek ³agodnego jogurtu lub œmietany, wymieszanego z posiekanymi zio³ami œwie-
¿ymi, z doniczki, np. rozmarynem, tymiankiem i bazyli¹ – do tego odrobina czosnku,
szczypta soli i drobno siekana œwie¿a czerwona papryka, oliwki oraz suszone pomi-
dory. Nie trzeba wk³adaæ wszystkich wymienionych sk³adników do jednego dipu, mo¿-
na je komponowaæ w dowolnych wariantach o œródziemnomorskiej nucie.

✓✓ Mas³o zio³owe to prawdziwe pole do popisu dla kulinarnej wyobraŸni. Kost-
ka mas³a w temperaturze pokojowej z zio³ami œwie¿ymi: 1-3 z¹bki czosnku,
drobno siekany szczypiorek, koperek i natka, plus sól, starannie utarta i oziêbio-
na, to pyszny dodatek do tostów, a tak¿e œwie¿ego pieczywa, na przyk³ad pod
plaster bia³ego sera. Kawa³ek tego mas³a, po³o¿ony na œwie¿o usma¿ony filet
z kurczaka czy plaster schabu znakomicie poprawi jego smak i nasyci apetycz-
nym aromatem!

Mas³o zio³owe z zio³ami suszonymi: koperek, bazylia, estragon, lubczyk, suszony
szczypiorek, nieco sproszkowanego czosnku i papryki, ostrej i s³odkiej, a tak¿e
szczypta soli i sporo œwie¿ego soku cytrynowego, kilka kropli sosu sojowego, zmikso-
wane z miêkkim mas³em i miêkk¹ kostk¹ serka topionego, to œwietne smarowid³o do
chleba oraz dodatek do ziemniaków czy zapiekanek.

✓✓ Oliwa zio³owa do deserów: goŸdziki, nieco nasion lawendy i wanilii zalaæ w bu-
teleczce szklank¹ oliwy i zostawiæ na trzy tygodnie, czêsto potrz¹saj¹c. Po tym cza-
sie zlaæ przez bardzo gêste sitko lub gazê. U¿ywaæ do sma¿enia naleœników na s³od-
ko, placuszków a tak¿e jab³ek w plastrach czy w ósemkach, przeznaczonych do bez-
poœredniego spo¿ycia lub jako dodatek do miês.

✓✓ Oliwa zio³owa wytrawna – przyrz¹dza siê j¹ podobnie, lecz z innymi dodatka-
mi: podstawa to zmia¿d¿ony czosnek plus rozmaryn, majeranek, tymianek i suszone
pomidory. Pyszna do skropienia ciep³ej bagietki, ale i do sa³at czy sma¿enia.

PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Żona dyrektora wpada do gabinetu mę−

ża: 
− Wincenty! Twoja nowa sekretarka wła−

śnie oświadczyła mi, że jest w ciąży!  
− Ależ kochanie, usiądź, uspokój się, to jakaś bzdura.

Przecież nie ma takiego lekarza, który by umiał stwierdzić
ciążę już na trzeci dzień…

☺ ☺ ☺
Jaś ma kłopoty w szkole – nie umie prawidłowo sta−

wiać przecinków i średników.
− Jak ci poszło dzisiaj dyktando? – pyta mama.
− Znowu pała i nie rozumiem, dlaczego! Chyba pani się

na mnie uwzięła!
− Niemożliwe! Pokaż zeszyt! Co tu napisałeś?!!! „Do cha−

ty wszedł myśliwy na głowie; miał czapkę na nogach, no−
we buty, z cholewami w zębach, papierosa w oczach;
świeciła mu radość.”

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

Nie bêdzie to naj³atwiejszy czas dla Ciebie. Dla-
tego pohamuj swoj¹ wybuchowoœæ, bo mo¿esz
wiele straciæ zw³aszcza w sprawach zawodo-
wych. Nie bêdzie to jednak a¿ tak z³y okres pod
wzglêdem finansowym. Na brak propozycji zaro-
bienia pieniêdzy nie bêdziesz narzekaæ. Jeœli je-
steœ w sta³ym zwi¹zku, mi³oœæ mo¿e rozkwitn¹æ
na nowo, a samotne Baranki mog¹ liczyæ na spo-
tkanie kogoœ interesuj¹cego. Warto pomyœleæ
o wzmocnieniu swojego organizmu odpowiedni¹
diet¹ i æwiczeniami. 

�� BYK 22.04-21.05
Potrafisz czerpaæ si³y z pró¿nowania. I gdyby to
by³o mo¿liwe odda³byœ siê mi³emu leniuchowaniu
bez koñca. Ale nie przeci¹gaj struny, bo kiedyœ
skoñczy siê cierpliwoœæ Twoich bliskich i mo¿esz
na w³asnej skórze odczuæ, co znaczy…s³odka ze-
msta. Na razie postaraj siê o wiêksze zaanga¿o-
wanie w sprawy domu i rodziny oraz lepsze kon-
takty z otoczeniem. W pracy spróbuj sobie lepiej
zorganizowaæ czas. 

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Przed Tob¹ dni pe³ne marzeñ i szans na spe³nie-
nie. Ka¿dy nowy pomys³ w sprawach zawodo-
wych spotka siê z du¿ym zainteresowaniem ze
strony prze³o¿onych. Mo¿e to byæ pocz¹tkiem dla
dalszych pomys³ów i satysfakcji w sprawach dla
Ciebie wa¿nych. Nie rozpamiêtuj te¿ zanadto te-
go, co by³o i ciesz siê chwil¹. 

�� RAK 22.06-22.07
Ka¿dy ma wolnoœæ wyboru, nie zawsze jednak mo-
¿e wi¹zaæ siê to z przyjemnoœciami. Niekoniecznie
decyzja, któr¹ teraz podejmiesz kieruj¹c siê zdro-
wym rozs¹dkiem jest bez sensu. Na efekty po pro-
stu trzeba bêdzie poczekaæ. Jeœli zamierzasz coœ
zmieniæ, czy w swoim ¿yciu, czy w mieszkaniu lub
w domu - zrób to teraz, bo czas po temu jest naj-
lepszy. Daj popis swojej wyobraŸni.

�� LEW 23.07-23.08
W realizacji niektórych pomys³ów przeszkod¹
mo¿e byæ Twój charakter i chêæ postawienia na
swoim. Pamiêtaj, ¿e nie zawsze ma siê racjê, nie
obstawaj te¿ zanadto przy pewnym pomyœle. Mo-
¿e okazaæ siê niewypa³em. W sprawach zawodo-
wych poradzisz sobie bez wiêkszych problemów.
Bêdziesz mia³ du¿o spraw do za³atwienia, oka¿e
siê, ¿e Twoja pomoc bêdzie nieunikniona w kilku
trudniejszych. Dzia³aj¹c powoli i systematycznie
uda Ci siê doprowadziæ je do koñca.

�� PANNA 24.08-23.09
Chwile niepewnoœci, które mog³y Ci towarzyszyæ
od pewnego czasu, nied³ugo ju¿ min¹. Wystarczy
tylko odrobina dystansu i sprawy same siê poto-
cz¹. Spróbuj szczerze porozmawiaæ o swoich
problemach z kimœ stoj¹cym z boku wydarzeñ,
a mo¿e siê okazaæ, ¿e jego rady pomog¹ Ci i na-
prowadz¹ na w³aœciwy tor myœlenia. Pod koniec

miesi¹ca mo¿esz siê spodziewaæ przyp³ywu
wiêkszej gotówki.

�� WAGA 24.09-23.10
Czy warto tak przejmowaæ siê wszystkim? Twoje
problemy zaczynaj¹ siê powoli rozwi¹zywaæ sa-
me, wystarczy odrobina spokoju, cierpliwoœci
i nadziei. Powinieneœ jednak wykazaæ siê wiêk-
sz¹ si³¹ woli i samozaparciem, ¿eby nie daæ siê
omotaæ czarnym myœlom, które nieraz Ciê dopa-
daj¹. W najbli¿szych tygodniach czeka Ciê parê
mi³ych niespodzianek, w wykonaniu osób,
których o to byœ wczeœniej nie podejrzewa³. 

�� SKORPION 24.10-23.11
„Wszystko dobre, co siê dobrze koñczy”. Gra,
któr¹ podj¹³eœ w ostatnim czasie mimo du¿ego
ryzyka - zaczyna procentowaæ. W najbli¿szych
dniach Twoja intuicja mo¿e oddaæ Ci nieocenione
us³ugi, ale zaczekaj jednak spokojnie na rozwój
wydarzeñ. W pracy mog¹ wyst¹piæ ma³e zmiany
- niekoniecznie na lepsze, ale tutaj Twoja wyo-
braŸnia bêdzie mia³a wiêksze pole do popisu.

�� STRZELEC 24.11-22.12
Potrzebny Ci teraz bêdzie optymizm i dlatego po-
staraj siê otaczaæ ludŸmi ¿yczliwymi i przyjaŸnie
nastawionymi. Wiele ich dobrej energii przejdzie
na Ciebie i naprawdê uwierzysz w siebie. Silne
wiêzi rodzinne w przypadku niektórych Strzelców
mog¹ ulec nadwyrê¿eniu, bêdzie to dzwonek
alarmowy, ¿e trzeba zacz¹æ dzia³aæ, aby ratowaæ
sytuacjê. Nie obêdzie siê te¿ bez trudnych chwil
w sprawach zawodowych. Ale i tutaj po burzy
wyjrzy s³oñce.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Skryta wra¿liwoœæ i uczuciowoœæ nie zawsze bê-
d¹ sprzyja³y Twoim rozgrywkom w sprawach za-
wodowych. Nie mo¿esz poddawaæ siê urokowi
chwili i pod wp³ywem emocji podejmowaæ natych-
miastowych decyzji. Tutaj nie s³uchaj serca, ale
rozumu. W sprawach rodzinnych bêdziesz móg³
liczyæ na wsparcie ze strony bliskiej Ci osoby.

�� WODNIK 21.01-19.02
Czy¿ ¿ycie nie potrafi byæ mi³e? Sprzyjaj¹ca for-
tuna, ¿yczliwoœæ œwiata, mi³oœæ najbli¿szych -
wszystko to mo¿esz mieæ na wyci¹gniêcie rêki.
Od Ciebie tylko zale¿y jak wykorzystasz uœmiech
losu. Nie daj siê jednak oczarowaæ, bo „nie za-
wsze z³oto, co siê œwieci”. Dlatego przyjmij tê do-
br¹ passê z pewn¹ ostro¿noœci¹ i dystansem. 

�� RYBY 20.02-20.03
Od po³owy lutego poczujesz przyp³yw adrenaliny
i bêdziesz mia³ pe³no pomys³ów i ciekawych pro-
pozycji. Chcia³byœ je zaprezentowaæ swoim prze-
³o¿onym, postaraj siê to zrobiæ ju¿ nied³ugo, nie
czekaj z tym na ostatni¹ chwilê. Ci¹gle poszuku-
jesz czegoœ nowego, wiêc zapewne bêdziesz
chcia³ zmieniæ pracê... aby dalej realizowaæ swo-
je plany. Uczuciowo mo¿e byæ ró¿nie. 

Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 14 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 1/2009 „By³o mi jak w raju”. Nagrodê ksi¹¿-
kow¹ wylosowa³a p. Katarzyna Kowalczyk z al. Solidarnoœci.  Wa¿ne do 20.02.br. 
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KUPIĘ

�� AAAAAA Antyki, meble,
obrazy, zegary, platery, sre-
bra oraz inne przedmioty. 

Tel. 022 841-09-35; 
0501-050-948

�� AAAAA Antyki, monety,
pocztówki, znaczki, ksi¹¿ki,
obrazy, meble i inne przed-
mioty. Tel. 022 610-33-84; 

0601-235-118
�� Klocki LEGO u¿ywane,
dojazd. Tel. 022 717-95-57; 

516-550-097
� Ksi¹¿ki - dojadê. 

Tel. 022 826-03-83; 
0502-322-705

� Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. An-
dersa 18. Tel. 022 831-36-48
� Stare prospekty samocho-
dowe. Tel. 0600-817-479
�� Znaczki, pocztówki, mo-
nety, medale, banknoty, ak-
cje. Tel. 022 841-09-35; 

0501-050-948

SPRZEDAM

� Niepe³nosprawnym: balko-
nik dwuko³owy, nadstaw-
ka/WC, inhalator – gwaran-
cja. Tel. 0600-120-055 
� Odkurzacze Rainbow – no-
we, u¿ywane – serwis, kon-
serwacja, akcesoria. 

Tel. 0606-742-822; 
www.odkurzaczerainbow.pl

FINANSE

�� Biuro Rachunkowe. 
Tel. 607-193-560

� Biuro Rachunkowe – pe³en
zakres. Tel. 601-177-247
� Ksiêgowoœæ ma³ych i œre-
dnich firm, osobiœcie popro-
wadzê, ¿yczliwie pomogê,
cierpliwie wyjaœniê. 

Tel. 022 810-83-60; 
0606-763-006

�� Za³ó¿ Konto Firmowe
a dostaniesz pamiêæ 2 GB.
Masz pytania dzwoñ na nu-
mer telefonu 0507-562-010

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 

Tel. 022 671-15-79, 
022 613-98-37

NAUKA

� AAA Angielski, niemiecki,
nauczyciel. 

Tel. 0601-20-93-41
� Francuski, rosyjski – t³u-
maczenia umów, faktur, kon-
traktów, instrukcji i warun-
ków technicznych, aktów cy-
wilnych, œlubów. Poœrednic-
two biur wykluczone. 

Tel. 022 815-44-91;
0601-35-18-64

�� FRANCUSKI, NAUCZY-
CIEL. Tel. 022 673-69-26
� Francuski, doœwiadczony
lektor 15-30z³/h. 

Tel. 022 812-18-49
� J. polski. 

Tel. 691-923-889
� Liceum dla doros³ych. 

Tel. 022 879-87-66
� Matematyka. 

Tel.0607-163-744
� Niemiecki, angielski. 

Tel. 0604-060-641
� Opiekunka dzieciêca –
szko³a policealna, kursy. 

Tel. 022 879-87-66
� Poœrednictwo i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami – studia
podyplomowe. 

Tel. 022 879-87-66
� Szkolenia BHP. 

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

Tel. 022 879-87-66

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam 

� Mieszkanie, Goc³aw – 52
m, parter, po remoncie, 3 po-
koje. Ag tel. 0501-541-085

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia

�Wawer - lokale 40-150 m. 
Ag tel. 0501-203-368 

DAM PRACĘ

� Producent s³odyczy poszu-
kuje kobiety i mê¿czyzny na
stanowisko brygadzisty. Wy-
magania: doœwiadczenie
w kierowaniu zespo³em ludzi,
umiejêtnoœæ egzekwowania
powierzonych zadañ, ener-
gicznoœæ, samodzielnoœæ, do-
k³adnoœæ, podstawowa znajo-
moœæ komputera, wa¿na ksi¹-
¿eczka badañ Sanepidu. Praca

w Rembertowie. CV proszê
wys³aæ na adres: rekrutacja@
slodkieupominki.pl lub fax: 
022 816 00 08; Kontakt tel.
022 816-00-32 wew.14 lub 16
� Szlifierz – wa³ki, otwory.
FALENICA

Tel. 0605-386-852
�Zatrudnimy kasjerów i sprze-
dawców. Tel. 022 547-05-43; 

0510-203-907

PRAWNE

� Kancelaria Prawna, przy-
stêpne ceny, szeroki zakres
us³ug. Czynna codziennie
oprócz czwartków, ul. Gro-
chowska 207 (Universam nad
bankiem). Tel. 0509-959-444, 

022 810-00-61 w. 252 
�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz. Spra-
wy: cywilne, karne, rodzinne,
spadkowe. Wawer - Anin ul.
Ukoœna. Tel. 022 613-04-30; 

0603-807-481
�� KANCELARIA ADWO-
KACKA – prawo cywilne,
karne, spadkowe, rodzinne
– obs³uga. Porady. Miêdzy-
lesie ul. Dziêcieliny 3 m 11,
wtorek i czwartek 15.00-
18.00. Tel. 022 815-31-80; 

0501-025-692
RAMKA
� Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna
Pietruk s.c. Konkurencyjne
ceny ul. Grochowska 306/308
lok. 29. Tel. 022 879-92-29;
0502-27-51-94; www.pie-
truk.eu 

RÓŻNE

� BHP, ppo¿. - pe³en zakres. 
Tel. 601-177-247

� Firma sprz¹taj¹ca oferuje
us³ugi wspólnotom mieszka-
niowym. Tel. 0600-854-799

SPORT

� Si³ownia, ping-pong. Najta-
niej ul. Podskarbiñska 7 B! 

Tel. 022 870-52-72

USŁUGI

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577

��AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 

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

��ALKO PRZEPROWADZ-
KI – meblowozy 1,20 z³/km. 

Tel. 0512-139-430
� Anteny SAT TV, kamery –
24 h. Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Pol-
sat, N-ka, Promocja dekoder
Polsatu za 99 z³, 6 m-cy gratis
i 37,90 z³/m-c, satelity bez
op³at, 900 programów, w tym
20 polskich (TRWAM, TVP1,
TVP2 i TVN), anteny TV –
naziemne. Sprzeda¿, monta¿,
naprawa, gwarancja! 

www.lemag-tvsat.waw.pl 
Tel. 022 815-47-25; 

0501-123-566 
�� Automatyczne pralki –
naprawa, tanio. 

Tel. 022 810-67-92; 
0605-404-132

� Cyklinowanie, lakierowa-
nie – Jacek Szpakowski. 

Tel. 022 872-93-03
� Cyklinowanie, uk³adanie,
lakierowanie - osobiœcie. 

Tel. 0609-542-545; 
022 810-70-88

� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 022 642-96-16
� Domofony – naprawa, kon-
serwacja, monta¿, instalacje
elektryczne, pralki. 

Tel. 601-936-805; 
022 612-92-70

�� Elektryczne - G³owacki. 
Tel. 022 428-35-53; 

0504-61-88-88
� Elektryczne (uprawnienia). 

Tel. 022 870-27-39; 
0502-208-813

�� FIRMA „ANNA” – szycie
na miarê, hurt i detal (gar-
sonki, suknie).

Tel. 022 612-76-07; 
0511-97-47-58 

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

Tel. 022 610-23-05
RAMKA

GAZ, HYDRAULIKA – 24
h, naprawa pieca, termy,
kuchni, pod³¹czenia, upraw-
nienia gazowe. Tel. 022 610-
18-53; 0662-065-292
�� Gaz, hydraulika 24 h,
awarie pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, przeróbki, na-
prawy. Tel. 022 610-88-27; 

0604-798-744
�� Glazura, malowanie, ta-
petowanie, hydraulika, elek-
tryka, panele, gwarancja –
Firma G³owacki. 

Tel. 022 428-35-53, 
0504 61 88 88

� Glazura, hydraulika, re-
monty. Tel. 022 671-05-82
� Glazura, gipsy, hydraulika,
remonty – kompleksowo. 

Tel. 511-815-946

�� Hydrauliczne - G³owacki. 
Tel. 022 428-35-53; 

0504-61-88-88
� Hydrauliczne, gazowe – so-
lidnie. Tel. 022 610-81-21; 

0607-773-106
� Hydrauliczne, Wod.-Kan.
Gaz., CO, piece, filtry. 

Tel. 0696-321-228
�� HYDRAULICZNE. 

TEL. 0516-508-397
�� KOSMETYCZKA dyplo-
mowana z trzyletnim, do-
œwiadczeniem wykona mani-
cure, tipsy, pedicure, hennê
w domu u Klienta. 

Tel. 668-106-333
� Lodówki, pralki. 

Tel. 022 671-80-49; 
0604-910-643; 
0601-361-830

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

0695-679-521
�� Malowanie, tapetowanie.
G³owacki. 

Tel. 022 428-35-53; 
0504-61-88-88

� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 
Tel. 022 612-01-95; 

510-711-163
� Malowanie. 

Tel. 022 673-16-46; 
0665-708-984

� Meble na wymiar, gardero-
by, inne.  

www.emstol.republika.pl 
Tel. 0 888-785-778

�� Naprawa i przestrajanie
telewizorów krajowych i za-
granicznych, magnetowi-
dów, urz¹dzeñ elektronicz-
nych. Gwarancja i rachun-
ki. Tel. 022 612-52-23; 

0607 145 196
� Naprawa – pralki, lodówki
– tanio! Tel.0603-047-616; 

0697-120-312 
� Naprawa pralek. Emeryci
i renciœci 50% taniej. 

Tel. 022 672-95-50; 
0503-846-135

�� Naprawa telewizorów
u klienta, dojazd gratis. 

Tel. 022 671-94-53; 
0692-420-605

RAMKA
Nianie Opiekunki Gosposie
MERENDA. Tel. 796-666-
498
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om
w ka¿dej postaci, makulatu-
rê, st³uczkê. W³asny trans-
port. Sprz¹tanie piwnic. Tel.
022 499-20-62 
� Pranie chemiczne, renowa-
cja odzie¿y skórzanej, pranie
dywanów, magiel. Zak³ad
Pralniczy ul. Igañska 22. 

Tel. 022 870-09-54
�� PRANIE dywanów, wy-
k³adzin, tapicerki. Profesjo-
nalnie. Suche po 4 godz. Do-
jazd gratis. 

Tel. 022 619-40-13; 
0502-928-147

RAMKA
Przeprowadzki. 
Bracia Ostromeccy 
Tel. 0601-148-434
�� REMONTY KOMPLE-
KSOWO. Tel. 0504-242-103
� Remonty, malowanie, tape-
towanie. Tel. 022 612-21-74; 

0501-028-073
�� Sprz¹tanie biur, firm, blo-
ków, terenów zewn. Pranie
dywanów, wyk³adzin. 

Tel. 515-951-236
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy,
kuchnie, szafy, pawlacze i in-
ne. Tel. 022 810-38-04; 

0602-126-214
RAMKA
Œwiadectwa energetyczne
sporz¹dzamy. 
Tel. 0502-222-094
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88
�Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771
�� Wykwalifikowana – wy-
kona w domu klienta lub
u siebie manicure, pedicure,
henna. Tel. 022 815-46-57
� ¯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 – pro-
dukcja, naprawa. 

Tel. 022 610-23-83
�� ¯uk – wywóz gruzu, z³o-
mu, œmieci, drzewa, liœci
i mebli. Tel. 022 610-88-27; 

0888-651-163

ZIELARSTWO

� ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-
Medyczny C.H. Szembeka
róg Gdeckiej i Komorskiej,
paw. 53 D obok Agencji op³at
– Zielarstwo – pe³ny asorty-
ment, profesjonalne porady. 

Tel. 0602-648-813

ZWIERZĘTA

� 29 stycznia br. zagin¹³ na ul.
Kobielskiej piesek, waga ok.
15 kg. Z czerwon¹ obró¿k¹
z dwoma znaczkami szczepie-

nia, nie rasowy, d³ugow³osy
z czarnym grzbietem i jasnym
podbrzuszem. NAGRODA! 

Tel. 022 810-35-71; 
694-826-843 

Nieodp³atnie odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om
w ka¿dej postaci, makula-
turê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piw-
nic. Tel. 022 499-20-62 

Przeprowadzki. 
Bracia Ostromeccy. 
Tel. 0601-148-434

Nianie Opiekunki Gosposie
MERENDA. 

Tel. 796-666-498

Œwiadectwa energetyczne
sporz¹dzamy. 

Tel. 0502-222-094
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna
Pietruk s.c. Konkurencyjne
ceny ul. Grochowska
306/308 lok. 29. 

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

GAZ, HYDRAULIKA –
24 h, naprawa pieca, ter-
my, kuchni, pod³¹czenia,
uprawnienia gazowe. 

Tel. 022 610-18-53; 
0662-065-292

Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Marysin Wawerski” w Warszawie ul. Begonii 9

og³asza przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego nr 67 przy ul. Korkowej 137 C
(pow. u¿ytk. 37,50 m kw. – 2 pokoje, ciemna kuchnia/I piêtro).

Proponowana op³ata miesiêczna (bez mediów) – 1000,00 z³.
Oferty nale¿y sk³adaæ w biurze Spó³dzielni – pok. 4 do 20.02.2009 r. do godz.15.00
Przetarg odbêdzie siê w dniu 23.02.2009 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spó³dzielni

przy ul. Begonii 9 – pok.nr 9. Informacje pod nr. (022) 812-02-78
www.mieszkaniec.pl

OdwiedŸ nasze strony
LOKALNIE I WIRTUALNIE

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

REKLAMA REKLAMA
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Z A P R A S Z A M Y !
Panie w wieku 50-69 lat,które w ci¹gu ostatnich 24 msc. 

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

NA PROFILAKTYCZNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE

BEZP£ATNE finansowane z NFZ
BEZ SKIEROWANIA

Poradnia Chorób Sutka Profilaktyki Przeciwnowotworowej 
i Chorób Okresu Przekwitania

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

022 610-10-57; 022 671-63-13

SZYBKIE TERMINY BADAÑ! 

S Z A N O W N I  P A Ñ S T W O !
Informujemy, ¿e Centrum Medyczne Saska Kêpa NZOZ
wynegocjowa³o z NFZ œwiadczenie us³ug w zakresie:
laryngologia, alergologia, urologia, dermatologia, 

diabetologia, gastroenterologia, neurologia,
chirurgia ogólna, ortopedia, reumatologia, 

kardiologia, okulistyka.
Ponadto tak, jak w latach poprzednich onkologia, 

ginekologia, endokrynologia, poradnia chorób sutka.

SALON OPTYCZNY
Okulary tylko

49,−*

oprawa + szk³a + robocizna
(sfera –6 do +6)

ul. Bora−Komorowskiego 5f
pawilon 24 tel. 022 671−14−95
szeroki wybór oprawek – od 29,-

akcesoria do okularów
pracujemy pon.–pt. 11-19
*szczegó³y promocji w salonie

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

oodd  ppoonn..  ddoo  pptt..  ww ggooddzz..  1100..0000−−2200..0000

� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00

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

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00

Szacuje siê, ¿e problem
ubytku s³uchu dotyczy oko³o
10% populacji. Oznacza to, ¿e
200 tys. warszawiaków niedo-
s³yszy, choæ z pewnoœci¹
o wiele mniej zdaje sobie z te-
go sprawê.

Zakup aparatu s³uchowego
powinien byæ traktowany jako
inwestycja we w³asne zdrowie,
dlatego nale¿y staraæ siê wy-
braæ aparat s³uchowy, który
najlepiej odpowiada potrze-
bom pacjenta, i to w³aœnie,
a nie cena, powinno wp³yn¹æ
na jego ostateczny wybór.

W Przychodni Specjalistycz-
nej przy ulicy Ostro³êckiej 4

mieœci siê gabinet firmy FO-
NIKON, w którym mo¿na
zbadaæ s³uch, przymierzyæ
oraz zaopatrzyæ siê w aparat
s³uchowy. Przy zakupie apara-
tu istnieje mo¿liwoœæ skorzy-
stania z refundacji Narodowe-
go Funduszu Zdrowia oraz do-
finansowania przez Powiatowe
Centra Pomocy Rodzinie.

W gabinecie oferowane s¹
aparaty s³uchowe renomowa-
nych firm, u¿ywane przez mi-
liony osób na ca³ym œwiecie,
od lat znane i sprawdzone tak-
¿e na polskim rynku. Dostêp-
ne w pe³nej gamie produkty –
od analogowych do cyfro-

wych z systemami sztucznej
inteligencji, od zausznych do
wewn¹trzusznych – s¹ do na-
bycia za gotówkê lub w atrak-
cyjnym systemie ratalnym
(bez odsetek). W ofercie znaj-
duje siê tak¿e prawdziwy hit
wœród aparatów s³uchowych –
aparat Oticon Vigo, który pa-
rametrami dorównuje najdro¿-
szym rozwi¹zaniom na rynku,
a jego cena jest umiarkowana.
Dodatkowo, na miejscu mo¿-
na nabyæ wszelkie niezbêdne
akcesoria i dodatki do apara-
tów s³uchowych, czyli: bate-
rie, wk³adki, œrodki czyszcz¹-
ce, itp.

- Niezbêdnym Ÿród³em suk-
cesu przy doborze aparatu s³u-
chowego jest zrozumienie po-
trzeb pacjenta i uwzglêdnienie
jego indywidualnego trybu ¿y-
cia. Staranna analiza oczeki-
wañ pacjenta umo¿liwia za-
proponowanie konkretnego
rozwi¹zania w postaci nowo-
czesnego aparatu s³uchowego

– mówi pani Ryta Turczyñska,
dyplomowany audioprotetyk
z firmy FONIKON.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ pro-
mocj¹ zimow¹ pracownicy
gabinetów audioprotetycz-
nych firmy Fonikon zapra-
szaj¹ wszystkich zaintereso-
wanych na bezp³atne bada-
nie s³uchu oraz konsultacjê

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

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

Warszawa – Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 022 498-75-40
Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 0 889 179 769 (po godz. 15-tej)

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

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

Z tym artyku³em badanie s³uchu GRATIS
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!!!

Gdzie po aparat słuchowy?
Wiele osób zastanawia siê, czy to ju¿ pora na badanie s³uchu czy mo¿e krew-
ni i znajomi przesadzaj¹ mówi¹c, ¿e coraz trudniej jest siê z nimi porozumieæ.
A przecie¿ pomiar s³uchu oraz dobór aparatu jest bezbolesny i bezp³atny.

APARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 022 498−74−80

ul. Br. Czecha 39
tel. 022 353−42−50

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

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

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

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA
� N O W O Œ Æ wybielanie zêbów lamp¹ w 45 min.

PROTETYKA
� mosty, korony porcelanowe

� protezy elastyczne „Valplast”, szkieletowe, akrylowe
ORTODONCJA

� aparaty sta³e i ruchome
CHIRURGIA

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

IMPLANTY
Profesjonalne czyszczenie zêbów

z kamienia i osadu przez wykwalifikowan¹ higienistkê.
Znieczulenia miejscowe.

Nowoczesny sprzêt i materia³y
INDYWIDUALNY DOBÓR POSTÊPOWANIA

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

Honorujemy wszystkie karty kredytowe.

Uwaga nowy adres:
Ul. GROCHOWSKA 56

tel. 022 879 87 61
0696 472 557

Trudno nam policzyæ iloœæ czytelniczych sy-
gna³ów domagaj¹cych siê wyjaœnieñ przyczyn
zamykania ujêæ wody oligoceñskiej. Dlatego
postanowiliœmy zaj¹æ siê tym tematem. Wiele
osób stale korzysta z dostêpnych ujêæ „oligoce-
nu”. Przy jednej z aktualnie czynnych studni,
przy ul. Motorowej, ruch jest bardzo du¿y. Co
chwilê podchodz¹ ludzie i nape³niaj¹ butelki
i inne pojemniki. – Co dwa tygodnie pobieram
st¹d siedem piêciolitrowych baniaków – odpo-
wiada nam Jarek Urbaniak (na zdjêciu na str.
1), który pracuje przy ul. Ostrobramskiej, ale
mieszka w podwarszawskich Z¹bkach – Taka
iloœæ zaspokaja zapotrzebowanie mojej rodzi-
ny. Wody oligoceñskiej u¿ywamy wy³¹cznie do
celów spo¿ywczych. W czasie krótkiej rozmo-
wy okazuje siê, ¿e pan Jarek mimo, i¿ mieszka
poza Warszaw¹ jest sta³ym czytelnikiem „Mie-
szkañca”. Na terenie Pragi Po³udnie znajduje
siê kilkanaœcie ujêæ wody oligoceñskiej. Nie-
stety, ujêcia te nie s¹ terytorialnie równomier-
nie roz³o¿one. Ani jednego takiego ujêcia nie
maj¹ mieszkañcy Goc³awia i Kamionka. Ale
ostatnio tak¿e w innych osiedlach pojawi³ siê
du¿y problem z korzystaniem z „oligocenu”.
Andrzej Wójcik, nowy naczelnik po³udniowo-
praskiej infrastruktury poinformowa³ nas
o przyczynach zamkniêcia niektórych ujêæ.
W przypadku punktu przy ul. Chrzanowskiego
by³a to awaria wodoci¹gu. �ród³o przy szpita-
lu przy ul. Szaserów (od strony ul. Garwoliñ-

skiej) zosta³o zamkniête z powodu przekrocze-
nia parametrów norm wody. Identyczna sytua-
cja dotyczy studni przy Szpitalu Grochowskim
(od strony al. Waszyngtona). Tutaj ju¿ za³o¿o-
no nowy filtr i woda jest ponownie badana. 

Uruchomienie tych trzech ujêæ planowane
jest w bie¿¹cym miesi¹cu. Mo¿liwe, ¿e ju¿
w dniu wydania „Mieszkañca”, niektóre z nich
zaczn¹ funkcjonowaæ. 

Zupe³nie inaczej wygl¹da sytuacja Ÿród³a
przy szpitalu dzieciêcym przy ul. Niek³añskiej.
Z wspó³finansowania tej inwestycji musia³ wy-
cofaæ siê dzielnicowy samorz¹d. Przyczynê tej
decyzji wyjaœnia „Mieszkañcowi” wicebur-
mistrz Marek Karpowicz: 

- Konieczny remont tego ujêcia okaza³ siê
nieop³acalny. Do tego dosz³y problemy w³a-
snoœciowe, gdy¿ studnia ta znajduje siê na

terenie szpitala. Teren ten nie podlega dziel-
nicy tylko Samorz¹dowi Mazowsza, a dziel-
nica nie mo¿e inwestowaæ na nie swoim te-
renie i obs³ugiwaæ nie swojego obiektu. Ale
nie zostawimy mieszkañców Saskiej Kêpy
bez mo¿liwoœci korzystania z wody oligoceñ-
skiej. Budujemy w³asne, dzielnicowe ujêcie
przy ul. Zwyciêzców. Liczê, ¿e bêdzie ono
gotowe ju¿ w maju tego roku. Zamierzamy
równie¿ zbudowaæ studniê na Goc³awiu i je-
œli znajd¹ siê fundusze pomyœlimy tak¿e
o Kamionku.

Tak naprawdê ze wszystkich po³udniowo-
praskich ujêæ wody oligoceñskiej tylko jedno,
przy ul. Motorowej, podlega dzielnicy. Pozo-
sta³e by³y lub s¹ w³asnoœci¹ spó³dzielni i za-
k³adów pracy (np. PZO przy ul. Miñskiej,
RAWAR przy ul. Poligonowej). – Dopóki
przepisy pozwala³y na u¿ywanie tej wody do
procesów produkcyjnych, to zak³adom op³a-
ca³o siê utrzymywaæ ujêcia – wyjaœnia kieru-
j¹ca Wydzia³em Ochrony Œrodowiska El¿bie-
ta Gwadera.– Obecnie wody oligoceñskiej
wolno u¿ywaæ jedynie do celów spo¿ywczych
i zak³adom przesta³o siê to op³acaæ. Do tego
dochodz¹ du¿e koszty konserwacji i remontów
instalacji. No i zmiany w³asnoœciowe – zak³a-
dy siê przekszta³caj¹, dziel¹ i nie chc¹ finan-
sowaæ tych inwestycji, a dzielnicy nie pozwa-
la na to prawo. Jedynym rozwi¹zaniem pro-
blemu jest w³aœnie budowa nowych ujêæ, które
bêd¹ podlega³y wy³¹cznie dzielnicy.

Magda K.

PPPPOOOOSSSSUUUUCCCCHHHHAAAA     WWWW    WWWWOOOODDDDZZZZ IIII EEEE     OOOOLLLL IIIIGGGGOOOOCCCCEEEEÑÑÑÑSSSSKKKK IIII EEEE JJJJ .... .... ....
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Miñska 25. 
Dawniej ujêcie wody, teraz pijalnia... wódy.
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Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

rodzinnych!
ul. Meissnera 7 (Goc³aw) tel. 673-35-00

WARSZAWA

� Realizacja zleceñ NFZ
� Akcesoria do aparatów
� Dobór i badanie s³uchu bezp³atne
� Wizyty domowe u osób niepe³nosprawnych
� Fachowa pomoc protetyków s³uchu

S P R Z E D A Ż  N A R A T Y
tel. 022 812−49−09

W-wa ul. Bielszowicka 15 (Miêdzylesie)
codziennie w godz. 10.00-18.00 

(bez sobót i ost. poniedzia³ku miesi¹ca)

AAPPAARRAATTYY  SS££UUCCHHOOWWEE
Elektronika Elektromech. Sprzêtu Med. i Lab.

Ma³gorzata Lech
Rok za³o¿enia 1986

AAUUDDIIOO  SSEERRVVIICCEE
SSIIEEMMEENNSS
OOTTIICCOONN

BBEELLTTOONNEE

Dlaczego bez wahania op³aci
siê wybieraæ takie apteki, jak
ta? Z powodu niskich cen le-
ków? To te¿, ale s¹ rzeczy wa¿-
niejsze, ni¿ pieni¹dze. To szyb-
ki, bezp³atny dostêp do specja-
listy na dy¿urach w obszernym
pomieszczeniu bez wielotygo-
dniowych kolejek w przycho-
dni, bez s³onych op³at jak przy
wizytach w gabinetach prywat-
nych. Apteka z wyprzedze-
niem informuje klientów, kiedy
i jaki zakres porad mo¿na bê-
dzie uzyskaæ. 

Nie chodzi tu o zastêpowa-
nie wizyty diagnostycznej czy
konsultacyjnej, raczej o to, by
pacjent bez stresu i bez ko-
sztów móg³ spytaæ lekarza
o to, o co zapomnia³ przy
ostatniej wizycie u „swojego”
doktora: czy nowe leki nie bê-
d¹ k³óciæ siê z tymi stale
przyjmowanymi na inne dole-
gliwoœci, czy nie pope³nia
b³êdu lecz¹c siê samodzielnie,

albo jak zinterpretowaæ ostat-
nie wyniki badañ itp. Oczywi-
ste, ¿e ka¿dy mo¿e zaj¹æ le-
dwie kilka chwil, bo spotka-
nie nie odbywa siê za za-
mkniêtymi drzwiami gabine-
tu, lecz w otwartej przestrzeni
apteki, bez zapisów i bez ¿ad-
nych kosztów. 

Ale to nie wszystko. Termin
„OPIEKA FARMACEU-
TYCZNA” to o wiele wiêcej.
To tak¿e otoczenie ka¿dego
potrzebuj¹cego trosk¹, odpo-
wiedzialnymi poradami wy-
kszta³conych farmaceutów. 

Wiele osób unika chodzenia
do lekarzy i z ró¿nych powo-
dów leczy siê samodzielnie,
korzystaj¹c z dostêpnych na
rynku preparatów. Tu,
w „TWOJEJ APTECE”, za la-
d¹ nie stoj¹ sprzedawcy,
którzy tylko podaj¹ z pó³ek to-
war a potem inkasuj¹ nale¿-
noœæ. Tutejsi farmaceuci robi¹
dobry u¿ytek ze swojej 

wiedzy, a trzeba pamiêtaæ, ¿e
na wydzia³y farmaceutyczne
Akademii Medycznych ani nie
jest ³atwo siê dostaæ, ani nie
jest ³atwo je skoñczyæ. Tym
cenniejsze jest zaanga¿owanie
sympatycznych pañ magister
z „TWOJEJ APTEKI”
w opiekê farmaceutyczn¹, na
jak¹ mo¿e tu liczyæ ka¿dy pa-

cjent. W razie w¹tpliwoœci pa-
nie skonsultuj¹ problem i po
wyjaœnieniu spraw do koñca,
udziel¹ w³aœciwej porady. Pa-
miêtajmy jednak, ¿e nie cho-
dzi tu w ¿adnym wypadku
o zastêpowanie lekarza ani
o konkurowanie z nim! 

Niektórym wydaje siê
pewnie, ¿e to nadmiar starañ,
ale ca³kiem odmienne zdanie
na ten temat ma pewien eme-

ryt, którego okulistka, prze-
pisuj¹c mu krople na jaskrê,
zapomnia³a spytaæ, czy nie
ma problemów z sercem.
A mia³, i to powa¿ne, od kil-
kunastu lat przyjmuj¹c syste-
matycznie leki, które nagle,
nie wiedzieæ czemu, przesta-
³y dzia³aæ! Kardiolog ju¿ roz-
wa¿a³ wszczepienie rozru-

sznika serca, rodzina by³a
w rozpaczy a¿ w³aœnie pani
farmaceutka, realizuj¹c ko-
lejn¹ receptê na jaskrowe
krople, machinalnie spyta³a,
czy chory nie ma zaburzeñ
rytmu serca. Nowy okulista
przyzna³ jej racjê i przepisa³
inne krople, nie daj¹ce takich
skutków ubocznych, a leki
nasercowe znów zaczê³y
dzia³aæ! Czy zwyk³emu

œmiertelnikowi przyjdzie na
myœl, ¿e krople do oczu mo-
g¹ mieæ wp³yw na pracê ser-
ca? Albo z innej beczki: ile
m³odych dam, przyjmuj¹-
cych doustne leki antykon-
cepcyjne, wie, ¿e spo¿ywanie
bardzo du¿ych iloœci np. ¿u-
rawiny mo¿e znacznie os³a-
biaæ dzia³anie antykoncep-

cyjne? Te i wiele innych rze-
czy warto wiedzieæ dok³a-
dnie, a w tej aptece nikt nie
poczuje siê ura¿ony dociekli-
woœci¹ pacjenta. Znane z re-
klam has³o „...przed u¿yciem
skonsultuj z lekarzem lub
farmaceut¹” jest przez perso-
nel realizowane chêtnie
i z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹.

Z tych w³aœnie powodów
przywracanie zwyczajów

i kompetencji dobrego,
przedwojennego aptekarstwa
jest ze wszech miar po¿¹dane.

Jest jeszcze inny aspekt.
W niektórych aptekach pa-
cjenci s¹ przekonywani do
kupowania preparatów tego
samego producenta. Czy to
biznesmen, czy emeryt, bez
wzglêdu na zasobnoœæ port-
fela, ma proponowany ten
sam lek. Tu, w „TWOJEJ
APTECE”, panuje ¿elazna
zasada: nie promujemy
¯ADNEGO producenta! Do-
radzaj¹c, odnosimy siê do
choroby czy dolegliwoœci,
konsultujemy te¿ mo¿liwo-
œci finansowe klienta, przed-
stawiaj¹c ró¿ne propozycje
leków o tym samym dzia³a-
niu.

To sprawia, ze nie preferu-
j¹c ¿adnej firmy farmaceu-
tycznej, nie wchodz¹c w uk³a-
dy z ¿adn¹ z nich, „TWOJA
APTEKA” mo¿e sobie po-
zwoliæ na porady co do leków
z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹,
nie maj¹c „obowi¹zku” upo-
rczywego sugerowania tylko
niektórych z nich.

Z tymi cenami producen-
tów, to trochê tak, jak z herba-
t¹: w s³ynnej restauracji fili-
¿anka herbaty kosztuje 12 z³,
a w skromnym, czystym bar-
ku – 3 z³ mimo, ¿e jeden i dru-
gi napar jest identyczny.

Apteka nie ma wp³ywu na
ceny, jakie narzuca jej produ-
cent. Nie jest jednak bezrad-
na: w trosce o „si³ê portfela”
pacjenta mo¿e nie tylko
znacznie obni¿yæ w³asne mar-
¿e (st¹d tak niskie ceny), ale
te¿ zadbaæ o to, by tê „herba-
tê” kupowaæ u ró¿nych produ-
centów. W dobie kryzysu
rzecz warta uwagi i naœlado-
wania. „TWOJA APTEKA”
to naprawdê wyj¹tkowe miej-
sce. Po prostu przyjedŸ
i sprawdŸ!
AS 2009 eGo

REKLAMA REKLAMA

Czy nie ka¿da apteka powinna wygl¹daæ
w taki w³aœnie sposób? Opieka farma-
ceutyczna dla ka¿dego pacjenta, porady
zapraszanych w okreœlone dni specjali-
stów w ró¿nych problemach medycz-
nych, pe³en asortyment leków bez forso-
wania ¿adnego z producentów i jeszcze
do tego – naprawdê najni¿sze ceny!

PORADY FACHOWCÓW!

TWOJA APTEKA, ul. Patriotów 110 (róg Lawinowej), w Centrum Handlowym Miedzeszyn;

czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 730-2100; w soboty od 900 do 1500; 
tel. (022) 332 21 44.
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REKLAMA REKLAMA

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

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

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

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

w³asny 
parking
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Metal−Market

SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

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

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

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

REKLAMA REKLAMAMARKET ROKU
Jak wzorzec metra w Sevres - takim idea³em,
wzorcem w kategorii „œredni sklep” okaza³
siê sklep spo¿ywczy nr 42 LUX Mini przy ul.
Lucerny 87, nale¿¹cy do „Spo³em” WSS Pra-
ga Po³udnie.
Og³oszono to 20 stycznia na uroczystej gali w hotelu Sheraton

podaj¹c wyniki I edycji  konkursu o tytu³ „Market Roku 2009”,
którego organizatorem by³ miesiêcznik „Wiadomoœci  Handlowe”.

Podejmuj¹cy decyzjê cz³onkowie jury zwracali uwagê zarówno
na wyniki finansowe danej placówki, otoczenie, konkurencjê oraz
estetykê sali. 

W roku 2002
przeprowadzo-
no moderniza-
cjê sklepu,
w trakcie której
powiêkszono
o 15 metrów
salê sprzeda¿o-
w¹. Niebawem
po remoncie
placówkê w³¹-
czono do Ogól-
nopolskiej Sie-
ci Sklepów
„LUX ”. Obe-

cnie sklep posiada 90 m kw. powierzchni sprzeda¿owej. Na tak nie-
du¿ej powierzchni sprzedawanych jest oko³o 6000 artyku³ów. Ob-
s³uguje dziennie oko³o 750 klientów. Placówka stale przoduje
w rankingach wskaŸników wydajnoœci „Spo³em” WSS Praga Po³u-
dnie. Kierowniczk¹ nagrodzonego sklepu jest Anna Krasuska, (na
zdjêciu) z handlem zwi¹zana od 1969 roku. To dziêki niej sklep
osi¹gn¹³ taki sukces. Ale kierowniczka tu¿ po otwarciu zmoderni-
zowanej placówki mówi: „My nie tylko walczymy o nowego klien-
ta, ale ka¿dego dnia musimy potwierdzaæ, ¿e wci¹¿ mamy dobry to-
war”. Janad

Sport, rekreacja, edukacja
��Wstêp do nauki szermierki dla dzieci 7–8 lat (zajêcia nieodp³atne).
�� Kurs podstaw szermierki dla dzieci 9–13 lat.
�� Szermiercze zajêcia rekreacyjne dla m³odzie¿y i doros³ych.

„KA¯DY MO¯E BYÆ SZERMIERZEM”
Kontakt: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 1700–1900

Polski Klub Szermierczy
Zespó³ Szkó³ Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej
03-964 Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 24
tel./fax (022) 638-37-60, tel. kom. 0-668-129-844; 
e-mail: poczta@pkszerm.com
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OKNA � ROLETY
PROFIL 6−PROFIL 6−ciocio KOMOROWY KOMOROWY 

W CENIE 5−W CENIE 5−ciocio KOMOROWEGOKOMOROWEGO
Szyba termoizolacyjna k=1,0

�� Maty bambusowe �� ¯aluzje �� Verticale

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 



Wszystkie nowe autobusy
i tramwaje, które bêd¹ wyje¿-
d¿a³y na warszawskie ulice,
maj¹ byæ wyposa¿one w urz¹-
dzenia do sprzeda¿y biletów.
Byæ mo¿e, w ramach testów,
pierwsze urz¹dzenia pojawi¹
siê w wybranych pojazdach je-

szcze w pierwszej po³owie bie-
¿¹cego roku. W urz¹dzeniach
bêdzie mo¿na kupiæ tylko bile-
ty jednorazowe (na 1 i 2 strefê,
normalne oraz ulgowe). Bilety
bêd¹ mia³y postaæ papierowego
(nie tekturowego) paragonu.
Automaty wyposa¿one bêd¹
w wyœwietlacz i przyciski do

wyboru rodzaju biletu. Pasa¿er
bêdzie móg³ zap³aciæ za bilet
tylko monetami.Urz¹dze-
nia bêd¹ wydawa³y re-
sztê. Maj¹ byæ od-
porne na wysokie
ró¿nice temperatur
oraz na próby uszko-
dzenia przez wandali. 

� � � 
Ostatecznie 6 konsorcjów za-

kwalifikowa³o siê do realizacji
II etapu budowy Stadionu Na-
rodowego w Warszawie. Do
koñca tygodnia otrzymaj¹ one
dokumentacjê przetargow¹.Od
tego czasu bêd¹ mia³y 40 dni na
z³o¿enie ostatecznej oferty.
Zgodnie z harmonogramem,
rozpoczêcie II etapu inwestycji
(budowa stadionu) planowane
jest na pocz¹tek maja 2009 r.,
a jej zakoñczenie na 30 czerw-
ca 2011 r. – poinformowa³o
biuro prasowe Narodowego
Centrum Sportu. 

� � � 
Stowarzyszenie „Obywatele

dla Warszawy” przekaza³o rad-
nym m.st. Warszawy apel o pil-
ne podjêcie dzia³añ zmierzaj¹-

cych do likwidacji mo¿liwoœci
wydawania gazetek lokalnych
przez zarz¹dy dzielnic. Kwota
dwóch milionów z³otych, za-
planowana w bud¿etach dziel-
nic na 2009 rok na wydawnic-
twa dzielnicowe, powinna byæ
wykorzystana na cele bardziej
potrzebne Warszawie ni¿ pro-
mowanie aktualnie rz¹dz¹cych
w³adz. 

� � � 
Warszawskie w³adze PiSu

zaproponowa³y zmniejszenie
liczby radnych rady miasta i 18
dzielnic. Jedn¹ z istotnych
przes³anek dla tej decyzji maj¹
byæ oszczêdnoœci w finansach
miasta z tytu³u mniejszej liczby

radnych, którym co miesi¹c
trzeba wyp³acaæ diety. 

S³awomir Potapowicz ze Sto-
warzyszenia Obywatele dla
Warszawy radzi jak ju¿ dziœ ra-
dni mog¹ zaoszczêdziæ wiele
milionów. Wed³ug niego wy-
starczy bardzo prosty i skutecz-
ny zabieg polegaj¹cy na
zmniejszeniu diet sto³ecznych
rajców.

Tvnwarszawa.pl poda³o, ¿e
w stolicy na 467 radnych War-
szawy i dzielnic miasto wydaje
ponad 900 tys. z³otych mie-
siêcznie. Na powy¿sz¹ kwotê
sk³adaj¹ siê diety wszystkich
radnych liczone œrednio oko³o 2
tys.z³. Jeœli by jednak przyj¹æ,

¿e radni miasta otrzymuj¹ pó³-
tora tysi¹ca z³otych miesiêcznie,
zaœ radni dzielnic nie wiêcej ni¿

tysi¹c z³, to w skali roku
mielibyœmy oszczêdnoœci
prawie 5 mln z³otych -
wylicza Potapowicz. 

� � � 
Spotkanie z autorami naj-

gorêtszych ksi¹¿ek tego sezonu
(tematem spotkania bêdzie „5
mitów na temat uwodzenia”)
odbêdzie siê w warszawskim
Trafficu 13 lutego br. o godz.
19.00. Spotkaniu towarzyszyæ
bêdzie premiera dwóch nowo-
œci „Alchemia uwodzenia, czyli
jak hipnotycznie kontrolowaæ
umys³y, uczucia i zachowania
seksualne kobiet” autorstwa
najlepszych polskich ekspertów
NLS i mistrzów sztuki uwodze-
nia, Andrzeja Batko, Lecha
Dêbskiego, Paw³a Sowy i „Al-
chemia uwodzenia, czyli ero-
tyczna manipulacja mê¿czyzna-
mi” autorstwa Agnieszki Orna-
towskiej. Najbardziej aktywni
uczestnicy bêd¹ mogli wygraæ
ksi¹¿ki i uzyskaæ autografy au-
torów. Pozycje te nie powinny

siê w ogóle ukazaæ, poniewa¿
s¹ skandaliczne i absolutnie
niepoprawne politycznie.

� � � 
Osoby cierpi¹ce z powodu

chorób nowotworowych i in-
nych najciê¿szych schorzeñ mo-
g¹ przybyæ bez biletu w niedzie-
lê 1 marca br. godzinie 8.00 ra-
no do Oœrodka Edukacji Kultu-
ralnej SBM „Grenadierów” al.
Stanów Zjednoczonych 40 – na
spotkanie z Uzdrowicielem Cli-
vem Harrisem. (ab)

�� Dom Kultury w Aninie ul. V Poprzeczna 33 – 21 luty godz. 17.00 – wernisa¿ wystawy malar-
skiej Hanny Gancarczyk.Wystawa czynna do 14.03.br. Zwiedzanie: poniedzia³ek w godz.
12.00–18.00, wtorek, œroda, czwartek godz.12.00–16.00, pi¹tek godz. 12.00–20.30;  
�� Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga Po³udnie ul. Podskarbiñska 2 - do 27 lutego
w godz. 12.00-18.00 wystawa akwareli i rysunków Janusza Ma³anicza; 12.02. godz. 17.00 - Praska
Szko³a Zdrowia Wstêp wolny; 13.02. godz. 18.00 - Koncert sonat na skrzypce i fortepian:Wstêp wol-
ny; 14.02.godz.18.00 - Koncert Walentynkowy „Mi³oœæ to Niebo na Ziemi”oraz impreza walentynko-
wa. Wstêp wolny. Po koncercie walentynkowa zabawa taneczna; 15 lutego o godz. 11.00 odbêdzie siê
Wielki Bal Charytatywny dla Przedszkolaków „Dzieci Dzieciom”. Wstêp wolny; godz.17.00 - W ra-
mach spotkañ podró¿niczych wyk³ad: „Chiny- tradycja i wspó³czesnoœæ”; wstêp wolny; 17.02.
godz.18.30-20.00 Katolickie Nauki Spo³eczne – wyk³ad, wstêp wolny; 18.02. godz.17.00 - W cyklu
„Spotkania ze sztuk¹” wyk³ad pt. „Epoki i style”, wstêp wolny;19.02. godz.18.00 – T³usty Czwartek,
zabawa dla dzieci (bilety 3 z³); 23.02. godz. 18.30 - „Swing Club” - spotkania muzyczne w stronê
swingu, wyst¹pi Kwartet Waldemara Kurpiñskiego, wstêp wolny; 24.02. godz. 18.00 Bal Ostatkowy,
wstêp 15 z³; 25.02. godz. 17.00 - W cyklu „Spotkania ze sztuk¹” wyk³ad pt.”W krainie Ozyrysa –
sztuka i wierzenia w staro¿ytnym Egipcie”, wstêp wolny;
�� Klub Kultury „Goc³aw” ul. Abrahama 10 – 12.02. godz. 19.30-21.00 – „Cia³o twój najlepszy
przyjaciel – s³uchaj swojego cia³a” – wyk³ad wraz z pokazem; 16.02. godz.19.00 – „OdnaleŸæ w so-
bie” – Biesiada literacka. Spotkanie autorskie z poetk¹ Barbar¹ Bia³ow¹s; 19.02. godz. 18.30 –

„Przedwioœnie w kwiatach” – Osobowoœæ kobiety a ciekawe kompozycje kwiatowe. Spotkanie z flo-
rystyk¹ Beat¹ Chwaleba w ramach zajêæ Akademii Cz³owieka Aktywnego; 21.02 godz. 18.00 – „Co
nam w duszy gra”  –  wernisa¿ wystawy prac artystycznych sekcji emerytów ZNP oddzia³ Praga Po-
³udnie; godz. 19.00 –„Nieodpowiedzialne obrazy” spotkanie autorskie z artystk¹ malark¹ Jolant¹ Go-
lenia Mikusz; godz. 20.00 - 24.00 „Ostatkowy bal karnawa³owy” – zabawa taneczna dla doros³ych.
Bilety w cenie 10 z³; 23.02. godz.19.00 „Gwiazdy polskiej estrady” – koncert zespo³u PARTITA.
W programie najwiêksze przeboje zespo³u oraz nowe kompozycje. Bilety wstêpu - 10 z³; 25.02. godz.
16.00-20.00 – „Obraz tkany” - otwarte warsztaty pracowni tkactwa artystycznego Klubu Kultury Go-
c³aw. 26.02. godz. 18.30 – „Spotkanie z ksi¹¿k¹” – poezje, powieœci, biografie znanych Polaków i naj-
wybitniejszych kobiet. Spotkanie w ramach zajêæ Akademii Cz³owieka Aktywnego;
�� Dom Kultury „Rembertów” al. Komandosów 8 - 15.02. w godz. 15.30-17.00 Bal Karnawa³owy
dla dzieci, rodziców i dziadków z konkursami i nagrodami (mile widziane stroje karnawa³owe); 17.02.
o godz. 12.00 spotkanie nt. „Wartoœci uniwersalne w komunikacji miêdzykulturowej ” w ramach pro-
gramu Bliskie spotkania miêdzykulturowe Rembertów 2008” –  spotkanie odbêdzie siê w LI LO
im.T.Koœciuszki ul. Kadrowa 5/15;
�� Klub Kultury Falenica” ul. W³ókiennicza 54 - 20.02. godz. 12.00 Tryptyk Romantyczny – A.
Mickiewicz „Dziady”; 23.02. godz. 19.00 „Malownicze podró¿e Pana Cogito – wyprawa mitologicz-
na” scenariusz na podstawie utworów Z. Herberta, wykonanie Grupa Teatralna K.K. „Falenica”;
�� Dom Kultury ,,Wygoda” ul. Koniecpolska 14 - 13.02. godz. 17.00-20.00 Dyskoteka dla dzieci
i m³odzie¿y szkolnej (od 5-tej klasy); 14.02. godz. 18.00-19.30 Walentynkowy koncert operetkowy
pt.: „Mi³oœæ to niebo na ziemi”. Sk³adka: 15 z³ od osoby, Klub Seniora 10 z³; 25.02. godz. 17.30-
18.30; Dy¿ur dzielnicowego dla mieszkañców osiedla Wygoda-Kawêczyn;

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW
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Chyba powinniœmy zacz¹æ dora-
biaæ jako wró¿ki. Znów nam siê
sprawdzi³o! Mimo buñczucznych za-
powiedzi jednego z wiceprezyden-
tów (zgodnie z noworocznym posta-
nowieniem nazwisko wymienimy
dopiero w informacji o jego dymisji)
nie uda³o siê posklejaæ g³osów nie-
zbêdnych do przeforsowania lanso-
wanej komercjalizacji miejskich pla-
cówek s³u¿by zdrowia i stosowny
projekt uchwa³y do Rady nie wp³y-
n¹³. Kolejny zapowiadany termin
odp³yn¹³ w sin¹ dal, jak pose³ PiS na
meleksie. I jak ów pose³ pewnie
wróci. Tyle, ¿e w kszta³cie meleksa:
niewielki i z napêdem wystarczaj¹-
cym na krótko. 

Zanim to jednak nast¹pi trwa
„m³otkowanie” dyrektorów przycho-
dni i szpitali, by „spontanicznie” pro-
jekt poparli. Zastosowano sprawdzo-
ne metody: do najbardziej krn¹br-
nych wesz³y kontrole. Jesteœmy
przekonani, i¿ od dawna zaplanowa-
ne i absolutnie niezwi¹zane z dysku-
sj¹ o komercjalizacji. A zbie¿noœæ
faktów jest czysto przypadkowa i je-
œli dzia³a na czyj¹œ niekorzyœæ, to tyl-
ko na niekorzyœæ faktów. 

A propos faktów, to z radoœci¹
odnotowujemy znaczn¹ poprawê ja-

koœci polityki informacyjnej Ratu-
sza. I jej skutecznoœci. Uda³o siê na-
wet osi¹gn¹æ poziom nie notowany
od czasu odejœcia w mroki niepa-
miêci wszechw³adnego sekretarza
KC tow. Jana G³ówczyka i na pozio-
mie wiceprezydenta okreœlaæ du¿ej
telewizyjnej stacji, który dzienni-
karz mo¿e, a który nie - z panem
prezydentem (o, przepraszamy:
Panem Prezydentem) rozmawiaæ.
Nowe idzie. Stare jedzie! 

I wiele wskazuje na to, i¿ do Ra-
tusza zupe³nie oficjalnie wjedzie 1
marca! £apanka na nowego dyrek-
tora Biura Polityki Zdrowotnej – ta-
kiego, który by³by w stanie wspó³-
pracowaæ z dotychczasowym wice-
prezydentem (dwóm kolejnym siê
to nie uda³o) i firmowaæ jego ko-
mercjalizacyjne pomys³y, wchodzi
w decyduj¹c¹ fazê. Sytuacja przy-
pomina tu tê, z poszukiwaniem no-
wego Ministra Sprawiedliwoœci. Naj-
pierw mówi³o siê o tuzach, potem
o tuzikach, a na koniec powo³a³o siê
Czumê. Z piêkn¹ kart¹ i doœwiad-
czonego w sprawiedliwoœci jak mo-
lestowana dziewica w seksie. Naj-
pierw do BPZ mia³ przyjœæ wybitny
organizator zdrowia, potem ktoœ
z doœwiadczeniem, a skoñczy siê na

osobie, która z Ratuszem rozsta³a
siê w atmosferze – delikatnie
mówi¹c – nienajlepszej. No có¿…
Jaki pan, taki kram – jak mówi³
Schiller. 

Zaostrza siê konflikt miêdzy sze-
fem biura kultury, a jego zastêpczy-
ni¹ Ma³gorzat¹ Naimsk¹ (zbie¿noœæ
nazwiska z by³ym naczelnym bez-
pieczniakiem RP nieprzypadkowa).
Pani Ma³gorzata znana w okresie
sto³ecznych rz¹dów braci K. z abso-
lutnego podporz¹dkowania przewo-
dniej roli partii, jako jedna z dwóch
dyrektorek poprzedniej ekipy (dru-
g¹ by³a – przypomnijmy, choæ chy-
ba nie warto – Aurelia Autopromo-
cja-Ostrowska) zosta³a w pierwszym
roku prezydentury Pani Profesor
Waltz negatywnie oceniona przez
merytoryczn¹ komisjê Rady. Jak na
ironiê, kilka dni po tym fakcie otrzy-
ma³a… powo³anie na wicedyrekto-
ra. I trwa na tym stanowisku mimo
oporów swego szefa. Oporów nie
bezpodstawnych. 

Triumfy œwiêci za to wiceprezy-
dent Andrzej Jakubiak. Ten pan
podoba nam siê coraz bardziej. Mo-
¿e jego pomys³y bywaj¹ kontrower-
syjne, ale skutecznoœæ – jak dot¹d
– jest 100 procentowa. Prawdopo-
dobnie wynika to z faktu, i¿ Jaku-
biak najpierw myœli, potem przygo-
towuje, nastêpnie realizuje, a do-
piero na koñcu o sprawie mówi. Tak
by³o z kupcami ze stadionu, tak by-
³o ze zmian¹ systemu naliczania
czynszów w mieszkaniach komunal-
nych, tak by³o z koncesjami dla ta-
ksówkarzy. A teraz dok³adnie tak
samo jest z likwidacj¹ bud na Placu
Defilad. Gratulujemy!

PODPATRYWACZ

NOWE IDZIE. STARE JEDZIE
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Rada Warszawy zatwierdzi³a
przekazanie spó³ce „Kupiec
Warszawski” terenów przy ul.
Marywilskiej. Wczeœniej spó³ka
wygra³a og³oszony przez w³adze
Miasta przetarg na tê dzia³kê. 

Komisja przetargowa bra³a po uwagê propo-
nowan¹ przez oferenta cenê za dzier¿awê, iloœæ
kupców bêd¹cych w spó³ce i doœwiadczenie
w prowadzeniu targowisk na gruntach Skarbu
Pañstwa lub samorz¹du. Oferta „Kupca War-
szawskiego” (choæ by³a jedyn¹ ofert¹) przekro-
czy³a ustalony w przetargu limit i urzêdowo zo-
sta³a uznana za najkorzystniejsz¹. 

Wynik konkursu trafi³ pod obrady sto³ecznych
rajców. W miniony czwartek Rada Warszawy za-
twierdzi³a wynik przetargu i zgodzi³a siê na przy-
znanie dzia³ki przy ul. Marywilskiej spó³ce „Ku-
piec Warszawski”. – Jesteœmy bardzo zadowoleni
– powiedzia³ „Mieszkañcowi” Cezary Bunkie-
wicz prezes zwyciêskiej firmy. – To œwiadczy, ¿e

stanêliœmy na wysokoœci zadania, a brak zarzu-
tów do naszej oferty potwierdzi³ nasz¹ wiarygod-
noœæ.

Na Marywilsk¹ ju¿ w tym roku zaczn¹ przeno-
siæ siê kupcy prowadz¹cy dzia³alnoœæ przy Sta-
dionie Dziesiêciolecia. ar

Firma „Nivette” nie tylko od
11 lat sprzedaje i serwisuje au-
ta, ale tak¿e daje pracê wielu
naszym mieszkañcom.

Prezes spó³ki i jej g³ówny
udzia³owiec Micha³ Nivette
w bran¿y motoryzacyjnej dzia³a
ju¿ od 40 lat. Jego firma jest
w gronie wiod¹cych dealerów
oferuj¹cych pe³n¹ gamê samocho-
dów Opel. I to na prezentacjê naj-
nowszego modelu Opla – Insigni
– Barbara i Micha³ Nivette (na
zdjêciu) zaprosili swoich klientów
i przyjació³ do siedziby firmy
przy ul. Lotniczej 3/5.

Nowa Insignia zachwyci³a ze-
branych stylistyk¹. Oprócz nowe-
go designu debiutant imponuje no-
woczesnoœci¹ rozwi¹zañ i komfor-
tem jazdy. W trakcie karnawa³o-
wego spotkania odby³ siê równie¿
II Festiwal Nalewek. Tym razem
zwyciê¿y³a tarninówka.          (ab)

Insignia u Nivette

Marywilska dla warszawskich kupców

Ju¿ nied³ugo zapraszamy na Marywilsk¹ –
obiecuj¹ kupcy.


