
Smutne DNA
Polak, warszawiak potrafi mieæ

zgryzoty... Wszystkie znaki na nie-
bie i ziemi wskazuj¹, ¿e rejon Pla-
cu Szembeka w tym roku zacznie
byæ modernizowany, by z czasem
staæ siê prawdziwym centrum
dzielnicy. Na samym Placu teren
przeobrazi siê w reprezentacyjny
plac i park - inwestorem bêdzie
kiesa miejska. Z kolei kupcy z Ba-
zaru Szembeka chc¹ diametralnie
zmieniæ widok targowiska od stro-
ny ulicy Zamienieckiej, gdzie sta-
nie zupe³nie nowa pierzeja.

S³usznie siê Pañstwo domyœla-
j¹, ¿e nie brakuje w tym rejonie
mieszkañców, którzy siê tymi mo-
dernizacjami potwornie martwi¹.

Argumenty s¹ trzy. Jak bêdzie
³adny plac, to bêdzie na nim g³o-
œno, bo bêdzie du¿o ludzi. Czy
mo¿e byæ g³oœniej, skoro plac
przylega do Grochowskiej, po
której hucz¹ tramwaje i p³yn¹ nie-
koñcz¹ce siê potoki aut?

Jak bêdzie ³adnie przy Bazarze
Szembeka, to bêdzie wiêcej klien-
tów. Okoliczni mieszkañcy strac¹
komfort zakupów a i pewnie bêdzie
dro¿ej, bo jak ³adniej, to dro¿ej... 

Trochê tu brakuje logiki, no bo
albo drogo, albo wiêcej klientów.
No i trzeci argument - jak bêdzie
centralnie, to zabraknie miejsc do
parkowania i kierowcy pozasta-
wiaj¹ wszystkie chodniki.

I tak oto interes miejski nie tra-
fia w gusta lokalne. Na szczêœcie
¿ycie zawsze potrafi stêpiæ krawê-
dzie „z³ych” skutków zmian na tyle
skutecznie, ¿e po latach „przera-
¿aj¹ce” zagro¿enia zaczynaj¹
z pamiêci wychodziæ jako œmie-
szne obawy.

Wiêc jako mieszkaniec tego re-
gionu stajê po stronie wielkich orê-
downików modernizacji. Damy so-
bie radê, bo zmiany na miarê XXI
wieku nie s¹ bardziej przera¿aj¹ce
ni¿ pojawienie siê pierwszej ¿a-
rówki, adapteru, czy hucz¹cego
odkurzacza. A tego te¿ siê kiedyœ
ludzie bali. Zw³aszcza ci ze smut-
nym DNA. Tomasz Szymański
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Rok temu, w kamienicy przy
ul. Grochowskiej 302, tlenek
wêgla zabi³ nastoletni¹
Agnieszkê. Tej zimy œmier-
telny czad powróci³ do bu-
dynku.

Takiego scenariusza nikt by nie wymyœli³.
Czad zaatakowa³ dok³adnie tego samego dnia
i o tej samej porze, co przed rokiem. – Pamiêta-
my – mówi¹ „Mieszkañcowi” lokatorzy kamienicy.
– To by³o ko³o godziny pierwszej w nocy z 20 na
21 stycznia. Zaczyna³ siê Dzieñ Babci i imieniny
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G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

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

koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

czynne 9−20, sobota 9−14
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NOWE INWESTYCJE!!!

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

www.egrib.pl
Tel./fax 022 879−73−86

O P T Y K
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

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

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

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

� 667722−−7777−−7777

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Wyszed³ z wiêzienia 
i znêca³ siê nad rodzin¹

Wyzywa³, grozi³ i bi³ przez wszystkie lata
ma³¿eñstwa. Spokój by³ tylko w czasie, gdy
siedzia³ w wiêzieniu. Teraz na warunkowym
zwolnieniu nadal nie przesta³ znêcaæ siê i gro-
ziæ. Kiedy policjanci dotarli na miejsce, zastali
pijanego mê¿czyznê, który szarpa³ i bi³ dwie
kobiety. Jedna z nich by³a jego ¿on¹, druga zaœ
jej ciê¿arn¹ siostr¹. W mieszkaniu znajdowa³o
siê jeszcze 9-letnie dziecko.

Mundurowi zareagowali b³yskawicznie
i momentalnie opanowali sytuacjê. 35-letni
Józef K. zosta³ zatrzymany, a pokrzywdzone
mog³y poczuæ siê bezpiecznie. Mê¿czyzna
mia³ ponad 2 promile alkoholu we krwi. Trafi³
do izby wytrzeŸwieñ. 

Telefon zadzwoni³ w szafie
Dzielnicowi nie uwierzyli zapewnieniom

córki i ziêcia poszukiwanej kobiety, ¿e nie
utrzymuj¹ z matk¹ ¿adnych kontaktów i nie
maj¹ pojêcia, gdzie mo¿na j¹ znaleŸæ. W trak-
cie rozmowy z ma³¿eñstwem, które otworzy³o
im drzwi, jeden z policjantów zadzwoni³ do
poszukiwanej na „komórkê”. Co siê wówczas
okaza³o? Otó¿ dŸwiêk dzwoni¹cego telefonu
zacz¹³ dobiegaæ z wnêtrza mieszkania, a kon-
kretnie z szafy. To tam ukry³a siê 63-letnia Mi-
ros³awa G. Kobieta zosta³a natychmiast zatrzy-
mana i poinformowana, ¿e jest poszukiwana na
podstawie zarz¹dzenia do ustalenia miejsca po-
bytu, a tak¿e wydany zosta³ nakaz doprowa-
dzenia jej do aresztu œledczego lub zak³adu
karnego.

Z³odziej fiatów wpad³ w seicento
Nad ranem policjanci z wydzia³u wywia-

dowczo-patrolowego podjêli interwencjê wo-
bec nadje¿d¿aj¹cego ulic¹ Grochowsk¹ seicen-
to. Kierowca nie zastosowa³ siê do polecenia
mundurowych, nagle przyspieszy³ i zacz¹³
uciekaæ ulicami Grochowa. Kilka przecznic
dalej pojazd wpad³ w zaspê. Kierowca próbo-
wa³ uciekaæ jeszcze pieszo, ale b³yskawicznie
zosta³ przez patrolowców zatrzymany. 25-letni

Jacek W. nie mia³ przy sobie ¿adnych doku-
mentów. Mê¿czyzna by³ pijany (mia³ ponad
1,7 promila alkoholu we krwi). „Jego” pojazd
by³ poszukiwany. Policjanci zabezpieczyli sei-
cento i zatrzymali Jacka W., któremu udowo-
dniono równie¿ kradzie¿ z w³amaniem 3 fia-
tów (2 seicento i 1 pandy).

Policjanci w walce ze z³odziejami 
pr¹du

Najpierw nie p³acili rachunków, potem stra-
cili liczniki i dostêp do pr¹du. Postanowili
wiêc radziæ sobie sami. Nielegalnie doprowa-
dzili energiê elektryczn¹ do swoich mieszkañ.
Dziêki czujnoœci dzielnicowych oraz poli-
cjantów wydzia³u do walki z przestêpczoœci¹
gospodarcz¹ nie pozostali jednak bezkarni.
Pozyskiwane informacje na temat przys³o-
wiowych z³odziei pr¹du natychmiast skutkuj¹
sprawdzeniami i kontrolami wskazywanych
adresów. Tylko w przeci¹gu dwóch dni stró¿e
prawa ujawnili trzy takie przypadki. Dzielni-
cowi uzyskali informacjê dotycz¹c¹ mieszka-
j¹cego na strychu jednego z bloków na terenie
Grochowa 62-letniego Marka G. Mê¿czyzna
mia³ od³¹czony dop³yw energii, ale pomimo
tego korzysta³ z grzejnika i oœwietlenia.
Dzielnicowi zapukali do lokalu zajmowanego
przez 62-latka i wówczas potwierdzi³a siê in-
formacja o kradzie¿y pr¹du. Funkcjonariusze
wydzia³u do walki z przestêpczoœci¹ gospo-
darcz¹ odwiedzili równie¿ dwa mieszkania
usytuowane w jednej kamienicy. W obu loka-
lach mieszkañcy nielegalnie pobierali energiê
elektryczn¹. 57-letni Henryk T. zosta³ zatrzy-
many, natomiast pod drugim adresem pozo-
stawiono lokatorowi wezwanie z uwagi na
nieobecnoœæ g³ównego najemcy. W ka¿dym
z przypadków policjanci wzywali pracowni-
ków zak³adu energetycznego, którzy dokony-
wali pomiaru natê¿enia pr¹du i potwierdzali
fakt nielegalnego poboru energii elektrycznej
oraz odcinali dop³yw pr¹du do tych mieszkañ.
Teraz ujawnieni sprawcy tych przestêpstw od-
powiedz¹ za swoje czyny przed s¹dem.

(eb) 

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

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 022 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA
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�Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT �

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg �

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

REKLAMA REKLAMA

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
e−mail: sklep@krasphone.pl

� 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

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

Z jedenastu zdjêæ zrobio-
nych przez Konrada Brandla
powsta³a panorama (a w³aœci-
wie cyklorama) Warszawy
i Pragi. I w³aœnie na praskim
fragmencie tej cykloramy wi-
doczny jest budynek, który
pozostawa³ ukryty przez d³u-
gie dziesiêciolecia. Mowa
o magazynie kolei warszaw-
sko-terespolskiej, który teraz
pe³ni funkcjê mieszkaniow¹. –
To prawdopodobnie najstar-
szy budynek na Pradze Po³u-
dnie – mówi wiceburmistrz
dzielnicy Adam Grzegrzó³ka,
który obiektem interesuje siê
od kilku miesiêcy. Janusz Su-
jecki z Zespo³u Opiekunów
Kulturowego Dziedzictwa
Warszawy „ZOK” i Muzeum
Warszawskiej Pragi wyjaœnia,
¿e budynek powsta³ w 1868
roku. – Wzniesiony zosta³ wg
projektu Alfonsa Kropiwnic-
kiego – dodaje. – To bardzo
wa¿na informacja, gdy¿ do-
tychczas przyjmowano, ¿e
w Warszawie drugiej wojny
œwiatowej nie przetrwa³a
¿adna z realizacji tego archi-
tekta. Budynek nosi adres Lu-
belska 34, a znajduje siê po-
miêdzy ul. Skaryszewsk¹,
a nasypem kolejowym. Do tej
pory by³ znakomicie zama-
skowany przez drzewa i cha-
szcze. Jego odnalezienie utru-
dnia³y te¿ zmiany adresowe,
gdy¿ wczeœniej przydzielono
mu adres Brzeska 2. 

Te „zamaskowania” sprawi-
³y, ¿e zabytek umkn¹³ nawet

Jaros³awowi Zieliñskiemu
wybitnemu varsawianiœcie,
autorowi „Atlasu dawnej ar-
chitektury ulic i placów War-
szawy”. Mo¿na powiedzieæ,
¿e w celach ewidencyjnych
Janusz Sujecki zbada³ zabytek
od fundamentów. A w³aœciwie
od strychu. Tam w³aœnie zna-
laz³ oryginalne rosyjskie czer-
wone dachówki, które pier-
wotnie pokrywa³y dach obiek-

tu oraz kolejowe gwoŸdzie.
Swoje znaleziska (na zdjêciu)
z dum¹ prezentuje „Mieszkañ-
cowi”: - Te gwoŸdzie ze sp³a-
szczonym ³ebkiem z jednej
strony przytrzymywa³y pod-
k³ady kolejowe przed blisko
150 laty. Niedawno teren wo-
kó³ budynku zosta³ czêœciowo
uporz¹dkowany, a PKP S.A.,
które jest w³aœcicielem obiek-
tu wyremontowa³o dach i od-
tworzy³o zniszczone kominy.

Pod koniec listopada na bu-
dynku pojawi³ siê modu³ MSI
– opisuj¹ca tabliczka Miej-
skiego Systemu Informacyj-
nego. Nowy dach pozwoli
uratowaæ zabytek, w którym
zachowa³a siê oryginalna
wiêŸba dachowa. Za szybkie
podjêcie dzia³añ renowacyj-
nych varsawianiœci chwal¹
dyrektor Halinê Laskowsk¹
z PKP. – Bêdziemy chcieli roz-
mawiaæ z PKP na temat dal-
szych losów tego budynku –
powiedzia³ nam wicebur-
mistrz Adam Grzegrzó³ka. –
Trzeba go lepiej wyekspono-
waæ, a rejon w którym siê
znajduje, jest w naszym szcze-
gólnym zainteresowaniu. To

praktycznie bezpoœrednie s¹-
siedztwo Stadionu Narodowe-
go. W ubieg³ym roku dzielni-
ca wyremontowa³a kamienicê
u zbiegu ul. Skaryszewskiej
i Targowej. Remontowany jest
równie¿ budynek przy Skary-
szewskiej 6, a w kolejce na
przywrócenie œwietnoœci cze-
ka bardzo ciekawa Targowa 14
i klimatyczna kamienica na
rogu ul. Lubelskiej i Gro-
chowskiej. ar

ZAPOMNIANY ZABYTEK
W 1873 r. remontowano wie¿ê zegarow¹
Zamku Królewskiego. Na ustawione wokó³
wie¿y rusztowanie wspi¹³ siê fotograf Kon-
rad Brandl i obfotografowa³ widoczn¹ oko-
licê. Na jednym z tych zdjêæ widaæ budy-
nek, który w³aœnie zosta³... odkryty!
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LICEUM 
I SZKO£A
POLICEALNA 
DLA DOROS£YCH

04-026 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51

tel. (022) 517 77 40, 0 602 232 879
www.elita.waw.pl

USŁUGI
HYDRAULICZNE

I GAZOWE
w pe³nym zakresie

Tel. 22 611−89−95
660−51−60−10

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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ROK ZA£O¯ENIA
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KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 022 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

�� nauka dla dzieci i doros³ych ��
�� challange �� turnieje
www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
do Akademii Tenisowej 

i na sezon zimowy!

Przed³u¿enie Wa³u Miedzeszyñskiego w kierunku Józefowa,
to ul. Nadwiœlañska. Tu¿ przy przystanku autobusu linii 702 ja-
d¹cego np. z Ronda Wiatraczna lub Minibus-BIS z przystanku
Centrum 05, w odleg³oœci niewiele ponad 10 km od œródmie-
œcia, mieœci siê Fabryczny Salon Meblowy ZAKOR, z obszer-
nym i wygodnym parkingiem dla Klientów. 

Co to oznacza? Wiele kolekcji mebli z litej dêbiny, takich „dla
pokoleñ”, tañszych nawet o 25% ni¿ w luksusowych, warszaw-
skich sklepach. Powód jest prosty - brak narzutów na ceny fa-
bryczne oraz brak s³onych op³at za najem ogromnej, bo licz¹cej
ponad 2.500 m kw. powierzchni sprzeda¿y we w³asnym lokalu.

Sprzeda¿ odbywa siê na trzech, zró¿nicowanych asortymento-
wo i cenowo poziomach. Obok zajmuj¹cych parter mebli ZA-
KOR, których cena znakomicie przek³ada siê na jakoœæ i œwiet-
ne wzornictwo, znalaz³y siê meble dla osób, które nie chc¹ wie-
le inwestowaæ w wyposa¿enie. Na pozosta³ych dwóch kondy-
gnacjach przestronnego budynku s¹ meble innych wiod¹cych
i popularnych polskich firm. Meble sypialniane, jadalniane
i wygodne komplety wypoczynkowe dobrane tak, by ³atwo by-
³o je ze sob¹ komponowaæ. Mo¿na wymieniæ choæby takie fir-
my jak m.in. Paged Meble, Forte, Caya Design, HF Helvetia
Furniture, czy Szynaka.  

Osobn¹ powierzchniê przeznaczono na meble kuchenne, po-
zwalaj¹ce œwietnie urz¹dziæ zarówno kuchniê kameraln¹, jak
te¿ otwart¹ na elegancki salon lub ³¹cz¹c¹ funkcjê kuchni i ulu-
bionej jadalni. Mo¿na skorzystaæ z us³ug profesjonalnych pro-
jektantów, którzy udziel¹ wielu cennych rad. Porady s¹ bez-

p³atne, a tutejsi wnêtrzarze chêtnie podziel¹ siê swoj¹ wiedz¹.
Z przyjemnoœci¹ zaprojektuj¹ i urz¹dz¹ ka¿d¹ kuchniê tak, aby
domownicy czuli siê w niej komfortowo. Ta us³uga mimo, ¿e
odp³atna, jest bardzo korzystna cenowo! 

Na Nadwiœlañskiej mo¿na te¿ wyposa¿yæ najbardziej wyszu-
kane wnêtrza nie tylko w meble, a tak¿e w liczne artyku³y co-
dziennego u¿ytku: porcelanê sto³ow¹ i dekoracyjn¹, bibeloty
oraz sztuæce. Tkaniny: eleganck¹ poœciel (tak¿e na ³ó¿ka wiel-
koformatowe), piêkne rêczniki, obrusy i serwetki. Zegary œcien-
ne i stoj¹ce oraz oryginalne obrazy olejne i reprodukcje. Meble
do przedpokoju: wieszaki, szafki czy podrêczne taboreciki. By-
walcy wiedz¹, ¿e tu ceny s¹ ni¿sze od niejednej „promocji”
w Warszawie.

Wróæmy na parter, do mebli najwy¿szej jakoœci. 
D¹b to surowiec o niezwyk³ych w³aœciwoœciach a jego drew-

no jest bardzo trwa³e z niepowtarzalnym charakterem. O piêk-
nych meblach ZAKORu mówi siê, ¿e s¹ dla pokoleñ, dlatego ¿e
wzornictwo wszystkich kolekcji umiejêtnie ³¹czy nowoczesne
rozwi¹zania z klasyk¹ mebli europejskich.

Kolekcja Tilburg to dêbina stylizowana na klasyczne meble
holenderskie. Ciemne Monaco odznacza siê niezwyk³ym dosto-
jeñstwem i wyszukanym smakiem. Windsor ³¹czy nieskazitelny
styl angielski z elementami kolonialnymi. Luxemburg jest jasny,
z intarsjami cennego, czarnego dêbu, o prostych formach
i œwietnych proporcjach. Malmo to tak¿e meble jasne, lekkie,
nowoczesne, choæ z naturalnej, pe³nej dêbiny. Mamut to mrocz-
ne tchnienie Afryki zaklête w najprostszych bry³ach geome-
trycznych, bardzo funkcjonalnych.

Zale¿nie od kolekcji i gustu Klienta, dêbina bywa wybarwia-
na na rozmaite barwy: naturalny mat, rustykalny, odcienie orze-
chowe, palisandrowe, a¿ po ciemny odcieñ afrykañskiego drze-
wa wenge. Wzornictwo tych mebli cechuje szlachetna prostota,
bez modowych udziwnieñ popularnych sezon czy dwa.

ZAKOR to firma rodzinna, a umi³owanie do drewna i piêkna
trwa tu od wielu pokoleñ. Przekazywane jest z ojca na syna
wraz z nieocenion¹ wiedz¹ i szacunkiem dla tego szlachetnego
surowca. Ze szczególn¹ uwag¹ wszyscy troszcz¹ siê tu o staran-
noœæ wykonania i funkcjonalnoœæ projektów.

Ostatni¹ nowoœci¹ jest Lista Prezentów. Zainteresowani (no-
wo¿eñcy, jubilaci) otrzymuj¹ kartê, na której wypisuj¹ to, co
chcieliby otrzymaæ w prezencie od swoich goœci z salonu 
ZAKOR: wazony, œwieczniki, porcelanê Villa Italia, sztuæce,
poœciel, obrusy, statuetki, obrazy, fotele bujane, wyposa¿enie
sypialni… Lista zostawiona jest w salonie, a goœcie poinformo-
wani, ¿e najmilej widziane s¹ prezenty z Fabrycznego Salonu
Meblowego ZAKOR. Zró¿nicowanie cenowe pozwoli ka¿demu
na zakup mi³ego upominku, a personel zadba o to, aby siê nie
zdublowa³y. W ten sposób zainteresowani otrzymaj¹ nie tylko to,
co chc¹, ale równie¿ dodatkowy upominek od salonu ZAKOR!

Jedni wydadz¹ kilka tysiêcy na jeden mebel, inni w Firmo-
wym Salonie Meblowym ZAKOR za te same pieni¹dze ume-
bluj¹ ca³y pokój. ZAKOR to znakomite miejsce na zakupy, tañ-
sze nawet o 25% ni¿ w Warszawie. To jedna czwarta ceny. Du-
¿o, czy ma³o? AS 2010

www.meble−wierzbowski.pl e−mail: meble@meble−wierzbowski.pl

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

REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS£ÓW I PROJEKTÓW

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

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

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 3, 10 i 17.02
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

Salon ZAKOR – meble dla każdego!
Zwykle po meble jedziemy do centrum handlowego. T³ok na jezd-
ni, t³ok na parkingu. Œrednio, to odleg³oœæ kilkunastu kilometrów
od domu. Ale mo¿na te¿ jechaæ w innym kierunku! 

Salon Meblowy Zakor, 
05−410 Józefów, Al. Nadwiślańska 33 
(przedłużenie Wału Miedzeszyńskiego); 
tel. (22) 789−31−19, www.salon.zakor.pl  

Zapraszamy w godzinach: 
pon.−pt. 11−19, sob. 10−16.

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
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Wtedy by³a wielka gala, tym razem
skromnie. Noworoczne spotkanie mia³o
na celu przyznanie wyró¿nieñ zas³u¿o-
nym cz³onkom WIP, wœród których zna-
leŸli siê d³ugoletni pracownicy Izby,
a tak¿e przedsiêbiorcy, którzy w swoim
czasie zdobyli nagrodê im. Stanis³awa
Wokulskiego. Przede wszystkim jednak
Prezes Waldemar Piórek zaprezentowa³
zaplanowane dzia³ania Izby na 2010 rok
i nowe inicjatywy. Bo WIP ca³y czas siê
rozwija. Nie tylko oferuje cz³onkom po-
moc prawn¹, szkolenia, czy oferty kultu-
ralne, ale co i rusz wystêpuje z nowymi
inicjatywami. 

Tym razem pragnie uruchomiæ telewi-
zjê WIP dostêpn¹ oczywiœcie w interne-
cie (na razie w formie testowej). Tam bê-
dzie mo¿na obejrzeæ wywiady z przedsiê-
biorcami, a tak¿e prezentacje najciekaw-
szych firm zrzeszonych w WIP, czy tych,
które wstêpuj¹ w szeregi Izby. Nowo-
roczne spotkanie zakoñczy³ poczêstunek
i degustacja wina. Có¿... warszawscy
przedsiêbiorcy to tak¿e restauratorzy
i koneserzy win. 

MKP

Noworocznie u przedsiêbiorców
22 stycznia odby³o siê noworoczne spotkanie Warszawskiej
Izby Przedsiêbiorców. To organizacja, która liczy sobie ju¿
20 lat i niedawno obchodzi³a swój jubileusz. 

Praga – Miasto
Aniołów

W styczniu w³adze Pragi Pó³noc zorganizo-
wa³y noworoczne spotkanie z dzielnicowy-
mi przedsiêbiorcami. G³ównym celem spo-
tkania by³o zacieœnienie wspó³pracy miê-
dzy urzêdem, a biznesem.

I s¹dz¹c po atmosferze panuj¹cej w czasie spotkania, œmia-
³o mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e cel ten zostanie osi¹-
gniêty. Zaczê³o siê bardziej urzêdowo od prezentacji Biura Fun-
duszy Europejskich, sto³ecznego i wojewódzkiego urzêdu pracy
oraz planów dzielnicy na 2010 r. Ale „urzêdowo”, w tym przy-
padku, nie znaczy³o „sztywno”. Wiceburmistrz dzielnicy Artur
Buczyñski (na zdjêciu), któremu burmistrz Jolanta Koczorow-
ska przekaza³a prowadzenie spotkania, przechodzi³ sam siebie.
Niejeden zawodowy konferansjer móg³by siê wiele od niego na-
uczyæ. W ka¿dym razie samych tylko imprez kulturalnych na

Pradze Pó³noc ma byæ w tym roku tak du¿o, ¿e gdybyœmy chcie-
li wymieniæ je w niniejszym tekœcie, to strony by nie starczy³o. 

Warto jednak zwróciæ uwagê, ¿e prócz imprez du¿ych dziel-
nica podejmuje tak¿e dzia³ania o wiele mniejsze, acz bardzo cie-
kawe. Choæby pomys³ „Praga – Miasto Anio³ów”, dziêki które-
mu w ró¿nych ciekawych miejscach Pragi Pó³noc zostan¹ usta-
wione figurki „praskich” anio³ków, a wed³ug ich lokalizacji po-
wstanie trasa turystyczna. Anio³ki maj¹ byæ sponsorowane
przez lokalnych przedsiêbiorców. Po tej, urzêdowej czêœci spo-
tkania, wzniesieniu noworocznego toastu przez zarz¹d dzielnicy
i reprezentuj¹c¹ radê przewodnicz¹c¹ El¿bietê Kowalsk¹-Ko-
bus rozpoczê³a siê czêœæ mniej oficjalna. Z Sali Konferencyjnej
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego

wszyscy przeszli do sali restauracji „Szwenkier” na drobny po-
czêstunek i wielkie, bo charytatywne licytacje. 

Do zlicytowania by³y tylko trzy przedmioty: koszulka pi³ka-
rza Legii Warszawa Marcina Smoliñskiego, rêkawice bokser-
skie podarowane przez Grzegorza Skrzecza i czapka Roberta
Kubicy. Tê czêœæ imprezy poprowadzi³ aktor Marek Fr¹cko-
wiak, ale wiceburmistrz Buczyñski nadal s³ownie brylowa³.
Wszystko odbywa³o siê przy dŸwiêkach znanych piosenek,
które znakomicie wykonywa³a Kapela Praska. Na pierwszy li-
cytacyjny ogieñ posz³a koszulka Legii. Dochód z jej sprzeda¿y
mia³ wesprzeæ konto lokalnego UKS B³yskawica. Koszulkê, za
3,3 tys. z³. wylicytowa³a Alicja Górska z Biura Promocji Zagra-
nicznej Expo. – Dziêki tym pieni¹dzom nasze dzieci pojad¹ na
szkoleniowy obóz – dziêkowali zadowoleni prezesi B³yskawicy.
Do wziêcia udzia³u w licytacji swoich bokserskich rêkawic nasz
olimpijczyk i br¹zowy medalista mistrzostw Œwiata i Europy,
Grzegorz Skrzecz, mia³ namawiaæ stosuj¹c delikatn¹ perswazjê.
Wywo³a³o to lekki pop³och wœród licytuj¹cych i w ci¹gu kilku
minut rêkawice trafi³y (jako zakup prywatny) do przedstawicie-
la Banku Pocztowego. – Najszybsza czapka na œwiecie! – Ma-
rek Fr¹ckowiak zachwala³ wystawion¹ na aukcjê czapkê Rober-
ta Kubicy. Po krótkiej, ale zaciêtej rywalizacji posiadaczem no-
wego nakrycia g³owy (za 2,5 tys.) zosta³ Pawe³ Korzeniewski
z Galerii ArTtu realizuj¹cej kulturalny projekt „Nocna Strefa
Sztuki”. 

Po licytacjach, wœród zaproszonych goœci i przedsiêbiorców
przeprowadzono loteriê wizytówkow¹. Do wylosowania by³o
m.in. kilka pobytów w Zakopanem. W rolê tradycyjnych siero-
tek losuj¹cych nagrody wcielili siê przedstawiciele zarz¹du
dzielnicy. ar
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…Ale zimno, ale mróz,
To ci heca z tem Celsjuszem, 

Ci¹gle minus, a nie plus,
i z robot¹ znów nie rusze…

- A có¿ to za hymn, panie Eustachy?
- Nie znasz pan tego? Hymn kasiarzy, bezrobotnych z powo-

du zimy.
- Fakt, zimno jest niemo¿ebnie. Powiem panu, panie Eusta-

chy, ¿e zima to jest piêkna chyba tylko na wsi. WeŸ pan nasze
Warszawe – teoretycznie powinno byæ bia³o, a wszêdzie jest
czarno. Brudne pryzmy wcale nie przypominaj¹ œniegu, tylko
jakieœ wysypisko. 

- I co chwilê ktoœ or³a wywija. Gipsu w tem sezonie pójdzie,
a pójdzie. Nie tylko wêgla i gazu.

- Szczelne okna, szczelne drzwi, ocieplone œciany, ot co po-
maga. Sporo ju¿ takich domów jest w okolicy. 

- Ale nie ka¿dego staæ, panie Kaziu. Nie ka¿dego. Bida za-
wsze jest bita z ka¿dej strony. Jak babcia ma kilkaset z³otych
emerytury, to z czego ona niby ma sobie te szczelne okna zro-
biæ? Choæ wokó³ bia³o, to jednak czarno.  

- A wyobraŸ pan sobie, ¿e im zimniej, tym œmieszniejsze lu-
dzie dowcipy opowiadaj¹. Na ten przyk³ad o wp³ywie tempera-
tury na ¿ycie narodów: 

+ 20°C Grecy zak³adaj¹ swetry.
+ 15°C Jamajczycy w³¹czaj¹ ogrzewanie.
+ 10°C Rosjanie na daczach sadz¹ ogórki.

+ 5°C W³oskie samochody odmawiaj¹ pos³uszeñstwa. Nor-
wedzy id¹ siê k¹paæ do jeziora.

- 5°C Francuskie samochody odmawiaj¹ pos³uszeñstwa.
- 15°C Kot upiera siê, ¿e bêdzie spa³ z tob¹ w ³ó¿ku. Norwe-

dzy zak³adaj¹ swetry.
- 19°C W Oslo w³aœciciele domów w³¹czaj¹ ogrzewanie. Ro-

sjanie ostatni raz w sezonie wyje¿d¿aj¹ na dacze.
- 20°C Amerykañskie samochody nie zapalaj¹.
- 25°C Niemieckie samochody nie zapalaj¹. Wyginêli Jamaj-

czycy.
- 30°C W³adze podejmuj¹ temat bezdomnych. Kot œpi w two-

jej pi¿amie
- 35°C Zbyt zimno, ¿eby myœleæ. Nie zapalaj¹ japoñskie sa-

mochody.
- 40°C Planujesz przez dwa tygodnie nie wychodziæ z gor¹-

cej k¹pieli. Szwedzkie samochody odmawiaj¹ pos³uszeñstwa.
- 42°C W Europie nie funkcjonuje transport. Rosjanie jedz¹

lody na ulicy.
- 45°C Wyginêli Grecy. W³adze rzeczywiœcie zaczynaj¹ robiæ

coœ dla bezdomnych.
- 50°C Powieki zamarzaj¹ w trakcie mrugania. Na Alasce

zamykaj¹ lufcik podczas k¹pieli.
- 60°C Bia³e niedŸwiedzie ruszy³y na po³udnie.
- 70°C Zamarz³o piek³o.
- 73°C Fiñskie s³u¿by specjalne ewakuuj¹ œwiêtego Miko³a-

ja z Laponii. Rosjanie zak³adaj¹ uszanki.
- 80°C Rosjanie nie zdejmuj¹ rêkawic nawet przy nalewaniu

wódki.
- 114°C Zamarza spirytus etylowy. Rosjanie s¹ bardzo wku-

rzeni.
- Znaczy, panie Kaziu, na mróz nie ma rady. Ka¿dego dopa-

dnie, tyle ¿e jednych wczeœniej innych póŸniej.                         
Szaser

Co tam panie na Pradze...

Bia³e jest czarne

PPPPrrrr aaaaggggaaaa     (((( cccc zzzzeeeesssskkkkaaaa ))))     1111999966668888
––––     AAAA llll iiii     AAAAgggg cccc aaaa     2222000011110000     

Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Zdarzy³o siê to w koñcu sierpnia 1968 roku. Znajdowa³em siê w Pradze cze-
skiej jako specjalny wys³annik „Trybuny Ludu” w kilka dni po inwazji pañstw
Uk³adu Warszawskiego (z wyj¹tkiem Rumunii) na Czechos³owacjê. Wiedzia³em,
¿e ambasadorem USA w Pradze jest Jacob Beam, by³y ambasador amerykañski
w Warszawie w latach 1957-61 i postanowi³em go odwiedziæ, bo go dobrze zna-
³em. Idê wiêc do jego ambasady w Pradze któregoœ dnia, bêd¹c przekonanym,
¿e bêdê siê musia³ legitymowaæ, t³umaczyæ itd. A tu ca³kowita niespodzianka.
¯adnej, kompletnie ¿adnej, kontroli nie ma. Nawet amerykañskich „marines”
nie ma, a przecie¿ pilnuj¹ oni wszystkich ambasad USA na œwiecie. Wchodzê
przez otwart¹ bramê na dziedziniec – pusty. Widzê du¿y budynek, naciskam
klamkê u drzwi, poddaje siê, wiêc wchodzê. Znowu nie ma nikogo, ale s¹ scho-
dy. Idê na pierwsze piêtro, s¹ drzwi, wiêc znowu naciskam klamkê i znowu
wchodzê – tym razem do du¿ej sali, która musi byæ biblioteczna, bo jest pe³na
ksi¹¿ek. A w niej siedzi jeden cz³owiek i pisze na maszynie. Ku mojemu abso-
lutnemu zdumieniu, to amerykañski kolega po fachu, polskiego pochodzenia
z „New York Times’a”, Tad Szulc, którego znam od lat. On do mnie – po polsku
oczywiœcie: „Co ty tu robisz?”. Ja: „Chyba to samo, co ty. Ale powiedz, jak to jest
mo¿liwe? Z jednej strony nasza inwazja, a z drugiej – tu. u was – ¿adnej kon-
troli?”, Szulc; „To nie wiesz, ¿e my jesteœmy  stukniêci na punkcie dostêpnoœci
i otwartoœci. Ale nasze spotkanie, to cud. Nale¿y go oblaæ”. Z teczki wyci¹ga bu-
telkê szkockiej „Chivas Regal” oraz dwa plastikowe kubki i nalewa whisky. Ja
mówiê: „Tadziu, to taka wspania³a whisky, ¿e a¿ szkoda jej piæ, ona jest a¿ za
dobra”. A wtedy on rzuca historyczne zdanie: „Nic nie jest za dobre dla klasy
robotniczej”. 

Od tamtego czasu up³ynê³y 42 lata. „Tadzio” zmar³ w 2001 roku. Teraz Ali
Agca, który dokona³, na szczêœcie nieudanego, zamachu na ¿ycie Jana Paw³a II
13 maja 1981 roku, wyszed³ na wolnoœæ. Mówi siê w mediach bez przerwy o tym,
¿e Agca napisze ksi¹¿kê o swym zamachu i zezwoli na nakrêcenie filmu na ten
temat, mo¿e z nim samym w roli g³ównej. Wymienia siê nawet tytu³: „Kod Wa-
tykanu” a la „Kodu da Vinci” Dana Browna, bo i takie podejrzenia pojawiaj¹ siê.
Warto wiêc przypomnieæ, ¿e Tad Szulc, przed swoj¹ œmierci¹, napisa³ dwie wa¿-
ne ksi¹¿ki  (po angielsku, bo w tym jêzyku tworzy³). Pierwsza to „Papie¿ Jan Pa-
we³ II – Biografia”, druga to powieœæ sensacyjna „Zabiæ papie¿a”. Obie zosta³y
przet³umaczone na polski i wydane w Polsce, pierwsza przez wydawnictwo „Pri-
ma” (Warszawa, 1996), druga przez „Libros – Grupê Wydawnicz¹ Bertelsman-
na” (Warszawa, 2000). Ta druga ksi¹¿ka bêd¹ca powieœci¹ z kluczem, oskar¿a
o zorganizowanie zamachu na Jana Paw³a II nie Watykan, broñ Bo¿e, ale fana-
tycznego i heretyckiego wroga Watykanu, arcybiskupa francuskiego, Marcela Le-
febvre. Za³o¿y³ on w Szwajcarii swój w³asny koœció³ i potêpi³ Jana Paw³a II za roz-
powszechnianie nauk Soboru II Watykañskiego, a zw³aszcza za wprowadzenie
mszy w jêzykach narodowych ze szkod¹ dla mszy ³aciñskiej. Oraz za ekumenizm
czyli, w mniemaniu Lefebvre’a, za pojednanie siê z ¯ydami. 

Zastanawia fakt, ¿e w¹tek Szulca jest lekcewa¿ony zarówno przez Watykan
jak i przez prawie ca³¹ literaturê „oficjaln¹” czy „pó³oficjaln¹” dotycz¹c¹ zama-
chu na Jana Paw³a II 13 maja 1981 roku. I to mimo, ¿e nastêpna próba zama-
chu na polskiego papie¿a. podjêta prawie dok³adnie w rok póŸniej, 12 maja
1982 roku w Fatimie, by³a dzie³em hiszpañskiego ksiêdza, Juana Fernandeza
Krohna, zdeklarowanego lefebrysty. Chcia³bym, ¿eby wszyscy wiedzieli, i¿ mo¿-
liwoœæ zatrudnienia Ali Agcy do zabicia Jana Paw³a II przez lefebrystów, zosta-
³a przewidziana tylko i jedynie przez Tada Szulca, z którym pi³em „Chivas Re-
gal” w Pradze Czeskiej w 1968 roku. 

Zygmunt Broniarek 

ry OLED, jeszcze doskonal-
sze, ale przy tych wszystkich
atrakcjach jest pewien pro-
blem. 

Chodzi o proporcje boków
ekranu. 4 x 3 to ekrany od-
chodz¹ce ju¿ w przesz³oœæ,
lecz nadal obecne w wiêk-
szoœci domów. Z kolei te bar-
dziej wyd³u¿one (LCD czy
PDP) maj¹ proporcje 16 x 9.
I tu tkwi k³opot, z którym sta-
cje telewizyjne radz¹ sobie
rozmaicie.

Wiêkszoœæ
emitowanych
filmów, re-
klam i pro-
gramów przy-
gotowana jest
w nowych
proporcjach
ekranu – 16
x 9. Wyœwie-
tlane na ekra-
nach telewi-
zorów starego
typu, 4x3, ule-
gaj¹ deforma-
cji. Jedne sta-

cje telewizyjne radz¹ sobie
z tym, dodaj¹c czarne paski
na dole i górze ekranu – tak,
jak kiedyœ podczas emisji fil-
mów panoramicznych.
Obraz jest wówczas widocz-
ny w ca³oœci i czytelny. 

Inni nie zadaj¹ sobie tyle
trudu i „upychaj¹” obraz
bez czarnych pasków regu-
luj¹cych. Efekt? Posiadacze
telewizorów z kineskopem
widz¹ jedynie œrodkow¹
czêœæ obrazu.

Pó³ biedy, gdy chodzi
o programy „telesprzeda¿y”
– to rozwi¹zanie obcina
czêœæ z „zachêcaj¹c¹” cen¹,
wiêc widz patrzy w ekran jak
przys³owiowe cielê na malo-
wane wrota, bo tak napraw-
dê nie wie, o czym mowa.
Nie widzi ceny!

Ogl¹danie tylko œrodka
obrazu na wielu kana³ach
dotyczy te¿ np. filmów: sta-
cja telewizyjna zmienia au-
torski zamys³ re¿ysera,
który planuje akcjê na ca³y
ekran, a nie okrojony jego
œrodek. Widzimy wiêc na
przyk³ad pani¹, która boi
siê czegoœ z lewej (ale cze-
go, u diab³a?!) i usi³uje
dosiêgn¹æ coœ (ale co?!),
co jest na ekranie po pra-
wej. Ca³oœæ pojawia siê
tylko na ekranie LCD
i PDP. Na kineskopie - nie.
Obciêty!

A abonament dla RTV czy
za kablówkê p³acisz 100%
nale¿noœci, bez obcinania
choæby grosza. żu

Kobiecym okiem

Technologia idzie na-
przód, jak burza. Taki np. te-
lewizor. Kiedy zmienia³ siê
z czarno-bia³ego na koloro-
wy jedynym problemem by³o
to, ¿e jedni maj¹ mono, inni
- polichromiê. 

Kolejna rewolucja przy-
nios³a wiêksze zmiany. Obok
po¿eraj¹cych energiê telewi-
zorów z kineskopami (CRT),
niezbyt zdrowych, bo emitu-
j¹cych promieniowanie elek-
tromagnetyczne, mamy no-
woœci. LCD to odbiorniki
p³askie, ciek³okrystaliczne.
PDP czyli tak zwane plazmy,
na oko podobne do LCD,
pozwalaj¹ na znaczne zwiêk-
szenie rozmiarów ekranu.
Niebawem nadejd¹ telewizo-
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Daj¹ czêœæ,
p³acisz 
ca³oœæ

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 24A

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

� Wyk³adzin
� Mebli Tapicerowanych � Tapicerki Samochodowej

� Us³ugi wykonujemy u Klienta
� Wystawiamy faktury VAT

� Promocje � Do koñca lutego rabat 5%
� ZnajdŸ s¹siada chêtnego na pranie – rabat 10%!

PRANIE DYWANÓW

PBHU ROBOTEX Robert Barański
Tel. 23/ 691−21−87; 0509−990−923; 0509−990−924

* 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
Wykonujemy dekoracje okien:
� firany, zas³ony, story rzymskie

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

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

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

tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
		 renowacjê wszystkich 
mebli tapicerowanych, 

nowoczesnych i stylowych
		 nowe meble na wymiar, wersalki, 

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

		 szycie kurtyn, kotar, 
zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy
		 zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
		 posiadamy wybór tkanin 

i transport
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 Ludzie listy pisz¹... a               czyta

Zima daje siê nam we znaki. Zw³aszcza zwa³y
œniegu le¿¹ce na ulicach wywo³uj¹ wœciek³oœæ
mieszkañców. Jednak bardzo, ale to bardzo
prosimy Pañstwa, byœcie w sprawie œniegu pi-
sali wprost do pani prezydent Hanny Gronkie-
wicz-Waltz. Wystarczy „Prezydent Warszawy,
Hanna Gronkiewicz-Waltz, Pl. Bankowy 3/5”.
Dojdzie na pewno. 

My jesteœmy z Pañstwem, podzielamy Pañstwa oburzenie, ale
Ona mo¿e po prostu nie wie, jak jest. J¹ wo¿¹, Ona nie parkuje,
wiêc sk¹d mo¿e wiedzieæ, co warszawiacy prze¿ywaj¹ na sku-
tek decyzji, by œniegu z chodników, placów i parkingów nie wy-
woziæ. Nie mo¿na dojœæ do parkometru, nie mo¿na zaparkowaæ,
z trudem mo¿na dojœæ do przystanku, na bocznych ulicach nie
sposób siê wymin¹æ. Wszêdzie grozi nam pot³uczenie, albo
i po³amanie. A przecie¿ to nie koniec. Pozostawiony na ulicach
œnieg zacznie topnieæ. Jak znamy warszawsk¹ kanalizacjê, stu-
dzienki œciekowe zapchaj¹ siê w try miga. Breja topniej¹ca na
chodnikach wymiesza siê z brej¹ zalegaj¹c¹ jezdnie przy kra-

wê¿nikach, a my bêdziemy musieli ten tor przeszkód poko-
nywaæ. 

No to niech sobie chocia¿ poczyta, co myœlimy. My, mie-
szkañcy, którzy p³acimy podatki lokalne, gruntowe, drogowe,
od nieruchomoœci i jakie tam jeszcze. Do wymyœlania podatków
to Oni maj¹ g³owê, do œniegu ju¿ nie za bardzo...  

Na szczêœcie s¹ równie¿ wokó³ przyk³ady dobrej roboty. Bra-
wo Spó³dzielnia „Grenadierów”! Za co? Za akcjê „Szafa”. Ad-
ministratorzy i gospodarze domów, do spó³ki ze stra¿akami,
wziêli siê za zagracone korytarze w blokach. Wyci¹gnêli prawi-
d³owe wnioski, z tragedii, która rok temu rozegra³a siê w Ka-
mieniu Pomorskim. W p³omieniach stan¹³ tam budynek socjal-
ny. Zginêli ludzie, tak¿e dzieci. Akcja ratunkowa nie mog³a byæ
prowadzona sprawnie, bo w³aœnie korytarze, i drogi ewakuacyj-
ne zastawione by³y starymi meblami, szafami. W jednej chwili
wszystko zmieni³o siê w ogniow¹ burzê. Nie by³o ratunku. Dla-
tego, mimo i¿ akcja „Szafa” nie zawsze przebiega spokojnie,
mimo, ¿e nie wszyscy lokatorzy rozumiej¹, jakie zagro¿enie po-
woduj¹, prosimy, by tê robotê doprowadziæ do koñca. Nama-
wiamy te¿ inne spó³dzielnie z Warszawy, by posz³y œladem
SBM „Grenadierów”. 

Na przyk³ad administratora budynku przy ulicy Rybnej 28.
Drzwi do klatki, po zamkniêciu, nie sposób otworzyæ, bo siê ob-
sunê³y. Nie doœæ, ¿e nikt tego nie naprawia, to co gorsze nikt nie
widzi zagro¿enia, jakie mog¹ spowodowaæ takie zatrzaœniête
drzwi. Nieszczêœcie mo¿e siê przydarzyæ wszêdzie, tak¿e na
Rybnej. 

Ktoœ, kto podpisa³ siê „Podatnicy”, protestuje z kolei przeciw-
ko budowie ronda na skrzy¿owaniu Paryskiej i Brukselskiej.
Wed³ug „Podatników” to nie jest rondo, tylko rondko - ma³e
i ciasne. Anonimowi kierowcy autobusów zapewniaj¹, ¿e wyra-
biaj¹ siê na takim rondku z wielkim trudem – zw³aszcza, gdy
prowadz¹ autobus przegubowy. 

Rzeczywiœcie, w naszej dzielnicy powstaj¹ ostatnio takie ron-
da. Oprócz skrzy¿owania Paryskiej i Brukselskiej na przyk³ad
na przeciêciu Terespolskiej ze Stanis³awowsk¹ (zdjêcie
powy¿ej) oraz w ci¹gu nowo zmodernizowanej ulicy Szaserów.
Co prawda, to prawda - przestronnie to na tych rondach nie jest.
Maj¹ jednak jedn¹ zaletê – skutecznie wyhamowuj¹ ruch na od-
cinkach, na których do tej pory nie pomaga³y ani znaki, ani spo-
radyczne kontrole drogowe. Naszym zdaniem te ronda s¹ po
prostu elementem in¿ynierii drogowej i maj¹ zwiêkszaæ bezpie-
czeñstwo ruchu. Sami widzieliœmy na jednym z nich, jak przed
oddaniem testowa³y go autobusy miejskie, zarówno pojedyn-
cze, jak i przegubowe. To znaczy, ¿e nie jest to robione bezmy-
œlnie. Rondka potwierdzaj¹ wiêc, proszê „Podatników” star¹
prawdê, ¿e ka¿dy medal ma dwie strony. 

I na koniec list pana Janusza Zdziarskiego, który zwraca uwa-
gê na k³adkê nad ulic¹ Ostrobramsk¹ przy Przyczó³ku Gro-
chowskim: „Moja ¿ona mówi, ¿e projektantem tych k³adek by³
cz³owiek m³ody, bezdzietny, zdrowy i bez doœwiadczenia. Co
z tego, ¿e s¹ windy, kiedy s¹ nieczynne. (…) Schody s¹ zbyt stro-
me, stopnie s¹ zbyt w¹skie i zbyt wysokie, a na dodatek nie ma
pochylni dla wózków i nie s¹ podœwietlone”. 

Jak rozumiemy Miasto zatwierdzi³o ten projekt. Przyjê³o wiêc
do wiadomoœci, ¿e podstawowym warunkiem zadowolenia mie-
szkañców, a dla nich przecie¿ ta k³adka zosta³a zrobiona, s¹
dzia³aj¹ce non stop windy. Niestety! 

Albo wiêc urzêdnicy potrafi¹ doprowadziæ k³adkê do stanu
u¿ywalnoœci, albo mog¹ j¹ sobie skreœliæ z listy sukcesów. Nie
doœæ bowiem, ¿e jej budowa trwa³a wieki, to w koñcu gdy jest,
nadaje siê do u¿ytkowania tylko przez m³odzie¿ od lat kilku do
trzydziestu, najlepiej czynnie uprawiaj¹c¹ jakiœ sport. 

Jestem jednak dobrej myœli. Mam dziwn¹ pewnoœæ, ¿e spraw¹
raz dwa zajmie siê któryœ radny z okolicy. Który? Co za ró¿ni-
ca? I tak Pañstwo ich nie znaj¹. Czy oni do was przychodz¹, czy
rozmawiaj¹, pytaj¹ - co trzeba? Ale za pasem s¹ wybory samo-
rz¹dowe, g³osy mieszkañców Przyczó³ka Grochowskiego na
pewno siê przydadz¹, wiêc tylko patrzeæ, jak jakiœ radny siê
Pañstwu przedstawi. Red.
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NARZĘDZIA, art. METALOWE
ul. Miñska 38
tel. 813 99 55
www.metal-market.pl

w³asny 
parking
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Sytuacja na Pradze
Ogóln¹ tendencjê potwier-

dza dyrektorka Oœrodka Po-
mocy Spo³ecznej dzielnicy
Praga Po³udnie pani Ma³go-
rzata Brzózka. – Panuje
obiegowa opinia, ¿e z naszej
pomocy korzystaj¹ tylko oso-

by uzale¿nione. To niepraw-
da. W wiêkszoœci s¹ to zwy-
k³e rodziny znajduj¹ce siê na
zakrêcie ¿yciowym. Pomaga-
my im powróciæ do normal-
noœci.

Z oferty OPS korzystaj¹ te¿
emeryci i renciœci. Pod opiek¹
oœrodka znajduje siê blisko 900

takich osób. Dla wielu jest to
ostatnia szansa ucieczki przed
umieszczeniem w Stacjonar-
nym Domu Pomocy Spo³ecz-
nej. – Osoby starsze jak najd³u-
¿ej powinny przebywaæ w zna-
nym sobie œrodowisku. Stara-
my siê Im to zapewniæ. Starych

drzew siê nie przesadza- mówi
dyrektorka OPS. Wraz z nadej-
œciem zimy szczególnej wagi
nabiera te¿ problem ludzi bez-
domnych. Miejsca ich przeby-
wania s¹ regularnie patrolowa-
ne. Co roku wiele osób zostaje
w ten sposób uratowanych od
zamarzniêcia.

Unijna pomoc
OPS dzielnicy Praga Po³u-

dnie obejmuje pomoc¹ blisko
10% mieszkañców dzielnicy!
Aby wype³niaæ nale¿ycie
swoje zadania, na co dzieñ
wspó³pracuje z blisko 90 in-
nymi instytucjami. Spoœród

warszawskich oœrodków tego
typu wyró¿nia siê miêdzy in-
nymi sprawnym korzysta-
niem z funduszy europej-
skich. W tej chwili realizowa-
ne s¹ dwa programy z unij-
nych pieniêdzy, a w przygo-
towaniu s¹ kolejne dwa. -
Ka¿dy z nich dotyczy innej

grupy docelowej. Kierowane
s¹ miedzy innymi do rodziców
osób niepe³nosprawnych, sa-
motnych matek, a tak¿e Ro-
mów. Projekty unijne to g³ów-
nie pomoc pozamaterialna.
Chodzi tu o zwiêkszenie ak-
tywnoœci zawodowej i spo-
³ecznej. Dziêki wsparciu UE
mo¿emy pracowaæ z du¿ymi
grupami odbiorców. W przy-
padku Romów jest to a¿ 120
osób – opowiada zastêpca dy-
rektora OPS pani Izabela
Zwierz. 

Pomoc, nie opieka!
W ostatnich latach polityka

Pomocy Spo³ecznej prze¿ywa
rewolucjê. Coraz wiêksz¹ wa-
gê przyk³ada siê do odtworze-
nia mo¿liwoœci samodzielne-
go funkcjonowania. Jak pod-
kreœlaj¹ pracownicy OPS jest
to powolny i wieloetapowy
proces, który mo¿e trwaæ lata-
mi, jednak jest o wiele sku-
teczniejszy ni¿ zwyk³e przy-
znanie zasi³ku. – Pracownik
pomocy spo³ecznej musi byæ
przede wszystkim profesjona-
list¹. To wiedza, a nie wspó³-
czucie pozwalaj¹ mu poma-
gaæ ludziom. Ka¿dy przypa-
dek nale¿y rozpatrywaæ indy-
widualnie, jednak nie mo¿na

anga¿owaæ siê osobiœcie
w prowadzone sprawy. To
bardzo trudna i wyczerpuj¹ca
emocjonalnie praca. Nie bez
przyczyny pojêcie „wypalenia
psychicznego” zosta³o odkry-
te i zdiagnozowane w³aœnie
wœród ludzi zawodowo poma-
gaj¹cych innym - mówi Ma³-
gorzata Brzózka. 

Nowy adres OPS
Do niedawna praca w OPS

by³a jeszcze trudniejsza. Sie-
dziba przy Prochowej 49 po-
zostawia³a wiele do ¿yczenia.
Trzy sale, w ka¿dej ponad 20
pracowników. Na jedn¹ osobê
przypada³o tam oko³o 3me-
trów kwadratowych. - To by³
pal¹cy problem od 10-12 lat-
komentuje Burmistrz dzielni-
cy Praga Po³udnie, Tomasz
Kucharski. W tej chwili wa-
runki uleg³y diametralnej po-
prawie. W pi¹tek, 22 stycznia
nast¹pi³a oficjalna inaugura-
cja nowej siedziby OPS dziel-
nicy Praga Po³udnie. Aktual-
ny adres to Wiatraczna 11.

Modernizacja obiektu trwa³a
pó³ roku. Koszt remontu to
blisko milion z³otych. Co
wa¿ne ró¿nicê zauwa¿¹ rów-
nie¿ osoby zg³aszaj¹ce siê

tam o pomoc. Na parterze wy-
odrêbnione zosta³y trzy „po-
koje rozmów”, które pozwol¹
na zachowanie prywatnoœci.
Wiêksza przestrzeñ wp³ynie
te¿ na jakoœæ œwiadczonych
us³ug. Na inauguracji OPS
obecni byli przedstawiciele
rady miasta oraz dzielnicy,
a tak¿e pracownicy oœrodka. 

Szczególnie zadowolony
z nowej siedziby, by³ obecny
na uroczystoœci, burmistrz To-
masz Kucharski. – Wiele lat
temu swoj¹ przygodê z samo-
rz¹dem zaczyna³em w³aœnie
w OPS na Prochowej. Cieszê
siê, ¿e nareszcie uda³o siê
stworzyæ tu godne warunki
pracy.

Ze zmiany adresu OPS za-
dowolone mog¹ te¿ byæ m³o-
de mamy. Wed³ug planów
w³adz dzielnicy, przy Procho-
wej 49 ma powstaæ ¿³obek.
Zadanie to zosta³o przewi-
dziane w Wieloletnim Progra-
mie Inwestycyjnym na rok
2010. Choæ ca³oœæ pieniêdzy
potrzebnych do wykonania

inwestycji jeszcze nie zosta³a
zebrana, w³adze dzielnicy s¹
nastawione do projektu opty-
mistycznie.  
AS Olga Kamionek

OPS po lifting’u
Wed³ug najnowszego sprawozdania Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej problemem ubóstwa, w samym województwie mazowieckim dotkniê-
tych jest prawie 85 tysiêcy rodzin. Statystyki wskazuj¹ ubóstwo jako g³ów-
n¹ przyczynê zg³oszeñ do Oœrodków Pomocy Spo³ecznej, zaraz potem na
liœcie znajduj¹ siê bezrobocie oraz niepe³nosprawnoœæ lub ciê¿ka choroba.

Filipiñski uzdrowiciel JAMES LUMIIB
Absolwent Paramedycznego i Technicznego Instytutu MERIDIAN w Baguio City
oraz Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w Pasay na Filipinach. 
Pochodzi z rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia na pokolenie,
z ojca na syna. Mimo m³odego wieku jest uznawany za jednego z najlepszych 
healerów na Filipinach. Po raz pierwszy odwiedza nasz kraj. 

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele cz³owieka i skutecznie je elimi-
nuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne.
Dzia³a na wszystkich poziomach energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca
choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techni-
ki. Raz s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ ma-
gnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele eterycz-
nym. Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e
czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia. JAMES skutecznie po-
maga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi: nowotworowych, chorobach organów wewnê-
trznych; prostacie, problemach hormonalnych; zapaleniu stawów, problemach i zmianach reu-
matycznych; chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie; chorobie Parkinsona,
parali¿u; problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych; bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k
i nóg. 

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach: 3, 5, 6, 8, 10–12, 14 II.
Zapisy i informacje w godz. 14-22 pod numerami tel.:
(022) 679-22-47, 0 605-324-865, 0 605-177-007.

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl

TANIA STAL
� Stal zbrojeniowa �
� Kszta³towniki �
� Rury � Blachy �

� Materia³y budowlane �
� Centrum ogrodzeniowe �

www.astal.waw.pl
Ul. Wa³ Miedzeszyñski 111

tel. 516 698 802
e-mail: taniastal@op.pl
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SM „Przyczó³ek Grochowski”
posiada do wynajêcia lokal u¿ytkowy

w pawilonie wolnostoj¹cym, przy Trasie £azienkowskiej
Aleja Stanów Zjednoczonych/Ostrobramska

o powierzchni 77,3 m kw.

na dzia³alnoœæ handlowo-us³ugow¹ lub innej u¿ytecznoœci

Telefon 22 813-00-16
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Zima w mieœcie to nie to sa-
mo, co szko³a. Dzieci czuj¹
wolnoœæ, chc¹ dobrze spê-
dziæ ten czas. Inaczej, ni¿
gdy codziennie biegaj¹ do
szko³y. Rodzice powinni im
w tym pomóc, by choæ zo-
staj¹c w Warszawie, ferie
by³y naprawdê niezapo-
mniane! Zagospodarujmy
wiêc inaczej, ni¿ zwykle,
wspólne popo³udnia i wee-
kendy. Co mo¿na robiæ?
Podpowiadamy z ochot¹!
W weekend mo¿na wsi¹œæ w poci¹g

(nie autobus czy samochód!) i przejechaæ
trzy lub cztery stacje, pospacerowaæ po le-
sie, wypiæ herbatê i zjeœæ kanapki. Koniecz-
nie przy tym zrobiæ zdjêcia!

Albo – rzecz nieco kosztowniejsza – po-
œwiêciæ jeden ca³y weekend na wyjazd

z dzieckiem w miejsce, w którym jest co
zwiedzaæ, na przyk³ad dwudniowa wypra-
wa na Pó³noc: raniutko jedziemy do Trój-
miasta, zwiedzamy, nocujemy i po spacerze
zamarzniêt¹ pla¿¹ wracamy w stronê War-
szawy – wysiadamy w Malborku, zwiedza-
my zamek, zjadamy obiad a wieczorem, sy-
ci wra¿eñ, jesteœmy z powrotem w domu.

Inny pomys³ na niezapomniane, choæ
domowe ferie jest taki: uk³adamy z dziec-
kiem listê rzeczy, które lubimy robiæ
wspólnie. Na przygotowanie domowej
pizzy czy sernika, ogl¹danie filmów z wa-
kacji, filmów z wypo¿yczalni, spacery,
majsterkowanie, g³oœne czytanie sobie na-
wzajem ksi¹¿ek czy gry planszowe. Co
kto lubi. Przygotowujemy tyle ma³ych
karteczek, ile jest dni ferii i na ka¿dej
z nich wypisujemy jedn¹ czynnoœæ z listy.
Codziennie wieczorem dziecko losuje
jedn¹ karteczkê – bêdzie to wskazówka,
jak spêdzimy wspólnie popo³udnie na-
stêpnego dnia. Zawsze inaczej, ka¿dego
dnia zawsze ciekawie. Takie losowanie

pozwala d³u¿ej cieszyæ siê spodziewan¹
przyjemnoœci¹, ale te¿ przygotowaæ siê do
sprawnej realizacji planu, na przyk³ad za-
kupy sk³adników do pizzy, na któr¹ przy
okazji mo¿na zaprosiæ znajomych czy s¹-
siadkê.

Wspólne dzia³ania mog¹ byæ rozmaite,
wymagaj¹ce nak³adów finansowych lub
nie, decyzja nale¿y do nas. Chodzi o to, by
ten czas – wyj¹tkowy dla ka¿dego dziecka
czas ferii – zaznaczy³ siê czymœ szczegól-
nym w ¿yciu ca³ej rodziny.  Wa¿ne, ¿eby
dziecko nie dosz³o do przekonania, ¿e
wszystkie rzeczy mi³e i atrakcyjne spotyka-
j¹ je wy³¹cznie poza domem. 

Mówi¹c o wspólnym spêdzaniu czasu
nie mam na myœli wspólnego gapienia siê
w telewizor czy wspólnego siedzenia
w domu, podczas którego tata œpi na kana-
pie, mama grasuje w kuchni, a brat – przy
komputerze. Chodzi o odnajdowanie rado-
œci wspó³dzia³ania, wspó³tworzenia cze-
goœ z w³asnym dzieckiem. Chodzi o dobry,
pe³ny kontakt. By siê wzajemnie poznaæ
i polubiæ. Jeœli zale¿y Ci na tym, by rodzi-
na by³a spójna i szczêœliwa, mo¿esz dla
niej zrobiæ choæ tyle. Pieni¹dze to nie
wszystko.                                           ego

FFFFEEEERRRRIIII EEEE ::::     WWWW    CCCCOOOO    SSSS IIII ĘĘĘĘ    BBBBAAAAWWWWIIIIĆĆĆĆ????

REKLAMA REKLAMA

Agnieszki. W tym roku by³o tak
samo... I dodaj¹, ¿e tak¿e tego-
roczna ofiara czadu ma na imiê
Agnieszka. Na szczêœcie, tym
razem, nie jest to ofiara œmier-
telna.

Tym razem czad „tylko” pod-
tru³ kilka osób. – Do szpitala
przy ul. Wo³oskiej trafi³o troje
mieszkañców w wieku 23–26 lat.
Dziewczyna i dwóch braci – ofi-
cer Joanna Wêgrzyniak z po³u-
dniowopraskiej policji potwier-
dza uzyskane przez nas wcze-

œniej informacje. W szpitalu
MSWiA dowiadujemy siê, ¿e
pacjenci po odtruciu zostali prze-
wiezieni do Szpitala Grochow-
skiego. Ich stan jest stabilny. 

M³odzi ludzie uniknêli
œmierci dziêki temu, ¿e poczu-
li, ¿e dzieje siê z nimi coœ nie-
dobrego. Sami powiadomili
stra¿ po¿arn¹, zaczêli dok³a-
dnie wietrzyæ mieszkanie
i wyszli na zewn¹trz w oczeki-
waniu na przyjazd Pogotowia
Gazowego. - Nasi pracownicy
zamknêli dop³yw gazu oraz
dokonali sprawdzenia stê¿enia
tlenku wêgla. Przeprowadzone
badanie nie wykaza³o obecno-
œci spalin w lokalu - informuje
„Mieszkañca” rzecznik Ga-
zowni Warszawskiej Emilia
Tomalska. - Wszelkie kwestie
zwi¹zane z przyczynami zda-
rzenia zostan¹ prawdopodob-
nie wyjaœnione w ramach po-
stêpowania prowadzonego
przez policjê oraz administra-
cjê budynku. Na razie nie wia-
domo, czy bezpoœredni¹ przy-
czyn¹ zatrucia by³a wada pie-
cyka, czy stan przewodów ko-
minowych. Za niedro¿noœci¹
kominów przemawia to, ¿e ju¿
po interwencji s³u¿b, uaktyw-
ni³ siê wykrywacz czadu w ko-
lejnym mieszkaniu kamienicy
przy Grochowskiej 302. Z te-
go mieszkania trójka podtru-
tych dzieci zosta³a przewiezio-
na do szpitala przy ul. Nie-
k³añskiej. 

Zdarzenia te s¹ o tyle zaska-
kuj¹ce, ¿e od czasu œmiertelne-
go zatrucia w styczniu ubieg³e-
go roku, w budynku przy ul.
Grochowskiej by³y przeprowa-
dzane dodatkowe kontrole
i usuwanie usterek. Zdawaæ siê
mog³o, ¿e w zwi¹zku z proku-
ratorskim œledztwem wszystko,
co dotyczy stanu tego budynku
objête jest przez w³adze dziel-
nicy i administracjê nadzorem
specjalnym. – Ostatnia kontro-
la kominowa odby³a siê w gru-
dniu – potwierdzaj¹ mieszkañ-
cy kamienicy. – Ale tu jest po-
trzebny generalny remont bu-
dynku, bo inaczej ci¹gle bêdzie
dochodzi³o do takich zdarzeñ.
A¿ boimy siê tu mieszkaæ! Dzie-
ci, które trafi³y do szpitala przy
ul. Niek³añskiej nie wróci³y do
kamienicy przy ul. Grochow-
skiej. Ich matka zdecydowa³a,

¿e na wszelki wypadek, przez
kilka dni bêd¹ mieszkali u zna-
jomych. Nie wiadomo te¿, czy
do kamienicy wrócili m³odzi
ludzie, którzy pierwsi podtruli
siê czadem. Okazuje siê, ¿e nie-
legalnie podnajmowali kwate-
runkowy lokal od najemcy.

Na kamienicy przy ul. Gro-
chowskiej 302 zdaje siê ci¹¿yæ
jakieœ fatum. Jedna ze œcian jest
powa¿nie pêkniêta jeszcze od
czasów drugiej wojny œwiato-
wej. To tutaj kilka lat temu obe-
rwa³y siê balkony. Wykonany
w 2005 r. remont okaza³ siê fu-

szerk¹, a teraz dochodz¹ trage-
die z czadem. – Zarówno wice-
burmistrz Adam Grzegrzó³ka,
jak i dyrektor ZGN Janusz Sê-
kowski jeszcze w grudniu za-
pewniali nas o gotowoœci przy-
st¹pienia do rzetelnego remontu
tej kamienicy – mówi¹ przedsta-
wiciele lokalnego samorz¹du,
który od lat monitoruje stan bu-
dynku. – Warunkiem remontu
mia³o byæ wyjaœnienie stanu
prawnego kamienicy, gdy¿ s¹
starania o jej zwrot by³ym w³a-
œcicielom. Oby jak najszybciej
wszystko siê wyjaœni³o, a obiet-
nice urzêdników nie pozosta³y
tylko obietnicami. Potrzeba
szybkich i zdecydowanych dzia-
³añ, aby nie dosz³o do kolejnej
tragedii. Tymczasem mieszkañ-
cy kamienicy kieruj¹ do proku-
ratury pismo w sprawie ostat-
niego zaczadzenia. Magda K.

CZAD PRZY GROCHOWSKIEJ
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Pos³owie
W poniedzia³kowe po³udnie
(25 stycznia) nasz reporter
uda³ siê do budynku przy ul.
Grochowskiej 302, aby
sprawdziæ, czy trwaj¹ jakieœ
prace nad zbadaniem przy-
czyny ulatniania siê czadu.
W lokalu, w którym ponownie
zaatakowa³ tlenek wêgla re-
porter zasta³ grupê debatuj¹-
cych mê¿czyzn, najemczyniê
i administratorkê budynku.
Niestety, jak tylko administra-
torka dowiedzia³a siê, ¿e
dziennikarz jest z redakcji
„Mieszkañca”, tak bardzo siê
przestraszy³a i zdenerwowa-
³a, ¿e kategorycznie za¿¹da³a
opuszczenia lokalu, a nastêp-
nie zamknê³a drzwi na zasu-
wê. Poniewa¿ takim dzia³a-
niem pani administrator unie-
mo¿liwi³a zadanie nam jej kil-
ku pytañ dotycz¹cych admini-
strowania budynkiem Gro-
chowska 302 i zdarzeniami,
do których w nim dochodzi,
zwracamy siê publicznie
z dwoma pytaniami: Czy wie-
dzia³a, ¿e od czterech lat lo-
kal, w którym ulatnia³ siê
czad jest nielegalnie podnaj-
mowany? Jeœli nie, to, jak
ocenia jakoœæ wykonywanej
przez siebie pracy, a jeœli wie-
dzia³a, to czy powiadomi³a
o tym fakcie w³adze ZGN lub
urz¹d Pragi Po³udnie? red. 



11110000    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

SSeezzoonn  nnaa  mmiióódd  ttrrwwaa  ccaałłyy  rrookk..

WWiieemmyy,,  kkttóórree  mmiiooddyy  nnaamm  ssmmaa−−

kkuujjąą,,  aallee  nniiee  zzaawwsszzee  wwiieemmyy,,  nnaa

ccoo  nnaajjsskkuutteecczznniieejj  mmooggąą  ppoo−−

mmóócc..

MMiióódd  wwiieellookkwwiiaattoowwyy jest ja−

sny, w odcieniach żółtych i be−

żowych. Jest ogólnoleczniczy

a jego właściwości, zapach,

smak i kolor zależą od roślin,

które brały udział w jego kompo−

nowaniu. Zawsze jest pomocny

w zapaleniach gardła, przezię−

bieniach, katarze czy nie−

których problemach z sercem.

MMiióódd  mmnniisszzkkoowwyy w stanie

ciekłym jest jasnobrązowy

a po skrystalizowaniu żółty. To

jeden z najsłodszych miodów

o wyrazistym smaku. Pomocny

w schorzeniach wątroby i dróg

żółciowych, reumatyzmie, nie−

dokrwistości a także w sta−

nach wyczerpania. 

MMiióódd  mmaalliinnoowwyy  – złotawo –

żółty, lekko kwaskowaty, z wy−

czuwalną nutą malinową.

Przeciwdziała miażdżycy.

MMiióódd  rrzzeeppaakkoowwyy – niemal

biały, bardzo słodki, pomoże

wątrobie i sercu, łagodzi prze−

ziębienia.

MMiióódd  wwrrzzoossoowwyy jest brunat−

ny, w smaku wyrazisty, poma−

ga w chorobach nerek, jelit,

prostaty. Cdn!

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
SSkkoorroo  mmoowwaa  oo mmiiooddaacchh……  PPaattookkaa  ttoo  mmiióódd  ww ppoossttaaccii  ppłłyynnnneejj..  GGddyy
zzmmaattoowwiieejjee  ii zzeessttaallii  ssiięę,,  nnaazzyywwaannyy  jjeesstt  kkrruuppcceemm..  110000  ggrraammóóww  mmiioo−−
dduu  ddoossttaarrcczzaa  nnaamm  nniieewwiieellee  ppoonnaadd  330000  kkaalloorriiii..

Skąd się bierze miód, który mamy na stole? Pszczoły przynoszą
do ula nektar kwiatowy (pozyskują go wcale nie tylko z kwiatów,

także – u niektórych roślin – z gałązek i listków). Ich enzymy biorą udział w zamia−
nie sacharozy na znakomicie przyswajalne cukry proste, czyli glukozę i fruktozę. To one
są podstawą miodu. Oprócz tego znajduje się w nim wiele cennych substancji, np. ace−
tylocholina, mająca korzystny wpływ na krążenie, obniżająca ciśnienie krwi czy też cho−
lina, którą bardzo lubi nasza wątroba i woreczek żółciowy. Inne składniki mają działa−
nie antybakteryjne i bakteriostatyczne, przeciwzapalne, oczyszczające organizm z to−
ksyn.

Jak go jeść? Jak kto lubi, ale zaleca się kilka łyżeczek dziennie, w rozmaitej posta−
ci, jednak przedszkolaki powinny dostawać 1 łyżeczkę, a starsze – dwie do pięciu.

Jedzmy go z szacunkiem, ponieważ dla wyprodukowania jednego kilograma miodu
pszczoła musi około 4.000.000 (tak, cztery miliony!) razy pobrać nektar! 

CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Miód mo¿na jeœæ na œniadanie, obiad i na deser.
Mo¿na go te¿ popijaæ…

✓✓ Do kanapek – najsmaczniejszy z bu³eczk¹ lub prawdziwym,
œwie¿ym razowcem: utrzeæ mocno tê sam¹ iloœæ miodu i œwie¿ego,
dobrego mas³a. Kremowa konsystencja, d³ugo przechowuje siê
w lodówce! Mo¿na stosowaæ warianty: dodaæ 1-2 ³y¿eczki mocnej
kawy, albo tarte orzechy czy migda³y, mo¿na poprzestaæ na przy-
prawach: cynamon, imbir, wanilia, ale ja wolê bez – miód ma tak
piêkny aromat! 

✓✓ Konfitury z miodem: podgrzaæ miód, a¿ bêdzie p³ynny. Wsypaæ owoce (miêkkie, jak
truskawki czy porzeczki, wypestkowane, jak wiœnie czy morele, lub krojone w kostkê, jak
pomarañcza czy cytryna bez skórki albo np. rabarbar) w proporcji 4 czêœci miodu na 5
czêœci owoców (proporcje trzeba sobie dobraæ, jak siê lubi). Sma¿yæ powoli, mieszaj¹c, a¿
bêdzie przyjemnie gêstawy. Gor¹cy, natychmiast wk³adaæ do s³oików i trzymaæ pod cie-
p³ym kocykiem do wystudzenia, ale najpierw na kwadrans odwróciæ do góry dnem.

✓✓ Na obiad – miód podgrzaæ, wymieszaæ z musztard¹ w proporcji 1:1. Dodaæ nieco czo-
snku (odrobinê). Mieszanin¹ smarowaæ kurczaka (co kto woli, ja najbardziej lubiê udka),
uprzednio lekko nasolonego. Od³o¿yæ na kilka – kilkanaœcie godzin do lodówki. Potem sma-
¿yæ niemal bez t³uszczu lub piec w odkrytej brytfannie. Ten sam przepis znakomicie udaje
siê, gdy zamiast musztardy weŸmiemy mocny koncentrat pomidorowy, ale bez czosnku.

✓✓ Szynka miodowa: surow¹ szynkê skropiæ octem jab³kowym lub ry¿owym, nasoliæ,
posypaæ pieprzem, czosnkiem i zio³ami. Niech pole¿y w lodówce kilka godzin. Nastêpnie
szybko obsma¿yæ i dusiæ z niewielk¹ iloœci¹ wody, listkiem laurowym i zielem angielskim
obracaj¹c, do miêkkoœci. Wyj¹æ, os¹czyæ, pokroiæ w plastry – obsma¿aæ je na oliwie lub
maœle, k³ad¹c na ka¿dy ³y¿eczkê miodu. Obróciæ, znowu dodaæ miodu. Podawaæ z ry¿em
i sosem spod szynki.

✓✓ Podwieczorek: Wyrobiæ ciasto z równych iloœci, np. po 25 dag m¹ki, pszennej, mio-
du i m¹ki ¿ytniej oraz 5 ca³ych jaj. Dodaæ ³y¿eczkê sody, rozwa³kowaæ na gruboœæ palca
i odstawiæ na 2 godziny. Piec oko³o 45 minut. Podawaæ polane gêst¹ czekolad¹ lub z po-
wid³ami œliwkowymi.

✓✓ Do zimowej kawy: w szklance letniej wody rozpuœciæ 4-5 ³y¿ek miodu. Zmiksowaæ
z kilkoma kostkami lodu, szklank¹ brandy lub koniaku i pó³ szklanki s³odkiej œmietanki. 

PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Mąż czyta gazetę. Żona szczebiocze:
− Nawet nie wiesz, jak się cieszę na nasz

urlop. Ciepłe morze, świeże kokosy, ten lu−
ksus… Chciałabym założyć na plażę coś takie−

go, żeby wszyscy naprawdę osłupieli! 
− To łyżwy załóż!
…i wtedy zaczęła się awantura…

☺ ☺ ☺
− Moja żona dała mi do zrozumienia, co chciałaby dostać

ode mnie na rocznicę ślubu: coś błyszczącego, co leci od ze−
ra do setki w ciągu 3 sekund. Po zastanowieniu wpadłem
na to, o co może jej chodzić; kupiłem jej wagę do łazienki.
I wtedy zaczęła się awantura…

☺ ☺ ☺
− W ostatnią sobotę narzeczona domagała się, żebym ją

zabrał w jakieś naprawdę drogie miejsce. Wobec tego za−
brałem ją na stację benzynową. I wtedy zaczęła się awan−
tura… 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

Ci¹g³e odk³adanie wszystkiego na póŸniej mo-
¿e okazaæ siê zgubne w skutkach. Ju¿ mo¿esz
odczuwaæ oznaki tego w sprawach zawodo-
wych. Spiêtrzenie ich ze sprawami prywatnymi
mo¿e doprowadziæ do niepotrzebnych zadra¿-
nieñ. Postaraj siê wiêc opanowaæ swoje roz-
targnienie i opracuj w³aœciw¹ strategiê dzia³a-
nia.Twój gest doceni¹ bliscy i przyjaciele,
którym bêdziesz móg³ poœwiêciæ wiêcej czasu.

�� BYK 22.04-21.05
Sukcesy w sprawach zawodowych przynios¹ te¿
korzyœci materialne. Jesteœ z tego powodu bar-
dzo dumny, ale nie skupiaj siê tylko na tym. Przy-
jaciele ciesz¹ siê z ka¿dego Twojego sukcesu,
wiêc nie zaniedbuj ich towarzysko, ale staraj siê
te¿ pamiêtaæ o najbli¿szych i sprawach domo-
wych. Tutaj bêdziesz mia³ mo¿liwoœæ zaprezen-
towania swoich zdolnoœci organizacyjnych.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Teraz jest pomyœlny czas, aby zawrzeæ kilka
interesuj¹cych znajomoœci. Postaraj siê te¿,
aby to, co zaplanowa³eœ nie odbiega³o zbytnio
od rzeczywistoœci. Konsekwencja i dyplomacja
to zalecane w najbli¿szym czasie sposoby po-
stêpowania. W sprawach sercowych postaraj
siê o wiêcej wyrozumia³oœci i zdob¹dŸ siê na
wiêkszy dystans.

�� RAK 22.06-22.07
Wyka¿ siê wiêksz¹ cierpliwoœci¹. Unikaj te¿
niepotrzebnych k³ótni, które chocia¿ oczy-
szczaj¹ atmosferê, bywaj¹ te¿ koñcem niejed-
nej przyjaŸni.Warto zastanowiæ siê nad swoim
postêpowaniem i pomyœleæ jak dzia³aæ dalej.
W domu ktoœ z bliskich mo¿e potrzebowaæ
Twojej porady. Jak zwykle uda Ci siê wybrn¹æ
z trudnej sytuacji dyplomatycznie, pozostawia-
j¹c po sobie mi³e wra¿enie.

�� LEW 23.07-23.08
Najbli¿sze dni zapowiadaj¹ siê ca³kiem nieŸle.
Jeœli planujesz jakieœ sprawy zawodowe, po-
wiadom o tym zaprzyjaŸnione osoby. Ich po-
moc pomo¿e Ci podj¹æ ostateczn¹ decyzjê.
Zwróæ równie¿ uwagê na swoje finanse,
w przypadku których wskazane s¹ kontrolowa-
ne inwestycje. Zimowa aura sprzyja przeziê-
bieniom – pamiêtaj o czapce i szaliku oraz
o wzmocnieniu organizmu witaminami.

�� PANNA 24.08-23.09
Twoje romantyczne nastawienie do ¿ycia przy-
niesie Ci mi³¹ niespodziankê w postaci znajomo-
œci z sympatyczn¹ osob¹. Postaraj siê wznieœæ
na wy¿yny swoich mo¿liwoœci. Zapewne Twój
wrodzony wdziêk oczaruje j¹ na pewno. Sprawy
finansowe s¹ w jak najlepszym porz¹dku, a za-
wodowe godne pozazdroszczenia. 

�� WAGA 24.09-23.10
Pomyœlne dni na za³atwienie spraw zawodo-
wych. Intuicja podpowie, jak masz dalej za³a-
twiaæ sprawê, na której pomyœlnym zakoñcze-
niu bardzo Ci zale¿y. Nie oszczêdzaj siê w spra-
wach sercowych. Teraz mo¿esz odnieœæ efek-
towne zwyciêstwo. Natomiast sprawy urzêdowe
bêd¹ wymaga³y skrupulatnego wype³niania pa-
pierów i pamiêtania o terminach. Tutaj potrzeba
bêdzie trochê cierpliwoœci i czasu. 

�� SKORPION 24.10-23.11
Drogi Skorpionie, przygotuj siê na zwiêkszony
wysi³ek fizyczny i psychiczny. W pracy, aby
nad wszystkim zapanowaæ - postaw na umiar
i konsekwencjê. Twoja korzystna pozycja za-
wodowa bêdzie sprzyja³a finansom. Postaraj
siê nie zaniedbywaæ swojej kondycji i korzystaj
z ka¿dej wolnej chwili, by poszaleæ na stoku
ciesz¹c siê piêkn¹, œnie¿n¹ zim¹. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Zapowiada siê ciekawie. Mo¿liwoœæ nowej pra-
cy, wiêksze szanse na awans - oto, co mo¿e
spotkaæ Ciê w najbli¿szym czasie. Niewyklu-
czone, ¿e mo¿esz zmieniæ miejsce zamieszka-
nia, a nawet spotkaæ osobê, z któr¹ zwi¹¿esz
swoje przysz³e losy. Szykuje siê trochê zmian,
ale podchodŸ do tego z dystansem i nie martw
siê, ¿e nie dasz sobie rady. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Zmiany na lepsze, sporo nowych znajomoœci
i wynikaj¹ce st¹d konsekwencje bêd¹ pozy-
tywnie wp³ywaæ na Twoje samopoczucie. Po-
staraj siê nie robiæ ¿adnych zaleg³oœci finanso-
wych, trzymaj rêkê na pulsie. Sprawy, które
wydaj¹ siê byæ niedokoñczone, znajd¹ swój
pomyœlny fina³. Pomyœl o podniesieniu kwalifi-
kacji lub zapisaniu siê na interesuj¹cy Ciê te-
matycznie kurs. 

�� WODNIK 21.01-19.02
Najbli¿sze dni nie przynios¹ wiêkszych niespo-
dzianek. W pracy trzymaj siê swoich racji i nie
s³uchaj pochlebców. Unikaj te¿ nieodpowie-
dniego towarzystwa i niezbyt sympatycznych
osób. W sprawach sercowych wypowiadaj siê
rozwa¿nie o tym co myœlisz, bo potem mo¿esz
mocno ¿a³owaæ nieprzemyœlanych s³ów. 

�� RYBY 20.02-20.03
Przez najbli¿sze dni bêdziesz mia³ mo¿liwoœæ
cieszyæ siê szans¹ pójœcia do teatru lub kina.
Taka dawka kulturalna jest Ci potrzebna, aby
zrównowa¿yæ wysi³ek w sprawach zawodo-
wych. Nie unikaj podejmowania trudnych de-
cyzji, spróbuj, a przekonasz siê, ¿e to nic stra-
sznego. W sprawach uczuæ postaraj siê
o wiêksz¹ wyrozumia³oœæ w stosunku do wy-
bryków partnera. Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 12 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 24/2009: „¯ywy jak srebro”. Nagrodê ksi¹¿kow¹
wylosowa³a p. Aleksandra Wolska z ul. Targowej. Wa¿ne do 08.02.br.
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ADMINISTROWANIE

�� Administrowanie i zarz¹-
dzanie nieruchomoœciami
profesjonalnie. 

Tel. 0608-053-676; 
022 497-67-27 

e-mail:biuro@bznprofil.pl

AUTO−MOTO

� Diesel – wtryskiwacze i po-
mpy – naprawa. 

Tel. 0502-282-331
� Opony nowe i u¿ywane,
przechowywanie opon, prosto-
wanie felg. Tel. 22 423-59-96

AUTO−MOTO/kupię

�� Auto ekonomiczne do 14000
z³. Tel. 503-917-057
� Fiata lub Daewoo. 

Tel. 887-042-959

KUPIĘ

�� AAA, Antyki wszelkie za
gotówkê oraz znaczki, mone-
ty, medale. Tel. 0516-400-434
�� Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, me-
ble i inne przedmioty. 

Tel. 22 610-33-84; 
0601-235-118

� Ksi¹¿ki – dojadê. 
Tel. 22 826-03-83; 0502-322-705
�Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa
18. Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

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

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

FINANSE

� Ksi¹¿ki przychodów, pe³na
ksiêgowoœæ, uprawnienia, PIT-y,
ZUS poprowadzi biuro. 
Tel. 22 813-40-65; 0507-026-741
� Us³ugi ksiêgowe dla firm
i osób prywatnych.  

www.korkowabiuro.pl 
Tel. 0696-052-708

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal.

Tel. 22 671-15-79, 
22 613-98-37

� Lekarza internista – wizyty
domowe. Tel. 660-594-505
RAMKA

Janusz Niedzielski 
Lekarz stomatolog – protetyk.
Gab. ul. Znanieckiego 16C lo-
kal 46. Tel. 22 671-18-18

� Masa¿. W godz. 6-22. Wi-
doczna 5. Tel. 0501-744-905

NAUKA

� AAA Angielski, niemiecki –
nauczyciel. Tel. 601-20-93-41
RAMKA

Angielski, matura, certyfikaty,
dojazd. Tel. 501-543-136
�� ANGIELSKI – m³odzie¿,
doroœli, doœwiadczenie, soli-
dnie. Matura, FCE. 

Tel. 22 610-42-22; 
603-21-33-41

� Angielski dla dzieci i m³o-
dzie¿y 25z³/1h. 

Tel. 600-473-847
� Chemia – nauczycielka. 

Tel. 608-857-558
� Fizyka, matematyka. Matury.
Doje¿d¿am. Dr. 

Tel. 606-154-798
� J. polski. 

Tel. 0691-923-889
� Liceum dla doros³ych.

Tel. (22) 517 77 40; 
602 232 879

� Opiekunka dzieciêca – szko-
³a policealna, kursy. 

Tel. 22 517-77-40, 
22 310-27-40, 

fax. 22 879-87-66
� Matematyka – dojazd. 

Tel. 691-870-045
� Matematyka – korepetycje. 

Tel. 696-693-994
� Szko³a policealna - dekorator
wnêtrz, opiekunka/guwernant-
ka. Tel. (22) 517-77-40; 

602-232-879
� Szkolenia BHP. 

Tel.(22) 879-87-66; 
602-232-879

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

� Gabinet masa¿u. ul. Widocz-
na 5. Dni i godziny do uzgo-
dnienia. Tel. 501-744-905
� Dwa gabinety lekarskie
(standard NFZ, dostêp ca³¹ do-
bê) oraz gabinet terapeutyczny
(terapia indywidualna lub gru-
powa) w Miêdzylesiu, ul. Zwo-
leñska 127. Mo¿liwy podnajem
poszczególnych dni w tygo-
dniu, lub godzin. 

Tel.501-744-905 

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� Bezpoœrednio kupiê plac na
Grochowie zabudowany lub
niezabudowany – pod budow-
nictwo wielorodzinne. Pilne! 

Tel. 22 610-77-94; 
0501-103-792

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

�� Dzia³kê Wawer, rejon ul.
Bronowskiej, ma³e dzia³ki
pod bliŸniak, od 400 m kw. za
280.000 z³. Tel. 0606-36-11-36
� Praga P³d., mieszkanie 2 po-
kojowe, 48 m kw., ul. Paca. 

Tel. 794-90-95-21

DAM PRACĘ

� Kasjerów i sprzedawców do
sklepów spo¿ywczych w War-
szawie i okolicach. 
Tel. 22 547-05-42; 0510-203-907
� Opiekunki, siostry PCK, pie-
lêgniarki do osób starszych za-
trudniê. Tel. (22) 815-30-62

SZUKAM PRACY

� Opiekunka z autem, ref., an-
gielski – zaopiekuje siê dzieæmi,
osob¹ starsz¹. Tel. 22 815-24-54
� Przyjmê cha³upniczo monta¿
mechaniczny, elektryczny, in-
ny. Tel. 503-436-929

PRAWNE

�� DORADCA PODATKO-
WY – porady, k³opoty z urzê-
dem skarbowym, wszystkie po-
datki, spadki, darowizny, auk-
cje. Warszawa Goc³aw. 
Tel. 022 672-34-34; 604-095-656 

www.podatki-doradca.pl
�Kancelaria Prawna, przystêp-
ne ceny, szeroki zakres us³ug.
Czynna codziennie oprócz
wtorków, ul. Grochowska 207
(Universam nad bankiem), 

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

�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe. Wawer -
Anin ul. Ukoœna. 
Tel. 022 613-04-30; 0603-807-481
� PORADY – TANIO. GRO-
CHÓW. TEL. 501-288-110,

22 303-81-21
RAMKA
� Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna Pie-
truk s.c. Konkurencyjne ceny
ul. Olszynki Grochowskiej
11/15 lok. 2, 04-281 Warszawa,
I piêtro. Tel.22 879-92-29;
0502-27-51-94; www.pie-
truk.eu 

RÓŻNE

�� Fotografia œlubna – profe-
sjonalnie. Tel. 502-936-956

� Ogrodnictwo – komplekso-
wo. Tel. 0602-58-75-13
� Us³ugi fryzjerskie u Klienta. 

Tel. 22 251-58-69

SPORT

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

Tel. 22 870-52-72
� Si³ownia ATLETOR – 56
stanowisk, MultiSport itp.
Be³¿ecka/Komorska.  

www.atletor.pl 
tel. 501-599-703

USŁUGI

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577
�� AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 

Tel. 22 612-95-23, 
0609 105 940

� Alarmy, domofony, kamery,
komputery. Tel. 22 371-23-49
�� ALKO – PRZEPRO-
WADZKI. TEL. 512-139-430 
�� ALPINISTA PRZEMY-
S£OWY – ODŒNIE¯ANIE
DACHÓW, USUWANIE SO-
PLI. TEL. 606-808-358 
�Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Pol-
sat, N-ka oraz satelity bez op³at,
900 programów, w tym 20 pol-
skich (TRWAM, TVP1, TVP2
i TVN), anteny TV – naziemne.
Sprzeda¿, monta¿, naprawa,
gwarancja!  

www.lemag-tvsat.waw.pl 
Tel. 22 815-47-25; 

0501-123-566 
� Anteny indywidualne, zbior-
cze i satelitarne. Naprawa RTV.
Najwy¿sza jakoœæ us³ug. Ul.
Igañska 32. 

Tel. 22 813-60-33; 
604-506-278

�� Automatyczne pralki – na-
prawa, tanio. 

Tel. 22 810-67-92; 
0605-404-132

�� CZYSZCZENIE DYWA-
NÓW, wyk³adzin, tapicerki –
KARCHEREM. 

Tel. 0694-825-760
� Cyklinowanie, lakierowanie
– Jacek Szpakowski. 

Tel. 22 872-93-03
� Cyklinowanie, lakierowanie,
uk³adanie parkietów ró¿nych -
osobiœcie. Tel. 22 810-70-88; 

609-542-545; 
� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 22 642-96-16
�� Elektryczne - G³owacki. 

Tel. 22 428-35-53; 
0504-61-88-88

� Elektryczne (uprawnienia). 
Tel. 22 870-27-39; 

0502-208-813
� Elektryczne – dom i ogród. 

Tel. 0602-58-75-13
�� Futra – ko¿uchy, odzie¿
skórzana – us³ugi miarowe,
przeróbki, wszelkie naprawy.
ul. Zamieniecka 63. 

Tel. 22 610-23-05
RAMKA
GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. Tel. 22 610-18-53; 

0662-065-292
�� Gaz, hydraulika 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, przeróbki, naprawy. 

Tel. 22 610-88-27; 
0604-798-744

�� GEODEZJA. 
TEL. 0609-240-602

�� Glazura, malowanie, tape-
towanie, hydraulika, elektry-
ka, panele, gwarancja – Fir-
ma G³owacki. 

Tel. 22 428-35-53, 
0504 61 88 88

� GLAZURA, hydraulika,
elektryka. Tel. 0694-809-402
� Glazura, malowanie. 

Tel. 512-341-982
� Glazura, g³adŸ, panele – re-
monty. Fachowe porady. 

Tel. 22 424-32-07; 
0692-885-279

� Glazura, hydraulika, remon-
ty. Tel. 22 671-05-82
� Glazura – remonty. 

Tel. 792-437-883
� G³adŸ, malowanie, glazura. 

Tel. 606-181-588
�� Hydrauliczne - G³owacki. 

Tel. 22 428-35-53; 
0504-61-88-88

� Hydrauliczne, gazowe – soli-
dnie. Tel. 22 610-81-21; 

0607-773-106
� Hydrauliczne i gazowe –
uprawnienia. Tel. 22 611-89-95; 

660-51-60-10
� Hydrauliczno-gazowe, œlu-
sarskie. Tel. 0507-038-406
� Hydraulika wod.-kan.gaz. –
przegl¹dy kominiarskie – piece
CO – elektryka. 

Tel. 696-321-228
� Lodówki, pralki. 

Tel. 22 671-80-49; 
601-361-830; 604-910-643

�� Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 22 615-76-97; 

0695-679-521
�� Malowanie, tapetowanie.
G³owacki. Tel. 22 428-35-53; 

0504-61-88-88
�Malowanie, tapetowanie i re-
monty. Tel. 22 612-21-74; 

0501-028-073
� Malowanie – g³adŸ gipsowa.

Tel. 22 612-01-95; 
0510-711-163

� Meble na zamówienie – ku-
chenne, ³azienkowe, szafy. 

Tel. 607-595-327
�� MEBLE KUCHENNE,
SZAFY WNÊKOWE, GAR-
DEROBY – NA WYMIAR.
PROJEKT, WYCENA,
MONTA¯ GRATIS. 

TEL. 0792-093-410
�� Naprawa telewizorów, ma-
gnetowidów DVD, urz¹dzeñ
elektronicznych. 

Tel. 22 612-52-23; 
0607 145 196

� Naprawa – pralki, lodówki. 
Tel. 0603-047-616; 

0502-562-444
�� Naprawa telewizorów u
klienta. Tel. 22 671-94-53; 

0692-420-605
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om, makula-
turê, st³uczkê. Sprz¹tanie
piwnic i strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62

� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dy-
wanów, magiel. Zak³ad Pralni-
czy ul. Igañska 22. 

Tel. 22 870-09-54
� Pranie dywanów, wyk³adzin
i tapicerki meblowej. 

Tel. 510-126-840
� Przeprowadzki. 

Tel. 505-900-180
� Przeprowadzki. 

Tel. 669-834-024
� Sprz¹tanie piwnic, wywóz
mebli. Tel. 694-977-485
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne. 

Tel. 22 810-38-04; 
0602-126-214

�� Tapicerskie. 
Tel. 022 612-53-88

� T³umaczenie tekstów tech-
nicznych z niemieckiego. 

Tel. 0606-964-522
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771
� Uk³adanie glazury. 

Tel. 22 63-05-40
� ¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 22 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 22 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale, ro-
lety antyw³amaniowe – produk-
cja, naprawa. 

Tel. 22 610-23-83
�� WYWÓZ MEBLI I GRU-
ZU, z³omu, œmieci, drzewa, li-
œci, opró¿nianie piwnic. 

Tel. 22 424-17-78; 
0888-651-163

ZIELARSTWO

� ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-
Medyczny C.H. Szembeka róg
Gdeckiej i Komorskiej, paw. 53
D obok Agencji op³at – Zielar-
stwo – pe³ny asortyment, profe-
sjonalne porady. 

Tel. 0602-648-813
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Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna
Pietruk s.c. Konkurencyjne
ceny ul. Olszynki Grochow-
skiej 11/15 lok. 2, 04-281
Warszawa, pierwsze piêtro.

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

Janusz Niedzielski 
Lekarz stomatolog – protetyk. 

Gab. ul. Znanieckiego 16C
lokal 46. 

Tel. 22 671-18-18

Angielski, matura, certyfika-
ty, dojazd. Tel. 501-543-136 GAZ, HYDRAULIKA– 24 h,

naprawa pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. Tel. 022 610-18-53; 

0662-065-292

Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om, maku-
laturê, st³uczkê. Sprz¹tanie
piwnic i strychów. Wywóz
mebli. Tel. 022 499-20-62 

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
www.genita .p l

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

tel. 22 610-48-74; 22 610-49-11
� ul. Floriañska 12

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
� ca³odobowo – tel. 195 88

(po³¹czenie bezp³atne);
22 836-69-16; 0608-054-093

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

US£UGI POGRZEBOWEZAKŁAD POGRZEBOWY

„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 022 610−02−17
kom. 0602−26−26−75
C A Ł O D O B O W O

REKLAMA REKLAMA
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Ferie – to czas zabawy i wy-
poczynku dla dzieci. Niestety,
dla policjantów to czas wzmo-
¿onej pracy, aby zapewniæ
m³odzie¿y bezpieczeñ-
stwo. Dodatkowe pa-
trole bêd¹ kontrolowaæ
„dzikie” lodowiska, re-
jony dyskotek, pubów
i klubów. Aby te dzia³ania by-
³y skuteczne – po³udniowopra-
scy policjanci apeluj¹ do rodzi-
ców i opiekunów dzieci – o do-
datkowy nadzór i opiekê nad
swoimi pociechami. 

� � �
Pó³nocnoprascy policjanci,

po przenosinach z ulicy Cyryla
i Metodego, rozpoczêli urzêdo-
wanie w nowej komendzie przy
Jagielloñskiej 49. Funkcjonariu-
sze, którzy do tej pory pracowa-
li przy Cyryla, jeszcze 20 stycz-
nia przyjmowali interesantów
w starej siedzibie. Od czwartku
21 stycznia urzêduj¹ ju¿ tylko
przy Jagielloñskiej. Nowy bu-
dynek powsta³ w dwa lata za 27
mln z³. Przy Jagielloñskiej pra-
cuje 170 policjantów i 32 pra-
cowników cywilnych.

� � �
W pi¹tek 22 stycznia, w sto-

³ecznym ratuszu Prezydent m.
st. Warszawy Hanna Gronkie-
wicz-Waltz spotka³a siê z am-

basadorami oraz organizatora-
mi Europejskich Letnich
Igrzysk Olimpiad Specjalnych
ELIOS 2010, które ju¿ we
wrzeœniu odbêd¹ siê w stolicy.

� � �
Zaledwie 15 milionów z³otych

przeznaczy w tym roku Zarz¹d

Miejskich Inwestycji Drogo-
wych na przygotowania do budo-
wy sypi¹cych siê wiaduktów na
Marsa. Obiekty przez ostatnie zi-
mowe miesi¹ce popêka³y w no-
wych miejscach. Budowa dwóch
bliŸniaczych obiektów powinna
rozpocz¹æ siê pod koniec roku.
Pod warunkiem jednak, ¿e urzê-
dnikom uda siê dogadaæ z w³a-
œcicielami pobliskich budynków. 

� � �
W niedzielê 24 stycznia

odby³y siê obchody 147. rocz-
nicy wybuchu Powstania
Styczniowego. Przed Krzy¿em
Traugutta przy Forcie Legio-
nów odmówiono modlitwê za
powstañców i dowódców po-
wstania, odczytano apel pole-

g³ych, oddano salwy honorowe
i z³o¿ono wieñce. Powstanie
styczniowe by³o najd³u¿ej trwa-
j¹cym zrywem narodowoœcio-
wym. Po odzyskaniu niepodle-
g³oœci powstañców otaczano
szacunkiem, a marsza³ek Józef
Pi³sudski kaza³ zbudowaæ dla
nich na Pradze Dom Weterana. 

� � �
Ponad 100 tys. z³otych kar za

nieodœnie¿one przystanki, na³o-

¿y³ na firmy sprz¹taj¹ce Zarz¹d
Transportu Miejskiego. Pra-
cownicy ZTM mieli zastrze¿e-
nia do stanu przystanków nie-
mal w ka¿dej z warszawskich
dzielnic.

� � �
W sobotê 16 stycznia Klub

Kultury „Marysin” odwiedzi³y
piêkne ksiê¿niczki, rycerze,

diabe³ki i elfy. To zacne towa-
rzystwo przyby³o na bal. Ma-
³ym goœciom towarzyszyli
przejêci rodzice, a wszyscy ba-
wili siê w rytm karnawa³owych
przebojów. 

� � �
Okresowe czyszczenie

i udra¿nianie przewodów we-
ntylacyjnych, spalinowych
i dymowych; niezas³anianie
otworów w drzwiach kuchni
i ³azienki; regularne przegl¹dy
urz¹dzeñ grzewczych, monta¿
detektorów CO w budynkach
mieszkalnych – to zasady, które
nale¿y stosowaæ, by unikn¹æ
œmiertelnego zaczadzenia. -
Tlenek wêgla to cichy zabójca -
nie ma smaku ani zapachu, dla-
tego chroñmy siê przed jego
wp³ywem, wietrz¹c czêsto po-

mieszczenia i czyszcz¹c prze-
wody wentylacyjne – apeluje

Jacek Koz³owski, wojewoda
mazowiecki.

� � �
Od 1 do 14 lutego,

w czasie zimowych
ferii w szko³ach, zosta-

nie zawieszone kursowa-
nie kilku linii tramwajowych

i autobusowych. Z komunikacji
miejskiej korzysta w tym czasie
zwykle ok. 30% mniej pasa¿e-
rów. Zawieszone bêd¹ linie
tramwajowe: 41 i 46. Nie bêd¹
tak¿e kursowa³y autobusy linii:
202, 304, 315, 394 i Z-3. Za-
wieszone zostanie kursowanie
tzw. „wtyczek”, czyli kursów
pozarozk³adowych, na liniach:
111, 169, 181, 190, 507, 516
i 521. Nie bêdzie równie¿ tzw.
kursów szkolnych na liniach:
114, 120, 211, 305, 411, 501
i 517. Te kursy w rozk³adach ja-
zdy oznaczone s¹ literk¹ „f”.
Bez zmian bêdzie kursowa³o
metro i Szybka Kolej Miejska. 

� � �
Wykazy wolnych miejsc

handlowych oraz miejsc prze-
znaczonych na handel obwo-
Ÿny w poszczególnych dzielni-
cach dostêpne s¹ na stronie:
www.um.warszawa.pl  Mate-
ria³ opracowano na podstawie
informacji pochodz¹cych od
zarz¹dców targowisk, który
jest aktualizowany w cyklach
tygodniowych. Na terenie
wszystkich dzielnic m.st. War-
szawy wyznaczone s¹ miejsca
z przeznaczeniem na handel
obwoŸny. 

� � �
W pi¹tek 29 stycznia

w XLVII Liceum Ogólnokszta³-
c¹cym im. St. Wyspiañskiego
przy ul. Miêdzyborskiej zostan¹
wrêczone nagrody laureatom VI
Dzielnicowego Konkursu Ka-
tyñskiego „Polegli na nieludz-
kiej ziemi…” (ab) (mkp)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA ��Oœrodek Edukacji Kulturalnej przy SBM „Grenadierów” Al.
St. Zjednoczonych 40 - zaprasza dzieci i m³odzie¿ gimnazjaln¹ do
udzia³u w akcji „Zima w mieœcie”. Wœród atrakcji: spotkanie w £a-
zienkach Królewskich pt.„Zabawy karnawa³owe”, zajêcia w Pañ-
stwowym Muzeum Archeologicznym, wystawa lalek w Teatrze
„BAJ”. Zapisy w siedzibie Oœrodka lub pod nr tel. 22/673-60-63;
��Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskarbiñ-
ska 2 – 28.01. godz. 18.00 S³owno-muzyczny spektakl praskiej
grupy „Budujemy Nowe Poddasze”, pt. „Podró¿ przez s³owa”,
wstêp wolny; godz. 19.00 Kabaret Filip z Konopi Filipa Borow-
skiego, wstêp wolny; 31.01. godz. 19.00 Charytatywny koncert
chóru Soul Connection z udzia³em Karen Gibson (bilety: 20 z³);
03.02. godz. 17.00 wyk³ad „Tycjan”- renesans wenecki”, wstêp
wolny; godz. 17.00 – wieczorek taneczny, wstêp 10 z³; 4.02. godz.
18.00 – wernisa¿ Wystawy SPAMIG – wystawa czynna do 25.02.,
wstêp wolny; godz. 19.00 – wernisa¿ wystawy Teresy Gubryno-
wicz - Nowickiej – wystawa czynna do 25.02., wstêp wolny; 5.02.
godz. 18.00 – Janusz Horodniczy przedstawia: „Wojciech hrabia
Dzieduszycki i Jerzy Waldorff”, wstêp wolny; 6.02. godz.17.00 –
CPK i Tomasz „Cienki” Cienkus zapraszaj¹ na pokaz slajdów
podró¿niczych, którego tematem bêd¹ Syria, Liban, wstêp wolny;
7.02. godz. 18.00 – Koncert Ireny Jarockiej, wstêp 10 z³; 8.02.
godz. 19.00 – spektakl „Sen Nocy Letniej”, wstêp wolny; 10.02.
godz. 17.00 wyk³ad „Albrecht Dûrer” – renesans pó³nocny”,
wstêp wolny, godz. 17.00 – wieczorek taneczny, wstêp 10 z³;
11.02. godz. 18.00 – spotkanie autorskie z Andrzejem Tchórzew-
skim, wstêp wolny;
��Klub Kultury „Goc³aw” ul. Abrahama 10 - 01–12.02. (pon.
– pt.), godz. 7.30–17.00 - „Zimowisko - s³uchowisko” Zima
w Mieœcie 2010”. W programie m.in. warsztaty tematyczne,
wycieczki, zajêcia sportowe. Udzia³ jest bezp³atny, zapewniony
obiad. Iloœæ miejsc ograniczona. Zapisy w biurze lub pod nr 22
671 94 79; 13.02. Walentynkowy Wieczór Karnawa³owy godz.
19.00 – Koncert kabaretowy; godz. 20.00 – Bal karnawa³owy,
koszt – 120 z³ od osoby, przedsprzeda¿ biletów od 10 lutego.
18.02. godz. 14.00 – „Coœ ciê krêci? Zak³adamy kabaret!” – CA-
STING, nabór do kabaretu m³odzie¿owego z udzia³em Krzyszto-
fa Daukszewicza, Stanis³awa Klawe, Jerzego Nowaka. Zg³osze-
nia: tel. 22 671 94 79, e-mail. biuro@klubgoclaw.pl
�� Kluboksiêgarnia „Legalna” ul. Terespolska 4 – Literatura
na peryferiach - 5.02. godz. 19.00 – spotkanie z Ma³gorzat¹ Rej-
mer, której debiutancka powieœæ „Toskymia” rozgrywa siê na
Grochowie. Wstêp wolny;
�� Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ul. Goc³awska 4 –
10.02. godz. 17.00 – konferencja otwarta pn. „Plany dla Kamion-
ka – szanse i zagro¿enia”. W programie prezentacja dwóch  kon-
cepcji urbanistycznych „Kamionek – Praska Starówka” i „Rewita-
lizacja urbanistyczna rejonu Kamionka na warszawskiej Pradze”; 
��Oœrodek Dzia³añ Twórczych „Pogodna” ul. Jana Paw³a II 25
– 31.01. godz. 16.00 – Królowa Œniegu – przedstawienie dla dzieci.

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

- Panie Burmistrzu,
czy ¿eby wejœæ na boisko
„Orlik” to trzeba siê akre-
dytowaæ? Dlaczego jest ty-
le procedur, ¿eby dzieciaki
mog³y w pi³kê pograæ?

- Z naszych boisk mo¿na
oczywiœcie korzystaæ bez ja-
kiegokolwiek dokumentu,
jednak w zwi¹zku z postula-
tami mieszkañców oraz bar-
dzo du¿ym zainteresowa-
niem obiektami w Parku Po-
liñskiego i OWS wprowa-
dziliœmy mo¿liwoœæ rezer-
wacji obiektów. Rezerwacji
mo¿na dokonywaæ osobi-
œcie w Wydziale Sportu
i Rekreacji przy ul. Podskar-
biñskiej w pok. 114, telefo-
nicznie lub przy pomocy In-
ternetu. Grafik z rezerwa-
cjami na dany tydzieñ jest
wywieszany w ka¿dy ponie-
dzia³kowy poranek w gablo-
tach przy obiektach. Aby
nie ograniczaæ dostêpnoœci
obiektu dla osób bez rezer-
wacji przyjêliœmy zasadê, ¿e
godziny objête rezerwacja-
mi nie mog¹ przekroczyæ
50% czasu dostêpnoœci
obiektu.

- Mieszkam w okolicy ul.
Lubelskiej. Przed „We-
dlem” parkowa³y samo-
chody, a teraz stoj¹ kwiet-
niki i kierowcy parkuj¹
swoje auta w ró¿nych miej-
scach, tak¿e zastawiaj¹
nam wjazd na posesjê. Co-
dziennie dzwonimy w tej
sprawie do Stra¿y Miej-
skiej, ale to nic nie daje…

- Obiecujê, ¿e zainteresujê
kolegów z Zarz¹du Dzielni-
cy t¹ spraw¹.

- Dzieñ dobry Panie Bur-
mistrzu! A¿ nie wierzê, ¿e
uda³o mi siê do pana do-
dzwoniæ, a chcia³em tylko
zapytaæ: kiedy siê bêdzie
mo¿na wyk¹paæ w base-
nie?

- A o jakim basenie Pan
mówi?

- Nooo, w Aninie!
- Ale ja jestem wiceburmi-

strzem na Pradze Po³udnie,
a Pan pyta o basen w Waw-
rze…

- Oj, przepraszam bar-
dzo, faktycznie, pomyli³em
siê… Ale numer!

- Czy jest jakiœ program,
jakaœ gimnastyka lub æwi-

czenia dla starszych mie-
szkañców? Bo siê pytam
po znajomych i nikt nic nie
wie..

- Dzielnica Praga Po³udnie
jest warszawskim prymusem
w organizacji zajêæ rekrea-
cyjno-sportowych dla se-
niorów. £¹cznie korzysta
z nich ponad 1200 osób. In-
formacje o zajêciach organi-
zowanych dla seniorów
(gimnastyka i p³ywanie) do-
stêpne s¹ w formie plakatów
we wszystkich dzielnico-
wych obiektach sportowych
OSIR, a tak¿e na stronach
internetowych Oœrodka Spo-

rtu i Rekreacji oraz urzêdu
dzielnicy.

- Jestem mieszkank¹
okolicy ulic Biskupia, Pa-
bianicka. Zrobiliœcie Pañ-
stwo tutaj piêkny obiekt
dla dzieci i m³odzie¿y, ale
przy kana³ku jest stara,
zardzewia³a, piêædziesiê-
cioletnia k³adka i du¿y,
nieuporz¹dkowany plac.
Czy s¹ jakieœ plany co do
k³adki i placu?

- Nie wiadomo, czy ten
plac nie jest prywatny. My
szukamy takich miejsc, ¿eby
je przeznaczyæ na place za-
baw dla dzieci, ale musz¹ te

place nale¿eæ do Miasta.
Sprawdzê ten plac i zobaczê,
czy da radê wyremontowaæ
tê k³adkê.

- Jak wygl¹da kwestia lo-
dowiska, które mia³o po-
wstaæ przy ul. Majdañ-
skiej?

- To mia³a byæ bardzo du¿a
inwestycja za 40 mln z³
i w zwi¹zku z kryzysem sa-
morz¹d tego nie udŸwignie.
Z tego co wiem, to trwa po-
szukiwanie prywatnego inwe-
stora, który mo¿e to lodowi-
sko wybudowaæ. Na razie za-
praszam na ³y¿wy na kryte lo-
dowisko w al. Stanów Zjedno-
czonych przy Zespole Szkó³
im. Agnieszki Osieckiej.

- Chcia³am pochwaliæ
i podziêkowaæ pracowni-
kom WOM-u z Pragi Po³u-
dnie. Wszyscy s¹ mili,
kompetentni i pomocni.
Nawet rejestracja samo-
chodu nie by³a dla mnie
traum¹. A pamiêtam, co
tam siê dzia³o parê lat te-
mu… Czyli, czasami cuda
siê zdarzaj¹!

- Bardzo dziêkujê. Mogê
tylko dodaæ, ¿e nasz Wy-
dzia³ Obs³ugi Mieszkañców
zaj¹³ w minionym roku II
miejsce w konkursie na naj-
lepszy WOM w mieœcie.

- M³odzie¿ naszych pra-
skich szkó³ musi jeŸdziæ na
zajêcia do innych dzielnic,
aby pobiegaæ po tartanie,
a „Orze³” œrubuje ceny.
Czy samorz¹d nie jest
w stanie ucywilizowaæ tej
sprawy?

- Obiektów wyposa¿o-
nych w bie¿nie tartanowe
mamy ju¿ w dzielnicy kilka,
wiêc chyba nie jest z tym
tak Ÿle. Co do warunków
udostêpniania obiektów
przez KS „Orze³”, to s¹ one
niezale¿ne od chêci, czy
mo¿liwoœci w³adz Pragi Po-
³udnie. Klub jest samodziel-
n¹ i samorz¹dn¹ w swych
decyzjach jednostk¹. Nale¿y
jedynie mieæ nadziejê, ¿e
uwagi zawarte w Pana pyta-
niu dotr¹ do wiadomoœci
w³adz tego Klubu i stan¹ 
siê przedmiotem rozwagi
i wiêkszej otwartoœci na
problemy sportowe dzielni-
cy.

- Panie Burmistrzu, co
z uporz¹dkowaniem tere-
nu jeziorka Goc³awskiego?
To taki piêkne miejsce by-
³o…

- To jest teren prywatny,
ale mamy nadziejê, ¿e bê-
dzie przez inwestora zrewi-
talizowany tak, jak my teraz
rewitalizujemy teren wokó³
jeziorka „Balaton”.

- Panie Burmistrzu,
zróbcie coœ z tymi chuliga-
nami, którzy niszcz¹ auto-
busowe przystanki! Nakle-
jaj¹ nielegalne og³oszenia,
a potem te przystanki trze-
ba myæ.

- Wiem, jak du¿a jest ska-
la tego procederu. Stra¿
Miejska i Policja wy³apuje
tych wandali, ale ja Pani sy-
gna³ przeka¿ê odpowiednim
s³u¿bom.
AS Not. ar

Z burmistrzem Konstantym Bartoniem o sporcie i rekreacji
Tradycyjnie dy¿ur i mo¿liwoœæ bezpoœre-
dniego, telefonicznego kontaktu z przed-
stawicielem dzielnicowej w³adzy wywo³a³
zainteresowanie Czytelników. Oto (w du-
¿ym skrócie) z jakimi problemami i pytania-
mi czytelnicy zwracali siê wiceburmistrza
Konstantego Bartonia, który w dzielnico-
wym Ratuszu zajmuje siê m.in. sportem, re-
kreacj¹, bezpieczeñstwem oraz nadzoruje
pracê Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców. 
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Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

Dotychczas szpitale po-
siadaj¹ce oddzia³y ortope-
dyczno-urazowe dy¿urowa³y
na zmianê. Grafik dy¿urów
powstawa³ na bie¿¹co, a pla-
cówki dzieli³y siê poszczegól-
nymi dniami. I tak w grudniu
dy¿urowa³ codziennie tylko
jeden szpital, w styczniu dwa.
Teraz i to siê zmieni – mówi
wojewoda mazowiecki Jacek
Koz³owski. - Ferie to dobry
czas na zmianê. Likwidujemy
uci¹¿liwy system. Teraz dy¿u-
rowaæ bêd¹ wszyscy – zapo-
wiada wojewoda. 

I - jak argumentuje woje-
woda - to wszystko dla pa-
cjentów, bo dziêki temu czas
oczekiwania na pomoc skróci
siê do kilkunastu minut. Do
tej pory bywa³o tak, ¿e pa-
cjenci np. po kilka godzin
czekali na za³o¿enie gipsu. Od
lutego kolejek ma nie byæ
wcale.

Co na to szpitale? Wiêk-
szoœæ jest pozytywnie nasta-
wiona do nowego zarz¹dze-
nia. Bo bêdzie mniej pacjen-
tów i mniejszy t³ok. Ale s¹
placówki, które nie s¹ w sta-
nie sprostaæ wymogom posta-
wionym przez wojewodê. -
Mimo najszczerszych chêci
pomocy nie jesteœmy w stanie

pe³niæ dy¿uru ka¿dego dnia.
Brakuje nam personelu –
mówi Jaros³aw Ros³on, dy-
rektor Miêdzyleskiego Szpita-
la Specjalistycznego.

Dyrektor szpitala z Miêdzy-
lesia wyjaœnia, ¿e do zabezpie-
czenia codziennych dy¿urów

urazowych niezbêdnych jest
a¿ trzech lekarzy, w tym
dwóch specjalistów. Do prze-
prowadzenia operacji potrzeba
tak¿e minimum dwóch ortope-
dów. – Muszê przestrzegaæ dy-
rektywy unijnej o czasie pracy.
Lekarze nie mog¹ pracowaæ
d³u¿ej ni¿ 48 godzin tygodnio-
wo, a po dy¿urze musz¹ mieæ

24-godzinn¹ przerwê. Takie s¹
przepisy – wyjaœnia. – Gdy
jednego dnia dy¿ur weŸmie
trzech ortopedów, to nastêpne-
go dnia mogê zamkn¹æ od-
dzia³ na k³ódkê, bo nie bêdzie
komu pracowaæ – t³umaczy.
Problemem w Miêdzylesiu

jest te¿ zbyt ma³a liczba ³ó¿ek
na oddziale. – Ortopedia liczy
tylko 25 miejsc, a mam przyj-
mowaæ pacjentów z dwóch du-
¿ych dzielnic. Dla porówna-
nia: szpital na Lindleya ma
200 ³ó¿ek urazowo-ortope-
dycznych, a szpital w Otwocku
- który nie pe³ni ostrych dy¿u-
rów dla Warszawy - ma ich a¿

450, w tym a¿ 100 urazowych
– podkreœla.

Szpital w Miêdzylesiu nie
ma te¿ oddzia³u ratunkowego.
– Nasza izba przyjêæ nie jest
przystosowana do obs³ugi
drobnych urazów. Aparat
RTG czy gipsownia jest do-
piero przy oddziale – t³uma-
czy Jaros³aw Ros³on. – Zrobiê
wszystko ¿eby pomóc chorym.
Trzeba siê jednak liczyæ z tym,
¿e mog¹ zostaæ odes³ani do
innej placówki – mówi. – Wy-
d³u¿y to czas oczekiwania na
pomoc – ostrzega. Wojewoda
zapewnia „Miêdzylesie”, ¿e
pomo¿e im na tyle, ile mo¿e.
Jak w rzeczywistoœci bêdzie
wygl¹daæ sytuacja na war-
szawskich urazówkach? Prze-
konamy siê 1 lutego. 

Ale problemy z brakiem
ortopedów ma te¿ Szpital
Dzieciêcy przy ulicy Niek³añ-
skiej. Jeszcze w grudniu mia³
o dwóch ortopedów wiêcej.
Niestety pod koniec grudnia
dwóch lekarzy zrezygnowa³o
z pracy. Szpital w dalszym
ci¹gu poszukuje nowych, by
móc pe³niæ dy¿ury. - Robimy
wszystko, by znaleŸæ lekarzy.
Mamy nadziejê, ¿e uda siê
znaleŸæ ich jak najszybciej, bo
w takiej sytuacji nie jesteœmy
w stanie pe³niæ dy¿urów orto-
pedycznych – mówi Magdale-
na Kojder, rzecznik szpitala.
Do czasu, gdy placówka nie
znajdzie nowych lekarzy
wiêkszoœæ dy¿urów przejmie
szpital przy ulicy Kopernika.

Lena Pi¹tek

Z myœl¹ o kombatantach
Konkurs „Szpitale przyjazne kombatantom” roz-
strzygniêty. Zwyciê¿y³y w nim lecznice z P³ocka
i Ciechanowa. Na trzecim miejscu uplasowa³ siê
Szpital Praski, w którym na wizytê u specjalisty
kombatant czeka najd³u¿ej trzy dni. Zdoby³ on
najwiêksz¹ liczbê punktów wœród warszawskich
szpitali i by³ o krok od zwyciêstwa.

Choæ punktem honoru dla ka¿dego miasta powinna byæ wzorowa
opieka nad kombatantami – w praktyce nie wygl¹da to tak ró¿owo.
Zamiast przyjêcia poza kolejnoœci¹ – czêsto nawet zas³u¿eni dla 
Ojczyzny musz¹ odstaæ swoje w kolejce. Dlatego w³adze wojewódz-
twa mazowieckiego ju¿ po raz drugi zorganizowa³y plebiscyt na szpi-
tal, któremu los kombatantów najbardziej le¿y na sercu. Do konkursu
zg³osi³o siê 21 szpitali. Warunkiem uczestnictwa by³o przygotowanie
do leczenia i obs³ugi kombatantów oraz osób represjonowanych. ¯e-
by walczyæ o jak najwy¿sze noty, szpitale musia³y zmierzyæ siê z su-
row¹ ocen¹ komisji konkursowej. Brano pod uwagê miêdzy innymi to,
czy rzeczywiœcie szpital obs³uguje kombatantów poza kolejnoœci¹, jak
personel medyczny jest przygotowany do tego zadania, zakres i do-
stêpnoœæ us³ug medycznych oraz to, jak d³ugo trzeba czekaæ na wizy-
tê u lekarza czy zabieg. 

Wszystkie zg³oszone do konkursu szpitale musia³y zadbaæ o dobr¹
opiniê samych kombatantów. St¹d prace nad popraw¹ organizacji
opieki medycznej, spotkania z pacjentami. ¯eby zyskaæ miano szpita-
la przyjaznego kombatantom, organizowano te¿ bezp³atne akcje profi-
laktyczne, jak np. pomiar poziomu cukru czy badanie EKG. Nastêp-
nie, wœród kombatantów przeprowadzono specjalne ankiety, które ba-
da³y poziom ich zadowolenia z opieki w zg³oszonych do konkursu
szpitalach. 

- Na Mazowszu ze specjalnych uprawnieñ powinna korzystaæ 40 – ty-
siêczna grupa osób w wieku powy¿ej 80 lat. Z praktyki wynika, ¿e prawa
osób uprawnionych do œwiadczeñ nie s¹ wszêdzie respektowane. Og³o-
szenie konkursu w ramach programu stworzy³o mo¿liwoœæ dodatkowej
kontroli szpitali, co z pewnoœci¹ poprawi organizacjê obs³ugi osób star-
szych, które walczy³y o wolnoœæ Polski – t³umaczy³ Jacek Koz³owski,
wojewoda mazowiecki, podczas og³oszenia wyników konkursu.

Ewa £agowska, dyrektor Departamentu Zdrowia w Urzêdzie Mar-
sza³kowskim podkreœla³a, ¿e kombatanci wci¹¿ napotykaj¹ problemy
w dostêpie do opieki medycznej.

- Problemem s¹ przede wszystkim skierowania do specjalisty. ¯eby je
dostaæ, kombatanci musz¹ najpierw iœæ do lekarza rodzinnego. A wy-
starczy³oby go pomin¹æ – wyjaœnia³a.W programie, oprócz Szpitala
Praskiego wziê³y udzia³ jeszcze trzy warszawskie szpitale: Miêdzyle-
ski, na Solcu i Bródnowski. Marta Maruna

Ortopedzi całą dobę?
Od 1 lutego wszystkie warszawskie „urazówki” maj¹ przyjmowaæ pa-
cjentów ca³¹ dobê. Tak zapowiada wojewoda mazowiecki. Co na to szpi-
tale? Nie mamy personelu – apeluje szpital z Wawra. Na brak ortope-
dów narzeka te¿ Szpital Dzieciêcy z Pragi Po³udnie.

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38
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� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

od poniedzia³ku do pi¹tku
16.00-19.00

� USG prenatalne 3D 4D
pon., œroda, czwartek, pi¹tek

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00




