
Zimowy test
Œnie¿na zima pokaza³a

dwa oblicza warszawiaków.
A na trzecim nie zostawi³a su-
chej nitki. Objawili siê w za-
skakuj¹co wielkim wymiarze
ludzie ¿yczliwi. Podnosz¹
z chodników upadaj¹cych,
spontanicznie odwo¿¹ ich do
domów, przychodni, potem
dzwoni¹ i dopytuj¹ siê o stan
zdrowia. Wypychaj¹ z zasp,
przepuszczaj¹ na skrzy¿owa-
niach, pomagaj¹ w³¹czyæ siê
do ruchu. 

Równie obszernie zaatako-
wali samolubni. Zastawiaj¹
nieliczne miejsca parkingowe,
przesypuj¹ œnieg spod swoich
drzwi pod bramkê s¹siada, po
drodze do œmietnika wysypuj¹
resztki w pryzmê œniegu. I je-
dni i drudzy jednak realizuj¹
jakieœ cechy charakteru.
Kompletne Waterloo tej zimy
ponieœli przekonani o swoich
nadzwyczajnych umiejêtno-
œciach kierowcy aut z kratk¹.
Dla nich prawdziwy drajwer to
ten, co potrafi pomiêdzy œwia-
t³ami rozpêdziæ bolid malowa-
ny na bia³o do 120 kilome-
trów, a potem stan¹æ zdziera-
j¹c asfalt. Ka¿dy preferuj¹cy
inny styl jazdy jest pierdo³¹...
Teraz te pierdo³y wyci¹gaj¹
„Ho³owczyców” z poboczy
i cierpliwie t³umacz¹: - Synku,
jak œlisko, to nie depcz do
pod³ogi, bo ciê wyniesie. Ru-
szaj z dwójki. Z³ó¿ lusterka na
w¹skiej drodze. To nie bê-
dziesz rysowa³ lakierów za-
parkowanym autom. Pod³ó¿
dywanik spod nóg pod ko³a,
to wyjedziesz ze œniegu...

Nie pod tylne, pod przed-
nie, tam gdzie masz napêd...

Tomasz Szymański
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A¿ piêæ samochodów zosta³o zniszczonych
w czasie wypadku przy skrzy¿owaniu ul.
Miñskiej i Chodakowskiej. Tym razem oby-
³o siê bez ofiar, ale to skrzy¿owanie,
podobnie jak przy ul. Szaserów i Wspólnej
Drogi nale¿y do bardzo niebezpiecznych.
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G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

�� bezbolesne leczenie
�� nowoczesna protetyka
�� ortodoncja
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� Promocyjna cena
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NOWE INWESTYCJE!!!
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Tel./fax 022 879−73−86

O P T Y K
ul. Siennicka 3
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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
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O obydwu skrzy¿owaniach
„Mieszkaniec” pisa³ ju¿ wielo-
krotnie (m.in. Nr 3 z 2006 r., Nr
13 z 2007 r. – dostêpne w archi-
wum na stronie www.mieszka-
niec.pl). Dzisiaj wracamy do te-
go tematu. Ulica Miñska przy
skrzy¿owaniu z Chodakowsk¹
gwa³townie zmienia swój tor
tworz¹c niebezpieczny uskok.
W³aœnie w tym miejscu 16 lute-
go, o zmroku, jad¹ca od strony
Grochowa skoda na elbl¹skich

numerach rejestracyjnych wy-
pad³a z toru i czo³owo zderzy³a
siê z innym autem. Skoda odbi-
³a siê i uderzy³a w samochody
stoj¹ce przed znajduj¹cym siê
tutaj przedszkolem. Uszkodzo-
ne zosta³y kolejne trzy auta.–
Dziêkujê Bogu, ¿e jeszcze nie
odbiera³am dziecka, bo mog³o
siê skoñczyæ tragedi¹… - po-
wiedzia³a naszemu reporterowi
na miejscu wypadku jedna
z poszkodowanych, matka
przedszkolaka. Sprawc¹ wy-
padku by³ Andrzej G. (57 l.),

który próbowa³ uciekaæ. Uda³o
siê go zatrzymaæ dziêki panu
W³odzimierzowi, innemu z po-
szkodowanych. – Œledzi³em go,
a potem z³apa³em i zabra³em
dokumenty – mówi pan W³odzi-
mierz. W czasie obywatelskie-
go zatrzymania dosz³o do szar-
paniny. 

Okaza³o siê, ¿e sprawca pro-
wadzi³ pod wp³ywem alkoholu.
– W wydychanym powietrzu
stwierdziliœmy ponad promil al-
koholu – policjanci z drogówki
odczytali wyniki z alkomatu.

Bez w¹tpienia g³ówn¹ i bezpo-
œredni¹ przyczyn¹ wypadku by-
³a nadmierna prêdkoœæ i alko-
hol, ale nie bez znaczenia jest
fakt, ¿e do zdarzenia dosz³o na
niebezpiecznie wyprofilowa-
nym odcinku ul. Miñskiej.
Okoliczni mieszkañcy mówi¹,
¿e praktycznie w ka¿dym tygo-
dniu dochodzi tu do kolizji
i wypadków. Zarz¹d Dróg
Miejskich jednak nie ma pla-
nów poprawy bezpieczeñstwa
na tym skrzy¿owaniu. Mimo,
¿e dwa lata temu sprawa by³a

poruszana na spotkaniu ZDM
z samorz¹dowcami i urzêdnika-
mi Pragi Po³udnie. Wtedy
ZDM sugerowa³, ¿e w tym
miejscu bardziej pasuje rondo
ni¿ sygnalizacja. – Przeszuka-
³em wszystkie wydzia³y ZDM
i nikt o tym nie s³ysza³ – mówi
rzecznik Adam Stawicki. – Ale
nic nie stoi na przeszkodzie ¿e-
by Dzielnica siê do³o¿y³a, sfi-
nansowa³a projekty sygnaliza-
cji i organizacji ruchu, to wtedy
my pokryjemy koszty budowy.

„Mieszkaniec” rozmawia³ te¿
z ZDM na temat sygnalizacji
œwietlnej i przebudowy gro-
chowskiego skrzy¿owania przy
ul. Szaserów i Wspólnej Drogi.
Przypomnijmy, ¿e od kilku lat,
to skrzy¿owanie zbiera œmiertel-
ne ¿niwo. W lipcu („Mieszka-
niec” Nr 13 z 2009 r.) z wypo-
wiedzi Urszuli Nelken z ZDM
i miejskiego in¿yniera ruchu Ja-
nusza Galasa wynika³o, ¿e prak-
tycznie do zrealizowania tej in-
westycji brakuje jedynie œrod-
ków, a wszystkie formalnoœci s¹
ju¿ za³atwione. – Tak, ale to by-
³a tylko koncepcja – t³umaczy
teraz Adam Stawicki.– Sygnali-
zacja powstanie w tym roku. Je-
steœmy ju¿ po przetargu, a na za-
twierdzenie czeka projekt orga-
nizacji ruchu. Pan wie ile pie-
czêci jest potrzebnych do takiej
inwestycji…? Z rozmowy wyni-
ka, ¿e przebudowa skrzy¿owa-
nia nie nast¹pi jednak w zak³a-
danym wczeœniej pierwszym
kwartale 2010 r. Pozytywn¹ in-
formacj¹ zaœ jest to, ¿e ZDM za-
bezpieczy³ pieni¹dze na tê inwe-
stycjê. „Mieszkaniec” nadal bê-
dzie monitorowa³ opisywane
sprawy. Adam Rosiński
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Przyzna³ siê i poszed³ siedzieæ
Policjanci z wydzia³u do walki z przestêpczo-

œci¹ przeciwko mieniu przeanalizowali cztery
sprawy kradzie¿y z w³amaniem do samocho-
dów i podjêli dzia³ania, które doprowadzi³y do
wykrycia sprawcy. 29-letni Marek K. zosta³ za-
trzymany. Z samochodów ukrad³ radioodtwa-
rzacze i telefon komórkowy. Zatrzymany jest re-
cydywist¹, po przyznaniu podda³ siê dobrowol-
nie karze bezwzglêdnego wiêzienia na okres
2,5 roku. 

Zabarykadowa³ siê 
w przedszkolnej toalecie

Policjanci wydzia³u wywiadowczo – patrolo-
wego zatrzymali 26-letniego £ukasza Cz.,
który... zamkn¹³ siê w toalecie jednego z war-
szawskich przedszkoli. Mê¿czyzna nie chcia³
wyjœæ z pomieszczenia, pomog³o dopiero sfor-
sowanie drzwi przez funkcjonariuszy. Po prze-
szukaniu okaza³o siê, ¿e 26-latek mia³ przy so-
bie narkotyki. £ukasz C. zachowywa³ siê zadzi-
wiaj¹co. Najpierw twierdzi³, ¿e przyszed³ do
przedszkola po dziecko, nawet pokazywa³ foto-
grafie potomka, gdy personel odmówi³ mu pra-
wa wejœcia na teren placówki, poprosi³ o mo¿li-
woœæ skorzystania z toalety. Potem... nie chcia³
z niej wyjœæ, wtedy dyrektorka placówki wezwa-
³a policjantów...

Wy³udzali kredyty
Wy³udzali kredyty na podstawie fa³szywych

dokumentów. Podrobione zaœwiadczenia o za-
robkach do³¹czali do wniosków kredytowych.
W ten sposób „wyci¹gali” z banków od kilku do
kilkunastu tysiêcy z³otych. Jarek K. wy³udzi³
w ten sposób ponad 3,5 tys. z³otych i próbowa³
zdobyæ kolejne 5 tys. z³otych. Natomiast Adam
Œ. raz wy³udzi³ ponad 9 tys. z³otych, a drugi raz
ponad 14 tys. z³otych. Obu mê¿czyzn zatrzy-
mano. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolnoœci.

Nieproszeni goœcie
Do policjantów z niecodzienn¹ spraw¹ zwró-

ci³ siê pewien w³aœciciel mieszkania. Kiedy wró-
ci³ do domu, zasta³ wywa¿one drzwi i dwóch
nowych, choæ znanych sobie „lokatorów”. Mê¿-
czyŸni niczego nie ukradli, ich uwaga skupiona
by³a na spo¿ywanym alkoholu. 31-latek i jego

33-letni kolega nie reagowali na proœby gospo-
darza, by siê wynieœæ, wszelkie uwagi wzbudzi-
³y w nich z³oœæ i agresjê, wszczêli awanturê
i czuli siê jak u siebie w domu. Przyby³y policyj-
ny patrol pomóg³ im wyjœæ z mieszkania. 

Rozbójnik z mieczem samurajskim
W niedzielê o œwicie do piekarni w Weso³ej

wtargn¹³ mê¿czyzna z mieczem samurajskim 
w d³oniach. Od razu ¿¹da³ pieniêdzy. „Na niczym
mi nie zale¿y, dawaj pieni¹dze i dzwoñ po tak-
sówkê, nie zrobisz nic g³upiego, to nic ci siê nie
stanie”. W taki w³aœnie sposób zwróci³ siê do pra-
cownika biura. Ukrad³ 90 z³otych i uciek³. Po kilku-
godzinnym poœcigu policjanci wydzia³u kryminal-
nego komendy zatrzymali 42-letniego Mariusza
S., zabezpieczyli miecz i odzyskali 30 z 90
z³otych. Mê¿czyŸnie grozi do 12 lat wiêzienia.

Mia³ amstafa i amfetaminê
Policjanci z Rembertowa zostali zaalarmowani

przez przechodnia, który wskaza³ miejsce, gdzie
od d³u¿szego czasu stoi m³ody cz³owiek z amsta-
fem na smyczy i bardzo dziwnie siê zachowuje.
Funkcjonariusze po wylegitymowaniu mê¿czy-
zny, ju¿ po kilku chwilach wiedzieli, jaka by³a
przyczyna takiego nerwowego zachowania Artu-
ra W. 33-latek w ma³ej kieszonce w bluzie ukry-
wa³ woreczek z 1,5 grama amfetaminy. Substan-
cjê zabezpieczono, a mê¿czyzna trafi³ do policyj-
nej celi.

Odholowa³ i nie chcia³ oddaæ
Do komendy zg³osi³ siê mê¿czyzna, który po-

wiadomi³ o przyw³aszczeniu jego samochodu
przez pracownika, który odholowa³ zepsutego
fiata cromê, oferuj¹c jego naprawê.  Mê¿czy-
zna, który podj¹³ siê wykonania tej us³ugi nie
spieszy³ siê z oddaniem cromy. Przez d³ugie
miesi¹ce zwodzi³ w³aœciciela, przek³ada³ termi-
ny, a¿ w koñcu przesta³ odbieraæ od niego tele-
fony i unika³ wszelkiego kontaktu. Kiedy spraw¹
zajêli siê funkcjonariusze z wydzia³u zwalczaj¹-
cego przestêpczoœæ przeciwko mieniu, sprawa
potoczy³a siê b³yskawicznie i zakoñczy³a pomy-
œlnie dla pokrzywdzonego. 28-letni Rafa³ W. zo-
sta³ zatrzymany, auto powróci³o do w³aœciciela.  

toms
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Nie jest przesad¹ okreœlenie
tego Salonu mianem wizytów-
ki firmy. Du¿e przestronne wi-
tryny, gustowna i nowoczesna
aran¿acja wnêtrza oraz ele-
menty multimedialne sprawia-
j¹ bardzo pozytywne wra¿enie.
Ten nowoczesny Punkt Sprze-
da¿y zosta³ zaprojektowany
z myœl¹ o wygodzie warsza-
wiaków. Operator, wysoko sta-
wiaj¹c standardy sprzeda¿y
i obs³ugi klienta, do dyspozycji
interesantów odda³ a¿ 6 stano-
wisk oraz przygotowa³ wygod-
ne miejsca dla osób oczekuj¹-
cych. Wszyscy ci, którzy chc¹
zapoznaæ siê z us³ugami Vec-
try przed podpisaniem umowy,
maj¹ mo¿liwoœæ przeœledzenia
oferty programowej na du¿ych
monitorach lub sprawdzenia
internetu przy stoisku kompu-
terowym. W tak przygotowa-
nym Salonie Sprzeda¿y za³a-
twianie spraw oraz uzyskiwa-
nie informacji przebiega
w sposób sprawny, a czas
w nim spêdzony stanowi mi³y
akcent w rozk³adzie dnia. 

Obecnie Vectra ma jedn¹
z najbogatszych ofert ze wszy-
stkich obecnych na rynku ope-
ratorów kablowych. Swoje
us³ugi telewizji, internetu i te-
lefonu sprzedaje w postaci
ró¿norodnych pakietów, któ-

rych zawartoœæ i ceny ka¿da
osoba mo¿e bardzo ³atwo do-
stosowaæ do swoich indywi-
dualnych potrzeb. Widzowie
telewizyjni mog¹ skorzystaæ
z odbioru analogowego oraz
cyfrowego. Telewizja cyfrowa
Vectry to obecnie 145 progra-
mów (w tym a¿ 13 w wersji
HD) oraz 13 stacji radiowych.
Vectra proponuje tu bogactwo
pakietów programowych – je-
dyny na rynku „Sport na
ostro” dla wszystkich mi³oœni-
ków sportu, „Pakiet Erotycz-
ny” z kana³ami o ró¿nym za-
barwieniu erotycznym oraz
wiele innych pakietów tema-
tycznych, zaspokajaj¹cych in-
dywidualne zainteresowania.

Oprócz bogatej oferty progra-
mowej, która stale jest posze-
rzana, Vectra oferuje tak¿e do-
datkowe us³ugi, tj.: Personal
Video Recorder (PVR) oraz
multiroom. PVR to nagrywar-

ka filmów i programów telewi-
zyjnych, która na twardym
dysku 320 GB umo¿liwia ar-

chiwizowanie pozycji, których
nie mo¿emy ogl¹daæ w danej
chwili, np. z powodu nieobec-
noœci lub ogl¹dania innych ka-
na³ów. Natomiast multiroom
to drugi dekoder umo¿liwiaj¹-
cy wspó³lokatorom ogl¹danie
ró¿nych pozycji programo-
wych. 

Warszawscy abonenci mo-
g¹ skorzystaæ równie¿ z us³u-
gi internetowej oraz telefo-
nicznej Vectry. Atrakcyjna
oferta na bardzo szybki Inter-
net – a¿ 24 Mb/s bez ¿adnych
limitów przesy³u danych do-
stêpna jest dla wszystkich
tych, którzy chc¹ w wygodny
sposób poruszaæ siê w sieci.
Oczywiœcie ofertê w Vectrze
mo¿na dostosowaæ do w³a-
snych indywidualnych po-
trzeb – wybraæ pakiety telewi-
zyjne z okreœlonymi progra-
mami, szybkoœæ Internetu
oraz abonament telefoniczny,
który obecnie w Vectrze jest
jednym z najtañszych na ryn-
ku i wynosi 9,91 z³ miesiêcz-
nie. Wiêcej na www.vectra.pl

AS 2010

Przyjazna Vectra
Vectra, która niedawno zawita³a do Warsza-
wy, od grudnia obs³uguje klientów w no-
wym, przestronnym Salonie Sprzeda¿y,
zlokalizowanym przy presti¿owej sto³ecznej
arterii w Alejach Jerozolimskich 56C. 

Salon Sprzeda¿y Vectra w Warszawie

Szaserów i Miñska – skrzy¿owania
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Konkurs zorganizowano
po raz szósty. - Kandydaci do
tytu³u Wawerczyka Roku s¹
zg³aszani przez mieszkañców,
a wyboru spoœród nich doko-
nuje kapitu³a, z³o¿ona z laure-
atów poprzednich edycji –
wyjaœnia Janusz Barciñski,
prezes stowarzyszenia.

OD PROZY ¯YCIA
PO SZTUKÊ

Jak podkreœla Janusz Bar-
ciñski, Wawer od lat pnie siê
w górê w rankingach mierz¹-
cych atrakcyjnoœæ dla inwe-
storów oraz jakoœæ ¿ycia mie-
szkañców. Jest to zas³ug¹ li-
derów, realizuj¹cych ambitne
cele w wielu dziedzinach,
a przyznawany przez Stowa-
rzyszenie Inicjatywa dla

Wawra tytu³ i zwi¹zana z nim
statuetka s¹ form¹ podziêko-
wania za ich wk³ad w rozwój
dzielnicy. W tym roku kapitu-
³a konkursu doceni³a starania
Zdzis³awa Gójskiego, wice-
burmistrza Wawra, od 15 lat
dzia³aj¹cego w samorz¹dzie.
Otrzyma³ on tytu³ Wawerczy-
ka Roku w kategorii Spo³ecz-
nik. W uzasadnieniu werdyk-
tu podkreœlono jego wk³ad
w rozwój infrastruktury kana-
lizacyjnej i drogowej oraz bu-
downictwa komunalnego
w Wawrze. 

Wawerczykiem Roku 2009
w kategorii Pedagog zosta³
Jaros³aw Drzewiecki – cenio-
ny pianista, profesor Akade-
mii Muzycznej im. Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgo-

szczy, twórca oraz dyrektor
Wawer Music Festival. - Mam
poczucie, ¿e nie do koñca za-
s³u¿y³em na tê nagrodê, ale
mo¿e to wskazówka do dal-
szych dzia³añ, aby muzyki kla-
sycznej by³o w Wawrze jak
najwiêcej. Na pocieszenie mo-
gê sobie powiedzieæ, ¿e Ba-
rack Obama te¿ odebra³ Na-
grodê Nobla – ¿artowa³
odbieraj¹c statuetkê. 

PANI PREZYDENT
ZOSTAJE

W kategorii S³u¿ba Zdrowia
tytu³ Wawerczyka Roku otrzy-
ma³ Stanis³aw £ukawski, lekarz
ortopeda, specjalizuj¹cy siê

w operacyjnym leczeniu scho-
rzeñ krêgos³upa. Doktor £u-
kawski, zwi¹zany z Samodziel-
nym Publicznym Szpitalem
Klinicznym im. Adama Grucy
w Otwocku, od niedawna mie-
szka w Miedzeszynie. - Bardzo
dziêkujê za to ogromne i niespo-
dziewane wyró¿nienie, tym bar-
dziej dla mnie cenne, ¿e jestem
wawerczykiem z wyboru, a nie
z urodzenia – powiedzia³
w swoim krótkim wyst¹pieniu. 

Tytu³ Wawerczyka Roku
w kategorii Przedsiêbiorca
przypad³ kobiecie – Bo¿ennie
Wygonowskiej, w³aœcicielce
Centrum Konferencyjno-
Szkoleniowego Boss w Mie-
dzeszynie, która od lat rozwi-
ja swoj¹ dzia³alnoœæ, zatru-
dniaj¹c ju¿ 120 osób.

Nagrodê specjaln¹, tytu³
Wawerczyka Roku przyznany

za ca³okszta³t dzia³alnoœci,
otrzyma³a prezydent Warsza-
wy, Hanna Gronkiewicz-
Waltz. Pani prezydent rów-
nie¿, podobnie jak doktor £u-
kawski, jest wawerczykiem
z wyboru – 15 lat temu zamie-
ni³a mieszkanie w bloku na
Pradze Po³udnie, na dom
w Miêdzylesiu. Dziêkuj¹c za
wyró¿nienie Hanna Gronkie-
wicz-Waltz stwierdzi³a, ¿e od
lat 90. uda³o siê przeprowa-
dziæ w Wawrze du¿o pozy-
tywnych zmian i zdemento-
wa³a plotki mówi¹ce o tym,
¿e ma zamiar wyprowadziæ
siê z tej dzielnicy.

Po zakoñczeniu oficjalnej
czêœci uroczystoœci goœcie
zebrani w sali Malinowej ho-
telu Boss bawili siê przy mu-
zyce filmowej, wykonywa-
nej na ¿ywo przez orkiestrê –
tegoroczne rozstrzygniêcie
konkursu by³o bowiem styli-
zowane na galê filmow¹.

Tekst i fot. 
Przemysław Bogusz

WWWWAAAAWWWWEEEERRRRCCCCZZZZYYYYCCCCYYYY RRRROOOOKKKKUUUU    2222000000009999
Podczas gali w hotelu Boss w Miedzeszynie
odby³a siê uroczystoœæ przyznania tytu³ów
Wawerczyka Roku 2009. Stowarzyszenie Ini-
cjatywa dla Wawra wyró¿ni³o piêcioro mie-
szkañców, zas³u¿onych dla dzielnicy.

Udekorowane i zastawione sto³y zaprasza³y do degustacji. 

Laureatce Pani Prezydent gratuluje prezes Janusz Barciñski.

Zebranym umila³a czas orkiestra graj¹ca muzykê filmow¹.

Co robić, 
aby uniknąć 
zaczadzenia?
1. U¿ytkowaæ tylko sprawne techniczne urz¹dzenia,

w których odbywa siê proces spalania, zgodnie z in-
strukcj¹ producenta, 

2. Stosowaæ urz¹dzenia posiadaj¹ce stosowne dopu-
szczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sy-
tuacjach w¹tpliwych nale¿y ¿¹daæ okazania wysta-
wionej przez producenta lub importera urz¹dzenia
tzw. deklaracji zgodnoœci, tj. dokumentu zawieraj¹ce-
go informacje o specyfikacji technicznej oraz prze-
znaczeniu i zakresie stosowania danego urz¹dzenia, 

3. Nie zaklejaæ i nie zas³aniaæ w inny sposób kratek
wentylacyjnych, 

4. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdziæ
poprawnoœæ dzia³ania wentylacji, poniewa¿ nowe
okna s¹ najczêœciej o wiele bardziej szczelne w sto-
sunku do wczeœniej stosowanych w budynku i mog¹
pogarszaæ wentylacjê (nie zamykaæ okien do koñca
tylko trzymaæ je w pozycji rozszczelnionej),

5. Systematycznie sprawdzaæ ci¹g powietrza, np. po-
przez przyk³adanie kartki papieru do otworu b¹dŸ
kratki wentylacyjnej; jeœli nic nie zak³óca wentylacji,
kartka powinna przywrzeæ do wy¿ej wspomnianego
otworu lub kratki, 

6. Czêsto wietrzyæ pomieszczenie, w których odbywa
siê proces spalania (kuchnie, ³azienki wyposa¿one
w termy gazowe), które mo¿e powodowaæ brak do-
p³ywu wystarczaj¹cej iloœci powietrza do urz¹dzenia,

7. Nie bagatelizowaæ objawów dusznoœci, bólów i za-
wrotów g³owy, nudnoœci, wymiotów, oszo³omienia,
os³abienia, przyspieszenia czynnoœci serca i oddy-
chania, gdy¿ mog¹ byæ sygna³em, ¿e ulegamy za-
truciu czadem; w takiej sytuacji nale¿y natychmiast
przewietrzyæ pomieszczenie, w którym siê znajduje-
my i zasiêgn¹æ porady lekarskiej.

AS 2010 Materia³ ZGN Praga Po³udnie

W tym roku (13 lutego) ry-
walizacji na trasie nie u³atwia³
ciê¿ki i mokry œnieg, który
miejscami zalega³ mimo starañ
administruj¹cego parkiem Za-
rz¹du Oczyszczania Miasta. Ale
aura nie przeszkodzi³a w osi¹-
ganiu dobrych rezultatów
i œwietnej, rodzinnej zabawie. 
– By³o ciê¿ko. Zaraz po starcie
wpad³em na jednego z fotore-
porterów i siê wywróci³em –
„Mieszkañcowi” relacjê zdawa³
Marcin Kacprzak czwartoklasi-
sta ze œródmiejskiej SP Nr 75 
– Ale siê podnios³em i dobie-
g³em! Marcin, który pokona³ dy-
stans 1,86 km, jest zaprawiony
w boju, bo od kilku lat razem
z rodzin¹ uczestniczy w takich
imprezach. Na tym dystansie
najstarsz¹ zawodniczk¹ by³a He-
lena Zielczyñska (rocznik 1927).
Pani Helena wyprzedzi³a na me-
cie najm³odsz¹ w tym biegu,
siedmioletni¹ Patrycjê Korkosz.

Niesamowite emocje wywo-
³a³ bieg przedszkolaków. Gdy
tylko maluchy ruszy³y na 250
m trasê (na zdjêciu) doping ro-

dziców równy by³ prze¿ywaniu
najwiêkszych sportowych, na-
rodowych uniesieñ. Jedni ro-
dzice biegli obok swoich po-
ciech i krzyczeli, a inni ci¹gnê-

li je za rêce. Ka¿da metoda do-
pingu by³a dobra ¿eby dobiec
do mety. Ten bieg wygra³ Gu-
staw Szrajner z teamu Entre.pl.
Kolejne lokaty zajêli tak¿e m³o-
dzi warszawiacy: Krzysztof
Koz³owski i Sara Leska.

Na dystansie 5,4 km najszyb-
szy by³ Tomasz Lipiec z aniñ-

skiej grupy „Byledobiec”.  Zda-
waæ siê mog³o, ¿e zwyciêstwo
Lipca jest znakomitym prezen-
tem na jubileusz 100-lecia Anina.
Tym bardziej, ¿e wynikiem 19,06

minuty zawodnik poprawi³ o 3
sekundy ustanowiony zreszt¹
przez siebie w zesz³ym roku re-
kord trasy.

Najd³u¿szy bieg, na 9 km,
ukoñczy³o ponad 200 zawodni-
ków. Najszybszy by³ Grzegorz
Cisio z Mielca. Warto zazna-
czyæ, ¿e „Bieg Wedla” jest im-
prez¹ ogólnopolsk¹. – To znako-
mita okazja do szerokiej promo-
cji naszego piêknego Parku Ska-
ryszewskiego i rejonu – podsu-
mowa³ Adam Rosiñski przewo-
dnicz¹cy Kamionka, na którym
znajduje siê „Skaryszak”. Prze-
wodnicz¹cy ufundowa³ specjal-
ne puchary dla zawodników
zwi¹zanych z Kamionkiem,
którzy w „du¿ych” biegach osi¹-
gn¹ najlepsze lokaty. Puchary te
otrzymali Miros³aw Noceñ
i Zbigniew Burzymowski. 

Wszyscy, którzy ukoñczyli
biegi otrzymali pami¹tkowe
medale, dyplomy i s³odycze.
Impreza odby³a siê pod honoro-
wym patronatem wojewody
mazowieckiego Jacka Koz³ow-
skiego i Rady Osiedla Kamio-
nek. G³ównymi organizatorami
„V Biegu Wedla” by³o HKT
„Trep” i Komisja Imprez na
Orientacjê Oddzia³u PTTK Pra-
ga Po³udnie. Magda K.  

POBIEGLI PO CZEKOLADĘ
Blisko 450 zawodników dobieg³o do mety
jednej z najwiêkszych rekreacyjno-sporto-
wych imprez organizowanych w Parku Skary-
szewskim. Mowa o „V Biegu Wedla”.

„¯elazna kurtyna” upad³a wiele
lat temu, a betonowi lekkoatle-
ci sprzed Stadionu Dziesiê-
ciolecia (Narodowego?) zwani
potocznie „Uciekaj¹cymi ze
Wschodu” ci¹gle biegn¹. Teraz
biegn¹ po br¹z!

Uratowana przed zniszczeniem i odnowio-
na „Sztafeta” (na zdjêciu) autorstwa prof.
Adama Romana pierwotnie mia³a byæ rzeŸb¹
parkow¹ wykonan¹ ze szlachetnego materia-
³u. I po 55 latach od jej ods³oniêcia i otwarcia

Stadionu Dziesiêciolecia pojawi³a siê szansa,
¿e… zbr¹zowieje! Trwaj¹ rozmowy na temat
odlania tego pomnika w³aœnie w szlachetnym
br¹zie. – Ta niezrealizowana koncepcja koñ-
cz¹cego w tym roku 95 lat profesora Romana
nie dawa³a mi spokoju – mówi konserwator-
ka zabytków Aleksandra Wa³dowska, która
inicjatyw¹ zainteresowa³a m.in. Muzeum
Narodowe i Centrum RzeŸby Polskiej. W mi-
niony poniedzia³ek (22 lutego) w Królikarni
(Muzeum RzeŸby im. X. Dunikowskiego)
odby³o siê pierwsze spotkanie poœwiêcone
przysz³oœci pomnika.

„Mieszkañca”, który pisa³ o koniecznoœci
zachowania „Sztafety” ciekawi, co o odla-
niu jej w br¹zie myœl¹ nasi Czytelnicy. Czy,
jeœli dojdzie do zrobienia nowej rzeŸby, to
przy Stadionie Narodowym powinna biec
„Sztafeta” betonowa, czy br¹zowa? ar

Nasza „Sztafeta” biegnie po br¹z!
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- Patrz pan, panie Kaziu, jaka cisza wko³o… 
- Gdzie pan masz tu ciszê? Wszêdzie ruch, jak diabli. Kazi-

mierz G³ówka nie bardzo rozumia³, co jego kole¿ka, Eustachy
Mordziak, mia³ z t¹ cisz¹ na myœli. Okaza³o siê, ¿e rzecz by³a
g³êbsza i zahacza³a o politykê.

- Jest tak: ponad dwieœcie osób uœwirg³o w te mrozy… i co?
Ktoœ siê oburzy³, ktoœ coœ powiedzia³? Nie. Zamarzli, to za-
marzli. Pewnie pijani byli… WeŸ pan z innej beczki – œnieg,
dajmy na to. Warszawa zasypana po uszy, zreszt¹ £ódŸ, Po-
znañ, wszystko… Kogo to obchodzi? Napada³o, to napada³o,
jak to w zimie. Kiedy ma padaæ – w maju? Ludzie rêce, nogi
³ami¹ – z³ama³ to z³ama³, jego rêka, jego sprawa. 

Jeszcze z innej beczki – chorujesz pan, masz pan dwa
wyjœcia: jedno to stan¹æ w kolejce, czekaæ a¿ ciê zapisz¹,
a potem a¿ ciê przyjm¹. Kiedyœ przyjm¹. Mój kumpel, na
badanie s³uchu zapisa³ siê w listopadzie ub. roku. Wizytê
ma ju¿ za kilka dni. Zlecia³o - nie wiadomo kiedy! Drugie
wyjœcie – idŸ prywatnie. 120 zete³ za wizytê. I tak na ka¿-
dym kroku. A one, znaczy politycy, tylko o Bia³orusi,
o Niemcach, o Ruskich no i o tym, jakie my wa¿ne s¹,
wprost pêpek œwiata. Ale, ¿eby ktoœ œnieg wywióz³ - co to,
to nie. Prezydentka mówi, ¿e sam stopnieje. I rzeczywiœcie
– ginie w oczach. 

Tylko, ¿e kiedyœ, to by jej g³owê za takie porz¹dki urwali.
Setki dziennikarzy relacjonowa³oby sk³adanie po³amanych r¹k
i nóg, g³osy oburzenia na urzêdnicze nic niezrobienie podnosi-
³yby siê do nieba, publicznie szukano by winnych tego kary-

godnego stanu rzeczy… Teraz ani mru, mru. To jak to jest, ja
siê pytam? Kase te redaktory wziê³y, ¿eby nic nie pisaæ, czy
co?

- Moim zdaniem, panie Eustachy, redaktorzy nie maj¹
z tym nic wspólnego, chyba, ¿e jako czêœæ spo³eczeñstwa.
Na moje oko jest tak, jakby to w³aœnie spo³eczeñstwo jako
takie zawar³o cichy sojusz z rz¹dem. Znaczy – jedni do dru-
gich siê nie wtr¹caj¹. Obu stronom jest z tym dobrze. Spo-
³eczeñstwo nie dymi, chocia¿ mia³oby powody i mog³oby,
zaœ rz¹d nie wymyœla cudów na kiju, nie uszczêœliwia nas
na si³ê, tylko zajmuje siê sob¹, czyli gra w pi³kê no¿n¹ i od
czasu do czasu opowiada nam mi³e bajki o naszym bezpie-
czeñstwie ekonomicznym, albo sro¿¹c brew wypowiada
wojnê hazardowi, w œwi¹tyni hazardu zreszt¹, czyli na gie³-
dzie. 

- Tylko jak, kurna Olek, mo¿na mówiæ, ¿e jest w pyteczkie,
kiedy bezrobocie roœnie, ceny rosn¹, a p³ace spadaj¹? Przecie¿
to siê, panie Kaziu, kupy nie trzyma? Wiesz pan, co by do nie-
dawna by³o? Jak tamte poprzednie te swoje „manewry ekono-
miczne” robi³y, jak w ogólnem bilansie na pó³ litra nie starcza-
³o, sam szed³em z niebieskimi siê naparzaæ. 

- Idê sobie wyobraziæ, co by by³o. Co tam wyobraziæ! – te¿
pamiêtam. Sodoma i Gomora w ca³em pañstwie. 

- No! A teraz cisza. Rz¹d sadzi te swoje farmazony, a ludzie
pokornie ³ami¹ sobie resory na tysi¹cach g³êbokich dziur i wy-
rw, które niczym rak pokry³y sto³eczne ulice. Na Grochowie
tak¿e. Trochê to ³ataj¹, ale tylko patrzeæ, jak us³yszymy, ¿e ka-
sa na dziury siê ju¿ skoñczy³a i ¿ebyœmy jeŸdzili ostro¿nie. 

- A swoj¹ drog¹, patrz pan, panie Eustachy: kiedyœ asfalt by³
do kitu, bo wszystko kradli. Za demokracji jest jednak tak sa-
mo! Czy to znaczy, ¿e nasza demokracja wyrasta z tych samych
korzeni? No, to po co by³o robiæ te rewolucje? 

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Dziury

szkê, umar³by ze œmiechu!
Wiem, ¿e Czesi mog¹ byæ du-
mni ze swego jêzyka i litera-
tury (Ota Pavel, Jaroslav
Hašek czy Bohumil Hrabal),
¿e S³owacja i Chorwacja to
kraje zas³uguj¹ce na szacu-
nek, ale jednak, cokolwiek by
mówiæ, w³oskie „slip da do-
nna” brzmi lepiej ni¿ te ga-
cie i galoty.

Starsza, siwow³osa para,
która kupowa³a jab³ka w Bie-
dronce, budzi³a zaintereso-

wanie – wydawali siê tacy
w³aœnie… romantyczni. A¿
w stoisku z warzywami, pani
wybra³a dwa jab³ka z „opa-
lonymi” na skórce literkami,
uk³adaj¹cymi siê w napis
„Kocham ciê”. 

„Tobie znowu g³upoty
w g³owie” – warkn¹³ m¹¿.
Romantycznoœæ posz³a w k¹t
i przykry³a g³owê workiem,
gdy pani zamamrota³a coœ
w odpowiedzi, koñcz¹c s³o-
wami „…ty stary dziadu”.

Coœ o m³odzie¿y? Proszê
bardzo. Znany mi Darek P.
chcia³ swej Hance sprawiæ
niespodziankê i na oœnie¿o-
nej masce jej fiata napisaæ
w serduszku inicja³y obojga.
Pomyli³ samochody i ju¿ po
chwili prawdziwy w³aœciciel
auta da³ mu w nos; pech
chcia³, ¿e nazwisko Hanki
zaczyna siê na „W”, a nie
ka¿dy lubi, gdy mu ktoœ pisze
na warstwie œniegu na karo-
serii „H.W.D.P”. Nawet,
gdy obrysuje to serdu-
szkiem…

To ja ju¿ wolê bez Walenty-
nek. Mamy przecie¿ piêkne
œwiêto mi³oœci, p³odnoœci,
obfitoœci, zalotów – to noc
œwiêtojañska, najkrótsza noc
w roku zwana Kupalnock¹. 

S³owiañska, germañska,
skandynawska, pe³na kwia-
tów, w ciep³y, letni wieczór
daje wiêksze szanse roman-
tycznoœci, ni¿ ha³dy brudne-
go œniegu, mróz i breja na
ulicach oraz tandetne „aj-
lowju” w ka¿dym hipermar-
kecie. żu

Kobiecym okiem

Walentynki minê³y. Pano-
wie obdarowywali wybranki
kwiatami, s³odyczami i ele-
ganck¹ bielizn¹. Pani
z okrzykiem „Och, jakie to
œliczne” chwyci³a koronkowe
figi, zaœ pan z nudów zacz¹³
czytaæ metkê z nazw¹ produ-
centa oraz wielojêzycznym
opisem produktu. I tu roman-
tyczny nastrój diabli wziêli.
Jak bowiem rzucaæ siê
w upojny sza³ cia³, gdy z lek-
tury wynika, ¿e Ona ma na
sobie - co prawda czerwone
i koronkowe, ale jednak –
¿enske gacice, damske ka-
lhotky czy raczej damske be-
drove nohavicky… 

Mia³ trochê racji Andrzej
Rosiewicz, gdy w piosence
„Najwiêcej witaminy maj¹
polskie dziewczyny” œpie-
wa³, ¿e gdy mia³by ¿onê Cze-
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I b¹dŸ tu 
romantyczna…

� 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

Filipiñski uzdrowiciel JAMES LUMIIB
Absolwent Paramedycznego i Technicznego Instytutu MERIDIAN
w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycz-
nej w Pasay na Filipinach. Pochodzi z rodziny, w której dar uzdra-
wiania 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 wewnêtrz-
nych; prostacie, problemach hormonalnych; zapaleniu stawów, problemach i zmianach reuma-
tycznych; chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie; chorobie Parkinsona, para-
li¿u; problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych; bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg. 

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach: 26, 28 II i 1–6, 9, 11, 14 III
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

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

Zajmuj¹c na ³amach „Mieszkañca” miejsce zarezerwowane dla red. Zyg-
munta Broniarka ¿yczymy Mu szybkiego powrotu do zdrowia i cieszymy siê,
¿e jest ju¿ na tyle du¿y, i¿ nie grozi mu pobyt w szpitalu przy ul. Niek³añskiej.
Oto bowiem ta – sk¹din¹d zas³u¿ona praska placówka – zaczê³a ostatnio
(w ramach oszczêdnoœci?) u¿ywaæ zupe³nie niepediatrycznych igie³ do robienia
zastrzyków najm³odszym pacjentom. Zbieg³o siê to w czasie z propozycjami
przejêcia szpitala przez Miasto (dziœ nale¿y do Marsza³ka Sejmiku). Nie wie-
my, jaki by³ zwi¹zek igie³ z migracj¹, ale szpital pod dotychczasowym nadzo-
rem zostaje. 

Rozpoczê³y siê najd³u¿sze w historii Warszawy urodziny. Po trzech latach
¿mudnych przygotowañ i mniej lub bardziej chybionych pomys³ów Pani Kasi od
promocji (fortepian przez okno), ruszy³ Rok Chopinowski. A wraz z nim okazja
do wydania kasy z kieszeni ka¿dego z nas. 

Pani Kasia nie spoczê³a na pomys³ach typu „graj¹ca ³awka”. Przygotowa³a
tak¿e kolejne atrakcje. Zw³aszcza dla firmy „PS Film”. System zlecania us³ug
przez Biuro Promocji przypomina troszkê choinkê: najpierw zap³acono za na-
pisanie przewodnika „Warszawa Chopina”. Nastêpnie – w³aœnie z PS Film –
zawarto umowê na „przygotowanie adaptacji przewodnika Warszawa Chopina
na potrzeby noœników audio”. Na kolejne zlecenie nie trzeba by³o d³ugo cze-
kaæ. Tym razem firma… PS Film wykonaæ ma film pod jak¿e odkrywczym ty-
tu³em „Warszawa Chopina” bêd¹cy… adaptacj¹… przewodnika audio.
I niech nam kto powie, ¿e powiedzenie „pieni¹dz robi pieni¹dz” jest fa³szywe.
W tym przypadku zrobi³o górê pieniêdzy: dobrze ponad pó³ miliona! Z przy-
jemnoœci¹ proponujemy Pani Kasi wykonanie adaptacji filmu na potrzeby
„Mieszkañca”. 

Nie samym Chopinem jednak miasto ¿yje. W chwilach wolnych od s³uchania
audioprzewodnika, ogl¹dania filmu lub czytania przewodnika, Mieszkañcy mo-
g¹ zainteresowaæ siê np. problemem drogowych dziur pozosta³ych jako pami¹t-
ka po mrozach. S¹ one usuwane przez Zarz¹d Dróg Miejskich sukcesywnie. No,
chyba, ¿e zadzwoni ktoœ wa¿ny. W ten sposób traktowane jest m.in. Biuro
Ochrony Rz¹du oraz… wiceprezydent, którego nazwiska nie wymieniamy – co
dobitnie udowodni³a prowokacja kolegów z „Superexpressu”. 

Bez prowokacji po¿egna³ siê z zajmowanym od ponad 15 lat stanowiskiem
szef Domu Dziecka, który spokojnie zaakceptowa³ grafik dy¿urów, z którego
wynika³o, i¿ 20 podopiecznymi zamiast trójki zajmowaæ siê ma jeden wycho-
wawca. Nic dziwnego, ¿e trzylatka postanowi³a wykorzystaæ brak nadzoru
i udaæ siê na samotn¹ wycieczkê. Te dzieci to jednak wredne s¹ – pana dyrek-
tora nie ruszy³y dot¹d ani stwierdzone nieprawid³owoœci w przetargach, ani
zg³oszone do stosownego organu podejrzenie naruszenia dyscypliny finansów
publicznych – wylezie taka ma³a na miasto i k³opotów narobi…

Oszczêdnoœci w ratuszu zaczynaj¹ mieæ wymierny efekt. Nie ma ciasteczek,
ograniczono liczbê samochodów i oto szef gabinetu Pani Prezydent Jaros³aw
JóŸwiak chudnie w oczach. Jeœli tempo ubywania dyrektora utrzyma siê do wy-
borów, trzeba bêdzie na nastêpn¹ kadencjê Pani Prezydent znaleŸæ jej nowego
„opiekuna”, bo pan Jarek zaniknie zupe³nie!

W ramach oszczêdnoœci zamówiono kolejny program u¿ytkowo-funkcjonalny
dla Szpitala Po³udniowego. Choæ w zasadzie powinniœmy napisaæ „pierwszy”, bo
dokumenty, na które do tej pory wydano pieni¹dze, zgodnie uznano za niena-
daj¹ce siê do u¿ytku. Ciekawe, ¿e musia³o min¹æ a¿ tyle miesiêcy – my mówi-
liœmy to od pocz¹tku!

PODPATRYWACZ

NIE TYLKO O CHOPINIE
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179. rocznica 179. rocznica 
Bitwy pod Olszynką GrochowskąBitwy pod Olszynką Grochowską

Spotykaj¹c siê na obchodach rocznicowych pragniemy przypominaæ mieszkañ-
com o wydarzeniach i miejscach zwi¹zanych z histori¹ Polski, Warszawy, Pragi.

Na terenie dzisiejszego pogranicza dzielnic Pragi Po³udnie i Rembertowa, w lu-
tym 1831 roku rozegra³a siê jedna z najkrwawszych bitew wojny polsko rosyjskiej,
która toczy³a siê w nastêpstwie wybuchu Powstania Listopadowego.

Choæ wynik powstania i wojennych zmagañ Polaków wobec carskiej Rosji by³
przes¹dzony, to jednak bohaterstwo polskich ¿o³nierzy pod Olszynk¹ Grochowsk¹
powstrzyma³o marsz armii rosyjskiej na Warszawê.

Pamiêtaj¹c o polskich patriotach, ¿o³nierzach walcz¹cych o wolnoœæ i póŸniej-
szych losach listopadowych powstañców, podtrzymujemy pamiêæ o naszych dzie-
jach i miejscu na mapie Europy. Nale¿y tê pamiêæ pielêgnowaæ tak¿e i dzisiaj,
w wolnej Polsce.

Zapraszamy Państwa na uroczystości Zapraszamy Państwa na uroczystości 
28 lutego 2010 r28 lutego 2010 r..

PROGRAM:
Godz. 12.30 uroczysta msza œwiêta w Koœciele pw. Najczystszego Serca Maryi 

(ul. Ch³opickiego 2)

Aleja Chwały (ul. Traczy)
Godz. 14.00 Ods³oniêcie i poœwiêcenie wystawy „Magna Res Libertas”
Godz. 14.40 Odegranie Warszawianki
Godz. 14.45 Odczytanie aktu erekcyjnego, ods³oniêcie i poœwiêcenie G³azu

Pamiêci Fryderyka Chopina

Pomnik Bitwy pod Olszynką Grochowską (ul. Szeroka)
Godz. 14.50 Odegranie Hymnu Narodowego
Godz. 14.55 Wyst¹pienie okolicznoœciowe
Godz. 15.00 Odczytanie komunikatu Kapitu³y Orderu ¯elaznej Gwiazdy Wytrwa³oœci

i z³o¿enie ziemi z grobu Fryderyka Chopina z paryskiego cmentarza
Pere Lachaise w zbiorowej mogile ¿o³nierskiej

Godz.15.05 Apel Poleg³ych
Godz.15.10 Ceremonia z³o¿enia wieñców.

* 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

TTTTwwwwóóóó jjjj     FFFF rrrr yyyyzzzz jjjj eeee rrrr
N O W O Œ Æ !

�� regeneracyjno-od¿ywcza
sauna do w³osów

�� zabiegi przeciw wypadaniu
w³osów

ul. Siennicka 22
tel. 022 813−64−36

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!

RRRRAAAABBBBAAAATTTT     ZZZZ IIII MMMMOOOOWWWWYYYY 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

Ju¿ w najbli¿szy weekend
27-28 lutego harcerze z Hufca
ZHP Praga Po³udnie po raz
51 oddadz¹ ho³d bohate-
rom Powstania Listopa-
dowego, którzy przed
179 laty stoczyli bitwê
z wojskami rosyjskimi
na polach Olszynki Gro-
chowskiej. Ju¿ przed II wojn¹
œwiatow¹ harcerze zapalali zni-
cze ko³o zbiorowego grobu po-
leg³ych powstañców, a od 1958
roku organizuj¹ corocznie rajd
Olszynka Grochowska. Oko³o

500 uczestników tegorocznego
rajdu spotyka siê przy pomniku
bitwy na Olszynce (ul. Tra-
czy/Szeroka) w sobotê 27 lute-
go o godz. 9.00. Odbêdzie siê
uroczysty harcerski apel i z³o-
¿enie kwiatów. Po apelu roz-
pocznie siê rajd na trasach zu-
chowej, harcerskiej, starszohar-
cerskiej, na trasie dla harcer-
skich seniorów oraz trasie tury-
stycznej.

	 	 	
Na wniosek ZTM, od 1 mar-

ca zostan¹ wprowadzone zmia-
ny w kursowaniu poci¹gów Ko-
lei Mazowieckich. £atwiej do
centrum Warszawy dojad¹ mie-
szkañcy Rembertowa i Weso³ej.
1 marca w rozk³adzie jazdy po-
jawi siê dodatkowy poci¹g
z Rembertowa do £owicza
o godz. 7.16 (przyjazd na stacjê
Warszawa Zachodnia o godz.
7.40). Poranny dojazd do pracy
bêdzie ³atwiejszy a poci¹g po-
zwoli na odci¹¿enie linii SKM. 

Mieszkañcy Weso³ej, którzy
maj¹ rano problemy z doja-

zdem do Warszawy od 1 marca
bêd¹ mieli do dyspozycji jeden
poci¹g wiêcej. Poci¹g „£uko-
wianka” bêdzie siê dodatkowo
zatrzymywa³ o godz. 7.08 na
stacji Warszawa Weso³a. Przy-
jazd na dworzec Warszawa
Wschodnia o godz. 7.25.

	 	 	
22 lutego radni Wojewódz-

twa Mazowieckiego podjêli de-
cyzjê o wyborze kolejnych 60
lokalizacji kompleksów boisk
w ramach programu „Moje Boi-
sko – Orlik 2012”. 27 z nich po-
wstanie w Warszawie i regionie
oko³owarszawskim. W ci¹gu
ostatnich dwóch lat na Mazow-
szu powsta³o ich ju¿ 118. Sza-

cunkowy koszt tegorocznych
inwestycji wyniesie ponad 66
mln z³. Na ten cel Samorz¹d
Województwa Mazowieckiego
przeznaczy blisko 20 mln z³.

	 	 	
Darmowy Internet dla ka¿de-

go mieszkañca stolicy – tak
mia³o byæ ju¿ w ubieg³ym roku.
Z tej obietnicy niestety ratusz
ju¿ siê nie wywi¹¿e. Miasto nie
przyst¹pi³o nawet do przetargu

na czêstotliwoœæ dla Mazow-
sza. Zdaniem specjalistów –
koszty okaza³y siê zbyt wyso-
kie. Ju¿ w maju ma zacz¹æ dzia-
³aæ system Internetu wyspowe-
go. Pytanie czy ta us³uga bêdzie
równie egzotyczna jak Hawaje
czy Karaiby? Najpierw zacznie
dzia³aæ na Krakowskim
Przedmieœciu, Starym Mieœcie
i Powiœlu. W 2011 roku do ar-
chipelagu wysp szczêœliwych,
do³¹czy ulica Francuska i okoli-
ce Stadionu Narodowego.

	 	 	
Dom Development SA, czo-

³owy deweloper dzia³aj¹cy na
warszawskim rynku, zaprasza
na otwarty „Dzieñ Doradztwa
Kredytowego”, który odbêdzie
siê w najbli¿sz¹ sobotê, 27 lute-
go w godzinach od 10.00-16.00
w siedzibie Spó³ki w budynku
Metropolitan, przy Placu Pi³-
sudskiego 3 w Warszawie. Wy-
soki standard obs³ugi zapewnia
pomoc we wszystkich formal-
noœciach zwi¹zanych z ubiega-
niem siê o kredyt oraz niejed-
nokrotnie uzyskanie szybszej
decyzji kredytowej. Dodatkowe
informacje o firmie dostêpne
pod adresem: www.domdeve-
lopment.com.pl

	 	 	
W sobotê 6 marca br. w skle-

pie z bielizn¹ Dopasowana.pl
przy al. Waszyngtona 122,
w godzinach 11.00-15.00 mo¿-
na bêdzie skorzystaæ z profesjo-
nalnego bra-fittingu czyli dopa-

sowania odpowiedniego roz-
miaru biustonosza. Goœciem

specjalnym bêdzie Maria
Dastych - najs³ynniejsza

bra-fitterka w Polsce.
Klientki otrzymaj¹ w
tym dniu 10% rabat

na zakup wszystkich
modeli bielizny. Dopaso-

wana.pl jest sklepem stacjo-
narnym i internetowym oferuj¹-
cym bieliznê w najszerszej
z dostêpnych rozmiarówce –
biustonosze o miseczkach od
A do M i o obwodach od 60 do
105.

	 	 	
W zwi¹zku z obchodami Ty-

godnia Pomocy Ofiarom Prze-
stêpstw do 26 lutego br. w go-
dzinach 11.00-15.00 wyznacze-
ni prokuratorzy pe³niæ bêd¹
w siedzibie Prokuratury Rejo-
nowej Warszawa Praga Po³u-
dnie przy ul. Kamiennej 14 -
dy¿ury, w ramach których s³u-
¿yæ bêd¹ zainteresowanym in-
formacjami o uprawnieniach
pokrzywdzonych.

	 	 	
W Oœrodku Edukacji Kultu-

ralnej przy al. Stanów Zjedno-
czonych 40 - 22-23 marca br.
odbêd¹ siê eliminacje dzielni-
cowe do konkursu recyta-
torskiego „Magia s³owa”. Wiê-

cej informacji na stronie:
oek@sbm-grenadierow.com.pl
oraz w OEK pod nr tel. 22
673-60-63. Zg³oszenia przyj-
mowane s¹ do 12 marca br. Pro-
jekt realizowany jest dziêki po-
mocy Urzêdu Dzielnicy Praga
Po³udnie i SBM „Grenadie-
rów”. (ab) (mkp)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA �� Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, ul. Goc³awska 4 -
03.03. godz. 17.00 - otwarta konferencja „Plany dla Kamionka”.
Prezentacja koncepcji urbanistycznych i planu zagospodarowania
przestrzennego, wytycznych konserwatora zabytków oraz dyskusja
i wystawa plansz. 
��Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskarbiñska 2
– 02.03. godz. 19.00 – Wernisa¿ Marcina Szymielewicza/galeria –
wstêp wolny; 03.03 godz. 17.00 - wyk³ad „Peter Paul Rubens – ba-
rok”, wstêp wolny; 04.03. godz. 18.00 – Wernisa¿ Ireny Linkowskiej-
Wiszniewskiej, wstêp wolny; 05.03. godz. 19.00 – Koncert zespo³u
Rafta – i zespó³ Hamak, wstêp wolny; 06.03. godz. 18.00 – spotkanie
pt. „Rosjanie o Katyniu” – pokaz filmów „Widzia³em kata” i „Pamiêæ
i ból Katynia”, wstêp wolny; 07.03. godz. 17.00 – Spotkanie z podró¿-
nikiem Krzysztofem Dworczykiem – „Z wizyt¹ w z³otym trójk¹cie -
Tajlandia pó³nocna”, wstêp wolny; 08.03. godz. 19.00 –„Kobieta
w stylu retro” spektakl do tekstów J. Tuwima, J. Hemara i F. Jarosego,
wstêp wolny; 09.03. godz. 17.00 – wyk³ad „Praska Szko³a Zdrowia”,
wstêp wolny;10.03. godz. 17.00 wyk³ad „Jan Vermeer – malarstwo ho-
lenderskie XVII wieku”, wstêp wolny; 11.03. godz. 18.00 – spotkanie
literackie z Natali¹ Barabaszczykow¹ – wstêp wolny; 12.03. godz.
18.00 – Janusz Horodniczy przedstawia: Emil Karewicz i Edwin Ko-
walik, wstêp wolny; 13.03. godz. 18.00 - Hej Joe - spektakl muzyczny
Jana Jangi Tomaszewskiego, wstêp wolny;14.03. godz. 15.00 - „Gêsi
Baby Jagi” – spektakl dla dzieci, wstêp wolny;
�� Klub Kultury Goc³aw, Filia CPK ul. Abrahama 10 – 1.03.
godz. 19.00 – „Piêkno mowy polskiej” – monodram Stanis³awa
Spara¿yñskiego, wstêp wolny; 8.03. godz. 19.00 – „O kobietach,
dla kobiet” – koncert z okazji Dnia Kobiet, wstêp wolny; 11.03.
godz. 19.00 – „Piosenki z Karczmy Szagala” – teatr Paradox, wstêp
wolny; 15.03. godz. 18.00 – „Lot Ikara” – wernisa¿ malarza Jerze-
go Do³¿yka; godz. 19.00 –- koncert Jerzego Do³¿yka - piosenki
Jacka Kaczmarskiego, wstêp wolny;
��Klub Kultury „Marysin” ul. Korkowa 96 – 13.03. godz. 18.00
,,Smaki i smaczki” – wieczór poezji El¿biety Opaliñskiej; Bezp³at-
ne zajêcia dla Seniorów: taneczne z instruktorem: 10.03., 17.03.
24.03. w godz. 14.00–15.00. zapisy tel. 22 812-01-37
w godz.13.00 – 20.00 lub osobiœcie;  
��Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 – 26.02. w godz.
18.00 - 19.30 Program poetycko - muzyczny pt.„Piosenka i humor
to ¿ycie, to skarb”. 
�� Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 – 01.03 godz.
19.00 „Œwiaty i zaœwiaty” recital Aleksandry Jankowskiej i Roma-
na Ziemlañskiego, goœcinnie w Teatrze Staromiejskim, SCEK ul.
Jezuicka 4 (bezp³atne wejœciówki do odebrania w KK Falenica),
3.03. godz. 18.00 „Pisz¹cy pisz¹cym” spotkanie mi³oœników poe-
zji; 10.03. godz. 18.00 „Plastic beauty” wystawa prac Beaty Mar-
cinkowskiej (ASP £ódŸ), Koncert muzyki Astora Piazzolli pt
„Œwiat Tanga” w wykonaniu zespo³u Sentido del Tango;
�� Sala Kolumnowa Ratusza, al. gen. A. Chruœciela 28 - do
31.03. (pon.-pt.), w godz. 8.00–16.00 wystawa „Cztery pory roku
w Rembertowskiej Akademii Seniora”. 
�� Kluboksiêgarnia „Legalna” ul. Terespolska 4 – 27.02. godz.
17. Setne urodziny Zofii Hertz. Spotkanie z udzia³em Teresy Torañ-
skiej, wstêp wolny.

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW
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Do 5 marca trwaj¹ sto³ecz-
ne konsultacje spo³eczne doty-
cz¹ce „Programu opieki nad za-
bytkami”. Miastu chodzi m.in.
o to ¿eby chroniæ zabytki, po-
wstrzymaæ ich degradacjê,
zwiêkszyæ ich atrakcyj-
noœæ i dostêpnoœæ dla
mieszkañców i turystów.
Ale to tylko program.
„Mieszkaniec” spraw-
dzi³, jak stan rzeczy wy-
gl¹da w praktyce. Nieste-
ty, jak do tej pory, to we-
so³o nie jest. Szczególnie
prawobrze¿ne dzielnice
Warszawy zdaj¹ siê byæ
dyskryminowane w ta-
kich dzia³aniach. Kla-
sycznym przyk³adem by-
³y niedawne problemy ze
œrodkami na powstanie
Muzeum Pragi. 

Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e
w ci¹gu najbli¿szych kil-
ku lat najwiêksz¹ szans¹
na pokazanie naszych za-
bytków i d³ugotrwa³e
przyci¹gniêcie turystów
(tak¿e z zagranicy) bêd¹
pi³karskie mistrzostwa
EURO 2012. I nie ma
w¹tpliwoœci, ¿e jest tylko jedno
pewne miejsce, w którym za
dwa i pó³ roku znajd¹ siê setki
tysiêcy goœci, turystów i kibi-
ców. To okolice budowanego
Stadionu Narodowego. W naj-
bli¿szym s¹siedztwie stadionu
znajduje siê kilkadziesi¹t zabyt-
kowych obiektów. Obiektów,

które niszczej¹. To tutaj, przy
zabytkowym koœciele p.w. Mat-
ki Bo¿ej Zwyciêskiej znajduje
siê jeden z ostatnich drewnia-
nych sto³ecznych zabytków –
dzwonnica z 1817 r. z dzwo-

nem z 1722 r. (foto 1). Ju¿
w 2006 r. nadzór budowlany
wyda³ nakaz remontu dzwonni-
cy, ale na spe³nienie zaleceñ
brakuje pieniêdzy. Kolejnym
niszczej¹cym zabytkiem jest
unikatowy budynek starej sie-
dziby KS Orze³ (foto 2). Jeden
z trzech w Polsce i USA zacho-

wanych obiektów najbardziej
znanego na œwiecie polskiego
architekta Macieja Nowickie-
go. W³adze Or³a zdaj¹ siê nie
widzieæ, ¿e budynek od 8 lat
ulega degradacji. Rok temu

o objêcie obiektu konserwator-
sk¹ ochron¹ wyst¹pi³ lokalny
samorz¹d. Podobne wyst¹pie-
nie do mazowieckiej konserwa-
tor zabytków skierowa³y
póŸniej w³adze Pragi Po³udnie.
Na razie bez efektu. 

Poniewa¿ ju¿ nied³ugo nadej-
dzie wiosna, to trzeba byæ spra-

wiedliwym i wspomnieæ
o pierwszych jaskó³kach w te-
macie po³udniowopraskich za-
bytków. Jaskó³kami tymi s¹ re-
nowacje przez Dzielnicê i ZGN
kilku kamienic ujêtych w lokal-
nym programie rewitalizacji
(ul. Jakubowska i Skaryszew-
ska). Ale te jaskó³ki prawdzi-
wej wiosny w przystadiono-
wych zabytkach nie czyni¹.
Dzielnica planuje kolejne reno-
wacje. Zrewitalizowane maj¹

byæ m.in. unikatowe ka-
mienice przy Targowej
14 i Grochowskiej 354.
Warto zaznaczyæ, ¿e re-
montów podejmuj¹ siê
tak¿e inne podmioty.
Olbrzymim kosztem zo-
sta³a niedawno odno-
wiona frontowa elewa-
cja wiekowej, zabytko-
wej kamienicy SM
„Chata” przy ul. Gro-
chowskiej 320 (foto 3),
a inwencja wspólnoty
mieszkaniowej przy ul.
Grochowskiej 263 do-
prowadzi³a do renowacji
zabytkowej figurki œw.
Ekspedyta (foto 4). 

24 lutego w Pa³acu
Œlubów odby³o siê spo-
tkanie w sprawie sto-
³ecznego „Programu
opieki nad zabytkami”.
W nastêpnym numerze
„Mieszkañca” zdamy

Czytelnikom i mieszkañcom re-
lacjê z tego spotkania i napisze-
my jakie dzia³ania w ratowaniu
i promocji naszych zabytków
planuj¹ podj¹æ urzêdy. A tych
urzêdów jest sporo: sto³eczny,
wojewódzki, marsza³kowski,
ministerialny…

Magda Kato 

Zabytki przed EURO
Zabytki przynosz¹ pieni¹dze, ale wczeœniej trzeba w te zabyt-
ki zainwestowaæ. To prawda, któr¹ znaj¹ w³odarze wielu œwia-
towych metropolii. A jak sprawa ma siê w Warszawie, sercu
Mazowsza i sercu Polski? Szczególnie w prawej komorze te-
go serca, czyli w prawobrze¿nych dzielnicach…

„Nogi Pana Boga”, to jak napisa³ Ludwik Stom-
ma, ksi¹¿ka, któr¹ trzeba przeczytaæ. Ksi¹¿ka wa¿-
na, choæ gorzka. Autor – Marek Barañski, mieszka-
niec Grochowa – od wielu lat jest w obiegu pu-
blicznym. 

Barañski by³ dziennikarzem zajmuj¹cym siê najbar-
dziej gor¹cymi tematami, towarzyszy³ politykom z naj-
wy¿szej pó³ki – by³ przy „Okr¹g³ym Stole” i by³ u pod-
nó¿a Akropolu, gdy polska delegacja podpisywa³a hi-
storyczny akt przyst¹pienia do Unii Europejskiej. „Nogi
Pana Boga” to rodzaj retrospekcji, próba opisania wiel-
kich zdarzeñ przez kogoœ, kto choæ bywa³ na pierw-
szych stronach gazet, to jednak zawsze by³ z boku. Te-
raz, jak wielu z nas, próbuje odpowiedzieæ sobie na py-
tanie: jak to siê sta³o, ¿e jest tak, jak jest. „Nogi Pana
Boga” w sprzeda¿y ju¿ od 1 marca. (as10)
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REKLAMA REKLAMA

SALON FIRMOWY PRODUCENTÓW
POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

�� kabiny, wanny, meble ³azienkowe
�� glazura, terakota, gres
�� panele, parkiet, korek
�� p³ytki elewacyjne, klinkier
�� kleje, fugi, listwy
�� narzêdzia

04-866 Warszawa
ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

CENTRUM GLAZURY

PROMOCJE

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

„Spo³em” WSS Praga Po³udnie
zaprasza do DH „Universam” 
ul. Grochowska 207 i oferuje 

produkty ekologiczne z certyfikatem!

W stoisku „produkty ekologiczne” 
mo¿na nabyæ gotowe mieszanki m¹czne 
do DOMOWEGO WYPIEKU CHLEBA!

Chleb:
� pieniñski - pszenno-¿ytni 

z orkiszem
� s¹decki – wieloziarnisty 

z ziaren 3 zbó¿
� niedzicki – pszenno-¿ytni 

z amarantusem
� litewski – ze s³odem 

jêczmiennym
� podhalañski – pszenno-¿ytni z lecytyn¹
� góralski ciemny

¯yczymy smacznego!

DH Universam (parter) zaprasza
Pon.-pt. w godz. 6.00-20.00
Sobota  w godz. 8.00-19.00

DOMOWY
WYPIEK CHLEBA

U NAS NAJTANIEJ!
100 NOWYCH, oryginalnych

wzorów obrączek!
Ceny od 115 do 165 złotych 

za gram
GRAWER GRATIS!

Krótki termin realizacji 
(ok. 2 tygodni)

ZAPRASZAMY!
Universam Grochów

I piętro

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

� Podatkowe ksi¹¿ki przychodów i rozchodów � Rejestry VAT � Deklaracje ZUS
� Pe³na ksiêgowoœæ dla firm � Badanie i przegl¹d sprawozdañ finansowych

04−314 Warszawa ul. Chłopickiego 11/13
tel. 22 612−16−01; 22 612−16−05 czynne pon.−piątek 800−1600

e−mail: info@audyt−bombik.pl www.audyt−bombik.pl

RZETELNIE, 
TERMINOWO,
PRZYSTÊPNE 

CENY!

Okazuje siê, ¿e nasz skromny
jubileusz tj. przekroczenie ma-
gicznego progu 500 wydañ
„Mieszkañca” zosta³ zauwa¿o-
ny przez wielu naszych Czytel-
ników. 
Tych indywidualnych i tych urzêdowych.

Otrzymaliœmy wiele ciep³ych s³ów, pism, ma-
ili zarówno od mieszkañców Pragi, Wawra,
Rembertowa i Weso³ej oraz mieszkañców le-
wobrze¿nej czêœci Warszawy, w³adz pañstwo-
wych, jak i samorz¹dowych. 

Odwiedzili nas m.in. burmistrzowie Pragi
Po³udnie, od których otrzymaliœmy okoliczno-
œciowe ¿yczenia i piêkny obraz. 

A Jacek Koz³owski wojewoda mazowiecki
– nasz mieszkaniec i jego rzecznik prasowy
Ivetta Bia³y ¿yczyli nam, byœmy towarzyszyli
mieszkañcom Warszawy przez co najmniej
500 lat.

Za wszystkie dobre s³owa, maile, pisma, wi-
zyty - z ca³ego serca dziêkujemy. 

Zespół redakcyjny z Wydawcą

Tęczowe śpiewanie
w Starzyńskim

Po raz drugi Szko³a Podstawowa Nr 143 zor-
ganizowa³a Dzielnicowy Konkurs Piosenki
Dzieciêcej. Skierowana do uczniów klas 0–III
impreza odby³a siê 22 lutego.

Dwudziestu uzdolnionych wokalnie uczniów wziê³o udzia³
w konkursie „Têczowe Piosenki”. Zawodnicy reprezentowali 8 po-
³udniowopraskich podstawówek. Organizacj¹ imprezy w SP Nr 143
im. Stefana Starzyñskiego zajmuj¹ siê a¿ trzy nauczycielki: Gra¿y-
na Winiarz, Ma³gorzata Brzozowska i Izabela Rohnke. To na ich
kobiecych barkach ci¹¿¹ obowi¹zki kilkumiesiêcznego przygoto-
wania konkursu. – Trzeba przygotowaæ dekoracje, opracowaæ
wszystko logistycznie, no i zaanga¿owaæ jak najwiêcej innych nau-
czycieli i rodziców – wyjaœniaj¹ organizatorki. – Ale warto. W tym
roku konkurs cieszy³ siê wiêkszym zainteresowaniem. Panie podkre-
œlaj¹ œwietne choreografie i bardzo dobre przygotowanie wokalne
uczestników imprezy. Przewa¿a³y oczywiœcie piosenki przedszkol-
ne i szkolne. Sporo utworów zosta³o zapo¿yczonych z „Akademii
Pana Kleksa”. 

Dodatkow¹ atrakcj¹ konkursu by³ wystêp jednego z jurorów –
Jacka Kawalca. Aktor z werw¹ i humorem przedstawi³ m³odym
wokalistom swój artystyczny warsztat. Jednak po laury w rywaliza-
cji siêgnê³y same dziewczêta. W konkursie zwyciê¿y³a reprezen-
tantka gospodarzy Ewa Poncyliusz. Kolejne lokaty jurorzy przy-
znali Oli Brawiñskiej (SP Nr 60) i Agnieszce Dominiak (SP Nr
163). O bardzo wysokim poziomie konkursu œwiadcz¹ tak¿e przy-
znane trzy wyró¿nienia, które otrzyma³y: Maria Kuderska (SP Nr
168), Julia Zaborowska (SP Nr 143) i Justyna Karaœ (SP Nr 60).
Mo¿na powiedzieæ, ¿e dzieci œpiewa³y… œpiewaj¹co!    Magda K.

MAZDA 
U NIVETTE

Firma „Nivette” nie tylko od 12 lat
sprzedaje i serwisuje auta, ale tak-
¿e daje pracê wielu naszym mie-
szkañcom.

Prezes spó³ki i jej g³ówny udzia³owiec Micha³ Ni-
vette w bran¿y motoryzacyjnej dzia³a ju¿ ponad 40 lat.
Jego firma jest w gronie wiod¹cych dealerów Opla,
Chevroleta, Subaru, Saaba, a ostatnio równie¿ Mazdy.

Tradycyjnie w ostatni¹ sobotê karnawa³u Pañstwo
Barbara i Micha³ Nivette (na zdjêciu) zaprosili swo-
ich klientów i przyjació³ na zabawê karnawa³ow¹.
Wœród wielu atrakcji wieczoru zaprezentowany zo-
sta³ nowy model Mazdy CX-7 oraz odby³ siê III Fe-
stiwal Nalewek. (ab)

Burmistrz Tomasz Kucharski w towarzystwie zastêpców Jaros³awa Karcza i Mar-
ka Karpowicza wrêcza kwiaty Wydawcy „Mieszkañca” Barbarze Morawskiej-No-
wosielskiej.
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MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

DDoommoowwee  ppiieecczzeenniiee  cchhlleebbaa

wwrróócciiłłoo  ddoo  nnaass  wwrraazz  zz mmooddąą  nnaa

zzddrroowwee  ooddżżyywwiiaanniiee..  

Nie jest to żadna fanaberia,

bo serwując sobie i rodzinie

wędliny bez chemii, nie pompo−

wane wodą, bez olbrzymich ilo−

ści szkodliwej soli, przygoto−

wywane w domu oraz chleb bez

polepszaczy, naprawdę dbamy

o nasze zdrowie. Przekona się

o tym każdy już po niedługim

czasie stosowania takich za−

sad. Lekarze przypisują „no−

woczesnej” żywności sprzyja−

nie bardzo wielu chorobom, wy−

magającym żmudnego lecze−

nia, od nadciśnienia i cukrzycy

po alergie, niektóre choroby

nerek i wątroby.

Najzdrowszy jest chleb na

zakwasie. Czy lepiej jest spo−

żywać pieczywo czerstwe, niż

ciepłe? Tak, dotyczy to jednak

prawdziwego chleba, nie droż−

dżowego z polepszaczami. Za−

kwas zawiera kwas mlekowy,

obecny również w kiszonkach

czy np. jogurtach, pomocny

w wielu chorobach układu po−

karmowego, jak też kwas

octowy, za którym nasz układ

pokarmowy nie przepada. Na

szczęście kwas octowy ulat−

nia się z chleba – w gorącym

jest go najwięcej.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
CCzzyy  cchhlleebb  ttuucczzyy??  PPoożżeerraannyy  wwiieellkkiimmii  kkęęssaammii,,  ww nnaaddmmiiaarrzzee  ––  ttaakk,,

jjaakk  nniieemmaall  wwsszzyyssttkkoo..  JJeeddzzoonnyy  ppoowwoollii,,  zz ddłłuuggiimm  pprrzzeeżżuuwwaanniieemm,,  zznnaa−−
kkoommiicciiee  zzaassppookkaajjaa  ggłłóódd  nnaawweett  jjeeddnnąą  kkrroommkkąą..  Pod warunkiem, że to
chleb prawdziwy. Stugramowy kawałek chleba to około 230−250 ka−
lorii, przy czym kromka pszennego jest lżejsza od żytniego. Znacz−

nie mniej kaloryczny jest chleb chrupki, jednak od pewnego czasu podkreśla się, że nie
każdemu dobrze on służy. 

Co kupujemy pod nazwą chleb? To zależy. Czasami to zapieczona szufla spulchniaczy,
polepszaczy, konserwantów, odpleśniaczy, wybielaczy, a wszystko to z dodatkiem droż−
dży, mąki i wody; zaś gdy ma udawać „razowy”, jest zwyczajnie barwiony karmelem.
Chleb prawdziwy, droższy, bo pracochłonny, to mąka, zakwas, woda, szczypta soli. 

Najzdrowszy jest chleb żytni (na zakwasie!), ponieważ mąka nieoczyszczona zawiera
piękny wachlarz witamin z grupy B i błonnik. Taki chleb długo zachowuje świeżość i na−
wet po kilku dniach jest smaczny. Zdrowa mąka w połączeniu z zakwasem to najlepsze
wyjście. Lepiej unikać „tekturowej” i chemicznej piekarnianej tandety.

CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Pieczesz ciasta? Dzisiaj upiecz domowy chleb.

✓✓ Najprostszy: W misce wymieszaj pó³ kilo przesianej m¹-
ki, najlepiej tortowej, ze szczypt¹ cukru i soli, potem dodaj:
sparzone pestki s³onecznika lub dyni, pokrojone w paski
czarne oliwki bez pestek, trochê p³atków kukurydzianych,
suszony czosnek. Wymieszaj, dodaj pó³torej szklanki ciep³ej
wody z rozpuszczonymi w niej 35 g dro¿d¿y. Gdy ciasto go-
towe, wlej je do wysmarowanej t³uszczem formy (mas³o, oliwa lub olej). Gdy wy-
raŸnie podroœnie w zacisznym, ciep³ym miejscu (po kilkunastu minutach), piecz
w temperaturze niewiele ponad 200°C oko³o 45-55 minut.

✓✓ Trudniejszy: na pó³ kilo pszennej m¹ki weŸ pó³ ³y¿eczki mia³kiej soli, wymie-
szaj. 35g dro¿d¿y rozpuœæ dok³adnie w szklance ciep³ego mleka a nastêpnie po-
³¹cz wszystko w g³adk¹ masê i odstaw w zaciszne, ciep³e miejsce, przykrywaj¹c
podwójnie z³o¿on¹ œciereczk¹. Gdy wyroœnie, prze³ó¿ je do brytfanny wysmaro-
wanej t³uszczem i oprószonej m¹k¹. Wierzch posmaruj bia³kiem, a jeœli lubisz –
posyp np. kminkiem, czarnuszk¹ czy makiem. W³ó¿ do ciep³ego piekarnika na go-
dzinê – najpierw nieco ponad 200°C, potem obni¿ temperaturê do oko³o 180°C.
Podawaj, gdy ostygnie.

✓✓ Pracoch³onny, ale wart grzechu: roztrzep 3 jajka z olejem (1/3 szklanki) i pe³-
nym mlekiem (tyle samo). Powoli dodawaj, stale mieszaj¹c, 1 i 1/3 szklanki m¹ki
z 1,5 ³y¿eczki proszku do pieczenia. Gdy masa jest g³adka, dodajemy, nadal mie-
szaj¹c, pó³ szklanki ostrego, ¿ó³tego sera (np. cheddar) startego na drobnej tar-
ce, nieco pieprzu i soli. Przygotuj sk³adniki nadzienia, mog¹ to byæ ró¿ne kompo-
zycje. Oto dwa przyk³ady: krojone w paski suszone pomidory z oleju, suszony sie-
kany szczypiorek, czarne oliwki, ser feta w kostkach, albo krojony w kostkê ser
pleœniowy niebieski, np. rokpol czy lazur, siekane w³oskie orzechy, uprzednio spa-
rzone przez minutê, rodzynki su³tañskie. Ostro¿nie wymieszaj nadzienie z cia-
stem, ca³oœæ wylej do wysmarowanej i posypanej m¹k¹ formy. Piecz w tempera-
turze 170-180°C niespe³na godzinê. Uwaga! Farsze mog¹ byæ tak¿e kompono-
wane z dodatkiem np. szynki parmeñskiej, przesma¿onej cebulki czy siekanego
œwie¿ego pora! PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Do sklepu wchodzi klient. − Dzień dobry. Czy

pani ma wszystkie badania wymagane przez
Sanepid?

− Tak, proszę pana. − Towaru dotyka pani
tylko w rękawiczkach jednorazowych? 

− Oczywiście!
− Czy w tym sklepie spełniacie HACCP? − Ma się rozumieć!
− To poproszę dziesięć deko kaszanki, ale tej cienkiej,

w naturalnej osłonce.
− A… z jaką grupą krwi pan sobie życzy…?

☺ ☺ ☺
Skromne śniadanie małżeństwa emerytów. Mąż pyta: − Zo−

siu, co tak mi chlupie w kapciu? − Owsianka – spokojnie od−
powiada żona.

− Owsianka?!!! A co ona robi w moim kapciu? − Chlupie!
☺ ☺ ☺

− Dziadku, kiedy przestać pić na imprezie?
− Gdy zauważysz, że nie da się już jeść zakąsek, bo wide−

lec ma jeden tępy szpikulec i trzy rączki, w toalecie zamiast
papieru wiszą krawaty, a gdy próbujesz zawiązać sznurowa−
dło, czubek buta wpada ci prosto w oko. 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

Dobry moment, by przemyœleæ zawodow¹ sy-
tuacjê. Nie jest Ÿle, ale zastanów siê nad swo-
j¹ strategi¹. Nie powinna byæ zbyt agresywna.
Przekonasz siê przy okazji, jak wa¿na w ¿yciu
jest przyjaŸñ. Ktoœ, komu ufasz, wska¿e Ci
w³aœciw¹ drogê. Pieni¹dze nie zawsze daj¹
szczêœcie, ale sprawiaj¹ wiele przyjemnoœci.
Jednak zakupy rób rozs¹dnie, bo inaczej mo-
¿esz zobaczyæ na koncie debet.

 BYK 22.04-21.05
B¹dŸ ostro¿ny w wydawaniu pieniêdzy, gdy¿
mog¹ Ci siê zdarzyæ nieprzewidziane wydatki.
Nie przekazuj informacji osobom ma³o znanym,
do których nie masz zaufania, bo mo¿esz mieæ
k³opoty. W najbli¿szym czasie mo¿e Ciê trafiæ
strza³a Amora. Pokusa mo¿e byæ silna. Niebo
nad Twoj¹ g³ow¹ zacznie siê wypogadzaæ...

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Zadbaj o swoj¹ kondycjê. Siedzenie przed te-
lewizorem i podjadanie s³odyczy Ÿle wp³ywa
na Twoj¹ formê. B¹dŸ bardziej aktywny. Za-
pisz siê na aerobik lub si³owniê. Powinieneœ
uwa¿aæ na to, co mówisz. Rzucona niewinnie
uwaga mo¿e byæ przyczyn¹ nieporozumieñ
w pracy. Ale nie martw siê, dasz sobie radê.
Unikaj ¿ycia ponad stan, odganiaj myœli o po-
¿yczce lub kredycie.

�� RAK 22.06-22.07
Bóle g³owy to znak, ¿e jesteœ przemêczony.
ZnajdŸ wiêcej czasu na odpoczynek i relaks.
Dobrze zrobi¹ Ci codzienne spacery na œwie-
¿ym powietrzu, gimnastyka lub p³ywanie. W bi-
znesie dobra passa. Jeœli zamierza³eœ za³o¿yæ
w³asn¹ firmê, teraz jest dobry czas. Konkuren-
cja i upór pomog¹ Ci osi¹gn¹æ sukces. Staraj
siê wp³ywaæ na rzeczywistoœæ, nie poddawaj siê
biernie pr¹dowi wydarzeñ. B¹dŸ energiczny!

�� LEW 23.07-23.08
Dobrze zainwestowane pieni¹dze zaczn¹
przynosiæ zyski. Po pracowitym tygodniu bê-
dziesz mia³ chwilê wytchnienia. Znakomite sa-
mopoczucie korzystnie wp³ynie na Twoje zdro-
wie i wygl¹d. Znajomi bêd¹ Ci teraz zazdroœciæ
dobrego humoru. ¯ycie uczuciowe i rodzinne
w pe³nym rozkwicie, wiêc nie powinno byæ po-
wodów do narzekania. Wszystko powoli siê
u³o¿y po Twojej myœli.

�� PANNA 24.08-23.09
Spêdzisz mi³e chwile z ukochan¹ osob¹. Spa-
cery i romantyczne kolacje przy œwiecach po-
mog¹ wzmocniæ wasz zwi¹zek. Dobra passa
w sprawach finansowych, poza tym bêdziesz
w dobrej formie psychicznej i fizycznej. W naj-
bli¿szych dniach sprawy u³o¿¹ siê korzystnie.
S³uchaj g³osu serca i swojej intuicji. One najle-
piej podpowiedz¹, czego Ci potrzeba. 

�� WAGA 24.09-23.10
Temperatura uczuæ skoczy w górê. Bêdziesz
doœæ zapracowany, ale pamiêtaj, ¿e istniej¹
przecie¿ telefony, maile lub sms-y... W najbli¿-
szym czasie wyczekiwany przyp³yw gotówki,
jednak prosz¹cym o pod¿yrowanie po¿yczki
lub kredytu - uprzejmie odmawiaj. W pracy po-
staw na jakoœæ, a mo¿esz us³yszeæ od szefa
niebanaln¹ propozycjê. Lubisz smacznie
zjeœæ, jednak powinieneœ narzuciæ sobie w naj-
bli¿szym czasie pewien re¿im.

�� SKORPION 24.10-23.11
W Twoim ¿yciu mo¿e pojawiæ siê ktoœ nowy,
kto zawróci Ci w g³owie. Podejmiesz decyzjê,
która korzystnie mo¿e odmieniæ Twój los.
Sp³acisz jakiœ niewygodny d³ug. Ktoœ bliski
zrobi Ci niespodziankê finansow¹, mimo to
kontroluj wydatki i nie szalej na zakupach.
W pracy pozytywne zmiany. Oka¿e siê, ¿e
œwietnie sobie radzisz w trudnych sytuacjach.

�� STRZELEC 24.11-22.12
Ukochana osoba sprawi, ¿e odzyskasz wiarê
w mi³oœæ. Bêdziesz noszony na rêkach i zasy-
pywany mi³ymi prezentami. Uporz¹dkujesz
swoje ¿ycie zawodowe i zaczniesz dzia³aæ pla-
nowo i skutecznie. Zrealizujesz coœ, co dot¹d
wydawa³o Ci siê zupe³nie nieosi¹galne. Jed-
nak trzymaj nerwy na wodzy. Czasami ma³e
s³ówko, jak oczko w rajstopach, wszystko mo-
¿e zniszczyæ.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Zaplanuj tak najbli¿szy czas, aby nie zabrak³o
w nim chwil spêdzonych z przyjació³mi. Zbyt
wiele przyjêtych obowi¹zków sprawi, ¿e
nadmiernie szybko siê spalasz. Dawni przyjacie-
le, wielkie mi³oœci sprzed lat sprawi¹, ¿e nagle
znajdziesz siê w gronie d³ugo niewidzianych, ale
bliskich Ci ludzi. Twoje poczucie humoru i opty-
mizm oczaruj¹ wszystkich znajomych.

�� WODNIK 21.01-19.02
Sobota i niedziela to idealne dni na szalone
randki. Pary z d³u¿szym sta¿em czekaj¹ nieza-
pomniane wieczory. Odczujesz wyraŸny przy-
p³yw energii i pomys³ów, wiêc przestaniesz siê
leniæ. Masz szansê zrobiæ teraz coœ wielkiego,
co na d³ugo wzmocni Twoj¹ pozycjê. Wokó³ Cie-
bie jest sporo naprawdê ¿yczliwych ludzi, mo-
¿esz liczyæ te¿ na wsparcie ze strony bliskich.

�� RYBY 20.02-20.03
Nie podejmuj w najbli¿szym czasie ¿adnych
nowych przedsiêwziêæ. Wspó³praca z marude-
rami, ludŸmi chwiejnymi lub niepewnymi mo¿e
Ci podci¹æ skrzyd³a. Znajomoœci zawarte pod
koniec ubieg³ego roku mog¹ zawa¿yæ na Two-
im ¿yciu. Uwa¿aj, z kim masz do czynienia.
Pomys³ami dziel siê tylko z osobami, którym
ufasz. Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 12 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 2/2010: „Co zjem to wiem”. Nagrodê ksi¹¿kow¹
wylosowa³a p. M. Szyliñska z ul. Szaserów. Wa¿ne do 09.03.br.
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ADMINISTROWANIE

�� Administrowanie i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami profesjonalnie.
Tel. 0608-053-676; 022 497-67-27 

e-mail:biuro@bznprofil.pl

AUTO−MOTO

� Diesel – wtryskiwacze i pompy –
naprawa. Tel. 0502-282-331
� Opony nowe i u¿ywane, prze-
chowywanie opon, prostowanie
felg. Tel.22 423-59-96

AUTO−MOTO/kupię

� Fabiê lub Opla. Tel. 516-533-487 
�Daewoo - Fiata. Tel. 506-871-924

KUPIĘ

�� AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkê oraz znaczki, monety, me-
dale. Tel. 0516-400-434
�� Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, meble
i inne przedmioty. 
Tel. 22 610-33-84; 0601-235-118
� Ksi¹¿ki – dojadê. 

Tel. 22 826-03-83; 0502-322-705
� Monety, banknoty, odznaczenia.
Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

� Biurko, wersalkê. 
Tel. 509-621-065

�£awê dwupoziomow¹, rozk³adan¹. 
Tel. 22 672-89-15; 662-203-047

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

www.odkurzaczerainbow.pl
� Sprzedam tanio ró¿ne meble
w dobrym stanie (rega³, wersalka,
fotele, stoliki). Tel. 22 6724064

FINANSE

� Ksiêgowoœæ - tanio. 
Tel. 608-475-870

� Ksiêgi handlowe, KPiR, VAT,
p³ace, ZUS, licencja MF. 

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 od-
trucia, Esperal. 

Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37
�� EKSPRESOWA NAPRAWA
PROTEZ. ROGALSKIEGO 5
GOC£AW. TEL. 501-701-883
� Lekarza internista – wizyty do-
mowe. Tel. 660-594-505

NAUKA

� AAA Angielski, niemiecki – na-
uczyciel. Tel. 601-20-93-41
RAMKA
Angielski, matura, certyfikaty, do-
jazd. Tel. 501-543-136
�� ANGIELSKI – m³odzie¿, doro-
œli, doœwiadczenie, solidnie. Matu-
ra, FCE. 

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

�� angielskizdojazdem.pl 
Tel. 514-514-517 

� Chemia – nauczycielka. 
Tel. 608-857-558

� Francuski – m³odzie¿, doroœli.
Nauczyciel. Tel. 22 673-69-26; 

609-490-406
� J. polski. Tel. 0691-923-889
� Korepetycje – matematyka, fizy-
ka. Tel. 603-581-282; 22 615-81-50
� Liceum dla doros³ych.
Tel. (22) 517 77 40; 602 232 879
�Opiekunka dzieciêca – szko³a po-
licealna, kursy. Tel. 22 517-77-40,

22 310-27-40, fax. 22 879-87-66
�Prawo jazdy - szkolimy od 1050 z³.

Tel. 22 499-34-82 
www.abcosk.pl

� Matematyka. Tel. 607-163-744
� Matematyka – dojazd. 

Tel. 691-870-045
� MATEMATYKA – SZYBKIE
NADRABIANIE ZALEG£OŒCI,
DOJAZD, MGR. 
TEL. 661-885-499, 22 408-61-98
� Niemiecki. Tel. 668-782-696
� Szko³a policealna - dekorator
wnêtrz, opiekunka/guwernantka.
Tel. (22) 517-77-40; 602-232-879
� Szkolenia BHP. 

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

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

�Kawalerkê 30 m kw. Rembertów.
Os. strze¿one (2004 r.). 

Tel. 605-642-202
� Praga P³d., ul. Paca, 2 pok., 48
m kw. 2/3P. Tel. 794-90-95-21

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

� 32 m kw. na wiêksze zad³u¿o-
ne/niezad³u¿one. Tel. 0505-383-341

� Pomagamy przy zamianie lub
wykupie nieruchomoœci z proble-
mami prawnymi, sp³acie zad³u¿e-
nia, gdy grozi egzekucja lub eksmi-
sja. Tel. 604-803-803, 503-027-388,

ez.estate@gmail.com, 
p.niedzielski@finansowydom.com

DAM PRACĘ

�� Do pracowni cukierniczej do
robienia i dekoracji tortów oraz
do pieczenia ciast – Panie. Mary-
sin Wawerski ul. Zwi¹zkowa 23. 
Tel. 22 815-64-23 (dzwoniæ 7-13)
� Kasjerów i sprzedawców do
sklepów spo¿ywczych w Warsza-
wie i okolicach. Tel. 22 547-05-42; 

0510-203-907
� Poszukujemy samodzielnej ksiê-
gowej do prowadzenia ksi¹g han-
dlowych ma³ej firmy. RAKSSQL.
Stara Mi³osna. 0 784 069 163
� Przy sprz¹taniu obiektów. Mile
widziani emeryci. Tel. 508-332-840
�� Zatrudniê kierowcê kat. C,
E na sk³adzie materia³ów budow-
lanych. Tel. 0602-189-663, 

22/795-13-35
� Zatrudnimy operatora koparko-
³adowarki. Tel. 606-101-639
� Zatrudniê dwie sprzedawczynie
do sklepu miêso i wêdliny, Praga
P³d. Tel. 508-718-368

SZUKAM PRACY

� Ksiêgowa, Licencja MF popro-
wadzi firmê. Tel. 22 613-68-30
� Pielêgniarka dyplomowana (eme-
rytka) zaopiekuje siê dzieckiem. 

Tel. 22 672-89-15, 
662-203-047

PRAWNE

�� DORADCA PODATKOWY –
porady, k³opoty z urzêdem skarbo-
wym, wszystkie podatki, spadki, da-
rowizny, aukcje. Warszawa Goc³aw.

Tel. 022 672-34-34; 604-095-656 
www.podatki-doradca.pl

� Kancelaria Prawna, przystêpne
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: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukoœna. 

Tel. 022 613-04-30; 
0603-807-481

�� Kancelaria Doradztwa Pra-
wnego Agnieszka Stêpieñ-Trela.
Porady prawne od 40 z³. 

www.porada-prawna.com.pl  
Tel. 724-933-275

RAMKA

� Doradztwo Prawne – pe³ny za-
kres. Kancelaria Prawna Pietruk
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.pietruk.eu 

RAMKA
WYCENA NIERUCHOMOŒCI
RZECZOZNAWCA MAJ¥T-
KOWY
TEL. 600-438-844

RÓŻNE

� Awaryjne otwieranie zamków,
naprawa, wymiana 24h. Tel. 512-
13-52-51
�� Fotografia œlubna – profesjo-
nalnie. Tel. 502-936-956
� Gabinet kosmetyczny. Promocje.
Tel. 602-805-717 www.doriscosmet.pl

SPORT

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

Tel. 22 870-52-72
� Si³ownia ATLETOR – 56 stano-
wisk, MultiSport itp. Be³¿ec-
ka/Komorska.  www.atletor.pl 

tel. 501-599-703

UROCZYSTOŚCI

RAMKA

USŁUGI

� Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 0692 614 577
�� AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. 

Tel. 22 612-95-23, 0609 105 940
� Alarmy, domofony, kamery,
komputery. Tel. 22 371-23-49
�� ALKO – PRZEPROWADZKI. 

TEL. 512-139-430 
� Anteny SAT TV, kamery – 24 h. 

Tel. 0602-396-976
�� ANTENY, TELEWIZORY –
naprawa. Tel. 22 818-07-17
�� ANTENY - CYFRA+, Polsat,
N-ka oraz satelity bez op³at, 900
programów, w tym 20 polskich
(TRWAM, TVP1, TVP2 i TVN),
anteny TV – naziemne. Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja!  

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

0501-123-566 
� Anteny indywidualne, zbiorcze
i satelitarne. Naprawa RTV, naj-
wy¿sza jakoœæ us³ug. Igañska 32. 

Tel. 22 813-60-33, 604-506-278
�� Automatyczne pralki – napra-
wa, tanio. Tel. 22 810-67-92; 

0605-404-132
�� CZYSZCZENIE DYWANÓW,
wyk³adzin, tapicerki – KAR-
CHEREM. Tel. 0694-825-760
� Cyklinowanie, lakierowanie –
Jacek Szpakowski. 

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

609-542-545; 
� DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

Tel. 22 642-96-16

� Domofony – monta¿, konserwa-
cja, naprawa. Instalacje elektrycz-
ne, pralki. Tel. 601-93-68-05; 

22 612-92-70
� Elektryk – uprawnienia. 
Tel. 22 813-77-82, 0502-443-826
�� Elektryczne - G³owacki. 

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

� Elektryczne (uprawnienia). 
Tel. 22 870-27-39; 0502-208-813
�� Futra – ko¿uchy, odzie¿ skórza-
na – us³ugi miarowe, przeróbki,
wszelkie naprawy. ul. Zamieniecka
63. Tel. 22 610-23-05
RAMKA

GAZ, HYDRAULIKA – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia gazo-
we. Tel. 22 610-18-53; 0662-065-
292
�� Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹czenia,
przeróbki, naprawy. 

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

�� GEODEZJA. 
TEL. 0609-240-602

��Glazura, malowanie, tapetowa-
nie, hydraulika, elektryka, pane-
le, gwarancja – Firma G³owacki. 
Tel. 22 428-35-53, 0504 61 88 88
� GLAZURA - remonty. 

Tel. 694-809-402

� Glazura, g³adŸ, panele – remon-
ty. Fachowe porady. 

Tel. 22 424-32-07; 0692-885-279
� Glazura, hydraulika, remonty. 

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 – upraw-
nienia. Tel. 22 611-89-95; 

660-51-60-10
� 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

�� LODÓWKI, PRALKI, TELE-
WIZORY – naprawa. 

Tel. 0694-825-760
��Malowanie, tapetowanie, pane-
le. Tel. 22 615-76-97; 

0695-679-521
�� Malowanie, tapetowanie. G³o-
wacki. 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 – kuchen-
ne, ³azienkowe, szafy. 

Tel. 607-595-327
�� Naprawa telewizorów, magne-
towidów DVD, urz¹dzeñ elektro-
nicznych. Tel. 22 612-52-23; 

0607 145 196
� Naprawa – pralki, lodówki. 

Tel. 0603-047-616; 0502-562-444

�� Naprawa telewizorów u klien-
ta. Tel. 22 671-94-53; 

0692-420-605
�� NAPRAWA TELEWIZORÓW
– dojazd. Tel. 0602-216-943
�� Naprawy i remonty pralek
w domu klienta. Emeryci 50%
taniej. Tel. 22 672-95-50; 

503-846-135
�� Naprawa komputerów. Dy¿ury
weekendowe. Tel. 721-008-778
RAMKA

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulaturê,
st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic
i strychów. Wywóz mebli. Tel. 22
499-20-62 
� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywa-
nów, magiel. Zak³ad Pralniczy ul.
Igañska 22. Tel. 22 870-09-54
� Przeprowadzki. 

Tel. 669-834-024
� Przeprowadzki. 

Tel. 509-621-065
� Remonty – rzetelnie. Gwarancja. 

Tel. 609-574-750
� Sprz¹tanie piwnic, wywóz me-
bli. Tel. 694-977-485
�� STOLARZ - wykona solidnie -
meble, zabudowy, kuchnie, szafy,
pawlacze i inne. 

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

�� Tapicerskie. 
Tel. 022 612-53-88

� T³umaczenie tekstów technicz-
nych z niemieckiego. 

Tel. 0606-964-522
� Uk³adanie, cyklinowanie, lakie-
rowanie, renowacja starych pod³óg. 

Tel. 0663-511-771
�� UK£ADANIE GLAZURY. 

TEL. 22/613-05-40
� Us³ugi elektryczne, domofony. 

Tel. 0602-58-75-13
� ¯aluzje, verticale, rolety - napra-
wy, pranie verticali. 

Tel. 22 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i napra-
wy. Tel. 22 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale, rolety
antyw³amaniowe – produkcja, na-
prawa. Tel. 22 610-23-83
�� WYWÓZ MEBLI I GRUZU,
z³omu, œmieci, drzewa, liœci, opró¿-
nianie piwnic. 

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

ZIELARSTWO

� ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-Me-
dyczny C.H. Szembeka róg Gdec-
kiej i Komorskiej, paw. 53 D obok
Agencji op³at – Zielarstwo – pe³ny
asortyment, profesjonalne porady. 

Tel. 0602-648-813
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Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Doradztwo Prawne – pe³ny za-
kres. Kancelaria Prawna Pietruk
s.c. Konkurencyjne ceny ul.
Olszynki Grochowskiej 11/15
lok. 2, 04-281 Warszawa, I piêtro.

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

Angielski, matura, certyfikaty,
dojazd. Tel. 501-543-136

Pizzeria Papuga. Terespolska
4/508. Wolne terminy komunijne. 

Tel. 22 412-24-68

WYCENA
NIERUCHOMOŒCI
RZECZOZNAWCA

MAJ¥TKOWY
TEL. 600-438-844

GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia ga-
zowe. Tel. 022 610-18-53; 

0662-065-292

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulaturê,
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

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

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

�Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT �

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

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 3, 10, 17 i 24.03
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

Pomagamy przy zamianie
lub wykupie nieruchomoœci

z problemami prawnymi,
z zad³u¿eniem, gdy grozi egzekucja

lub eksmisja.
tel. 604 803 803
tel. 503 027 388

ez.estate@gmail.com
p.niedzielski@finansowydom.com
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KOMIS MEBLOWY SKUP – SPRZEDA¯

WIELKA PROMOCJA
na fotele obrotowe 
i krzes³a biurowe.

Sprawne, dzia³aj¹ce.
Ceny od 25 z³, 

bardzo du¿y wybór!

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

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

Polecamy szeroki wybór mebli i sprzêtów:
�� domowych – pokoje, kuchnie, ³azienki, balkony, piwnice, gara¿e, ogrody itp.
�� sklepowych – rega³y, lady, recepcje, stojaki, wieszaki, zabudowy itp.
�� biurowych – biurka, rega³y, gabinety, sto³y, fotele, krzes³a itp.
I wiele innych mebli, sprzêtów i urz¹dzeñ w rewelacyjnych cenach!

CO TYDZIEÑ NOWA OFERTA,
CI¥G£E WYPRZEDA¯E, PROMOCJE, OKAZJE!

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!

ul. Majdańska 7 tel. 022 612−00−03

Okulary 49,−*

oprawa + szk³o + robocizna (sfera –6 do +6)

Soczewki 
z antyrefleksem

99,−*

2 soczewki plastikowe, (sfera –4 do +6)
* szczegó³y promocji w hurtowni

HURTOWNIA OPTYCZNA

H U R T  –  D E T A L
PP

NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

REKLAMA REKLAMA

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

WYKONUJE:
�� renowacjê wszystkich mebli 

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

tapczany, fotele, naro¿niki itd. 
wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta
�� szycie kurtyn, kotar, zas³on, firan

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

i meble uzupe³niaj¹ce
�� posiadamy wybór tkanin i transport

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY: ww  ggooddzz..  77..0000−−1188..0000,,    ssoobb..  99..0000−−1144..0000

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

„Mieszkaniec” kontynuuje
cykl telefonicznych spotkañ czy-
telników z przedstawicielami
w³adz samorz¹dowych. Tym ra-
zem rozmawia³ z Pañstwem wi-
ceburmistrz Pragi Po³udnie
Adam Grzegrzó³ka, odpowie-
dzialny za ochronê œrodowiska,
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i sprawy
lokalowe. Telefonów by³o wyj¹t-
kowo wiele, a burmistrz impono-
wa³ znajomoœci¹ konkretnych
spraw lokalowych.

- Panie burmistrzu, telefonu-
jê z ulicy Wiatracznej. Nasz bu-
dynek zosta³ zakwalifikowany
jako podlegaj¹cy wyburzeniu
w przypadku realizacji trasy
³¹cz¹cej Pragê Po³udnie z Pra-
g¹ Pó³noc w osi ulicy Wiatracz-
nej. Ale ta inwestycja spad³a
z planu. W naszym budynku
nie ma centralnego ogrzewania,
mamy surow¹ zimê, dogrzewa-
my siê pr¹dem, a to i drogie
i ma³o efektywne. A nikt nawet
nie daje nam nadziei, ¿e kiedy-
kolwiek bêdzie doprowadzone
c.o., bo nie wiadomo, czy za
rok, dwa nie trzeba bêdzie bu-
dynku wyburzaæ. ¯yjemy w za-
wieszeniu i... marzniemy. Co
Pan na to?

- Kilka dni temu omawia³em
Pañstwa sytuacjê z przedstawicie-
lami Zak³adu Gospodarowania
Nieruchomoœciami. Mamy pe-
wien pomys³ jak Wam pomóc, na
razie jeszcze nie chcia³bym siê
wdawaæ w szczegó³y, bo badamy
mo¿liwoœci... Sytuacja Pañstwa
rzeczywiœcie nie jest ³atwa. Ja nie
s¹dzê - realnie licz¹c - by inwe-
stycja komunikacyjna rozpoczê³a
siê wczeœniej ni¿ za 2-3 lata, ale
te¿ mam nadziejê, ¿e nie przed³u-
¿y siê ju¿ bardziej w czasie. W³a-
dze dzielnicy prowadz¹ program
inwestycyjny polegaj¹cy na wy-
mianie ogrzewania elektrycznego
na centralne ogrzewanie, a mo¿e
siê to dziaæ albo poprzez pod³¹-
czenie do miejskiej sieci, albo po-
przez instalacjê kot³owni gazo-
wej, ogrzewaj¹cej ca³y budynek.
Musimy jednak pamiêtaæ o skali
potrzeb. Na ok. 500 budynków
komunalnych, zaledwie 22 maj¹
centralne ogrzewanie i centraln¹
ciep³¹ wodê. Wiêkszoœæ domów
komunalnych, to budynki
przedwojenne b¹dŸ tu¿ powojen-
ne, a wtedy standard nie przewi-
dywa³ centralnego ogrzewania.

Mozolnie przeprowadzamy mo-
dernizacjê, docieplamy budynki,
jednak przy ograniczonych œrod-
kach jesteœmy w stanie realnie
wyremontowaæ ich kilka - kilka-
naœcie w roku (w 2009 roku ocie-
pliliœmy 11 budynków, do kilku-
nastu doprowadziliœmy gaz lub
c.o.). Pañstwo jesteœcie w sytuacji
tymczasowej. Jak powiedzia³em -
mamy pewien pomys³, co zrobiæ
w przypadku konkretnie tego bu-
dynku, ale proszê jeszcze o trochê
cierpliwoœci.

- Ja dzwoniê z ulicy Gro-
chowskiej. To u nas niedawno
zatru³o siê gazem kilka osób.
A teraz zakrêcono go nam
w ogóle. Czy Pan wie, jak my
¿yjemy w te mrozy? By³yœmy
u Pana na spotkaniu i obieca³
Pan dowiedzieæ siê, jak wygl¹-
da sytuacja prawna budynku
i czy bêdzie mo¿liwy dalszy re-
mont. Czy uda³o siê coœ ustaliæ?

- Tak, niedawno uzyska³em do-
k³adne informacje w tej sprawie.
W przypadku tego budynku
przed laty pojawi³y siê roszczenia
by³ego w³aœciciela, wyw³aszczo-
nego tzw. dekretem Bieruta. Pro-
cedura prawna zwi¹zana z rozpa-
trzeniem wniosków by³ych w³a-
œcicieli jest z regu³y bardzo
skomplikowana i trwa, co naj-
mniej kilka lat. W tym czasie nie
mo¿emy przeprowadzaæ ¿adnych
znacz¹cych modernizacji budyn-
ku. Spraw roszczeniowych nie
prowadzi Dzielnica, wiêc za ka¿-
dym razem musimy w kilku in-
stytucjach sprawdzaæ, co siê
w danej sprawie dzieje. Bardzo
dok³adnie zbadaliœmy przypadek
tego budynku i ostatnio uzyskali-
œmy informacjê, ¿e roszczenie
najprawdopodobniej zostanie od-
dalone, jako niezasadne, co daje
nadziejê, ¿e bêdziemy mogli roz-
pocz¹æ remont budynku. Zda-
niem SPEC-u nie ma mo¿liwoœci
technicznych pod³¹czenia budyn-
ku do sieci ogólnomiejskiej, wiêc
jesteœmy zdecydowani wybudo-
waæ u Pañstwa mini kot³owniê
gazow¹, która bêdzie zaopatry-
wa³a w ciep³o wszystkie lokale.
Wyst¹piliœmy ju¿ do w³adz Mia-
sta o pieni¹dze na tê inwestycjê,
jeœli je otrzymamy, to og³osimy
przetarg i jeszcze w tym roku
modernizacja powinna zostaæ
przeprowadzona. A co do faktu
odciêcia dostaw gazu, to muszê

siê zorientowaæ w administracji
dok³adnie, o co chodzi. Dobieg³y
mnie s³uchy, ¿e s¹ tam problemy
z instalacj¹ kominow¹, a zalega-
j¹cy na dachu œnieg, nie pozwala
na przeprowadzenie niezbêdnych
prac. Ale zorientujê siê, co mo¿e-
my zrobiæ, by w miarê szybko
Pañstwu pomóc.

- Proszê Pana, wraz z córk¹
mieszkamy w bardzo ma³ym
mieszkaniu, ja jestem wycho-
wank¹ domu dziecka, dosta³am
kiedyœ ten lokal, ale teraz jest
on dla nas zdecydowanie zbyt
ciasny. Niestety, z przyczyn for-
malnych, nasze podania o uzy-
skanie wiêkszego s¹ odrzucane
- mamy dok³adnie o jeden metr
kwadratowy za du¿o, by ubie-
gaæ siê o nowe mieszkanie ko-
munalne w dzielnicy. Czy mo¿e
Pan jakoœ pomóc?

- Proszê Pani, obawiam siê, ¿e
w tym konkretnym przypadku,
ten metr kwadratowy mo¿e oka-
zaæ siê kluczowy. Po prostu pra-
wodawca wyraŸnie okreœli³ kry-
teria przydzia³u mieszkañ i do-
piero spe³nienie potrzeb wszyst-
kich osób oczekuj¹cych na otrzy-
manie mieszkania komunalnego
(i spe³niaj¹cych ustawowe wa-
runki), pozwala³oby nam na za-
spokojenie potrzeb osób bêd¹-
cych w relatywnie lepszej sytua-
cji lokalowej. A w naszej dzielni-
cy kolejka oczekuj¹cych jest bar-
dzo d³uga… Zachêcam jednak
Pani¹ do skorzystania z interneto-
wego forum zamiany mieszkañ
na stronie www.um.warszawa.pl

Naprawdê zdarzaj¹ siê przypad-
ki, ¿e osoby maj¹ce k³opoty finan-
sowe z utrzymaniem wiêkszego
mieszkania, chc¹ je zamieniæ na
mniejsze. Proszê tak¿e o przeka-
zanie mi pe³nych swoich danych.
Sprawdzimy raz jeszcze, czy rze-
czywiœcie nie spe³nia Pani formal-
nych przes³anek do pomocy.

- Panie burmistrzu, odebra-
no mi mieszkanie komunalne.
Odwo³ywa³em siê od tej decy-
zji, z tego co wiem, urz¹d pod-
trzyma³ swoj¹ decyzjê. A ja na-
prawdê jestem w trudnej sytu-
acji, niedawno siê o¿eni³em,
dziecko w drodze, a tu taki cios.

- Z jakiego powodu utraci³ pan
prawo do u¿ytkowania lokalu?

- D³u¿szy czas przebywa³em
za granic¹, gdzie pracowa³em.
W tym lokalu jednak przeby-
wa³a moja ówczesna partnerka
¿yciowa, ta sama, któr¹ teraz
poœlubi³em i z któr¹ bêdê mia³
dziecko. Administracja uzna³a
jednak, ¿e ja to mieszkanie wy-
najmowa³em. A to nie by³a
prawda...

- Proszê mi podaæ Pana nazwi-
sko i adres, sprawdzê jak sprawa
wygl¹da, i czy coœ da siê zrobiæ.
Proszê o telefon do mnie do urzê-
du, powiedzmy w przysz³ym ty-
godniu.

- Czy to pan burmistrz Grze-
grzó³ka? Chcia³abym kupiæ
mieszkanie w nowo budowa-
nym osiedlu przy ul. Bora-Ko-
morowskiego, nad jeziorkiem
Goc³awskim. Czy rzeczywiœcie
w pobli¿u ma przechodziæ tam-

têdy arteria komunikacyjna,
tzw. Aleja Tysi¹clecia?

- Trasa Tysi¹clecia jako taka,
zosta³a wykreœlona z planów za-
gospodarowania Warszawy i nie
powstanie. Jednak jej odcinek od
Wa³u Miedzeszyñskiego do Trasy
£azienkowskiej zostanie wybu-
dowany. Ulica bêdzie bieg³a rów-
nolegle do ul. Afrykañskiej. Jej
szczegó³owy przebieg mo¿e Pani
poznaæ na stronie internetowej
Urzêdu Miasta (www.um.warsza-
wa.pl). Proszê na niej szukaæ
„Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego” – to dokument, który
opisuje plany rozbudowy miasta
i pokazuje m.in. przebieg plano-
wanych ulic.

- Ja dzwoniê z ulicy Zamie-
nieckiej. Czy rzeczywiœcie tak
w¹sk¹ ulic¹ musz¹ jeŸdziæ au-
tobusy a¿ piêciu linii? Przecie¿
tu jest permanentny korek,
a spaliny nie daj¹ ¿yæ mie-
szkañcom. A w ogóle to czy
MZA, skoro ju¿ tak eksploatu-
je te ulice, nie mog³yby wybu-
dowaæ wiat dla pasa¿erów, bo
nasze przystanki, w odró¿nie-
niu od tych stoj¹cych np. przy
ulicy Grochowskiej s¹ „go³e”.

- Na ulicy Zamienieckiej rze-
czywiœcie jest bardzo du¿y ruch,
mam nadziejê, ¿e odetchniecie
Pañstwo po zakoñczeniu moder-
nizacji wêz³a ulicy Marsa. Wtedy
ulice Fieldorfa i Zamieniecka po-
winny siê nieco rozluŸniæ. Nie
umiem odpowiedzieæ na Pana
pytanie dotycz¹ce liczby linii au-
tobusowych – to nie w³adze
dzielnicy o tym decyduj¹. Ale
obiecujê, ¿e zadam to pytanie Za-
rz¹dowi Transportu Miejskiego,
który organizuje komunikacjê au-
tobusow¹ w Warszawie, przeka¿ê
te¿ proœbê o budowê wiat przy-
stankowych.

- To ja jeszcze zapytam o toa-
letê publiczn¹ na Placu Szem-
beka. Od wielu lat jest za-
mkniêta, a jest w tej okolicy po-
trzebna. Co z ni¹?

- Wiem o tej potrzebie. W ra-
mach modernizacji Placu Szem-
beka planujemy uruchomienie
publicznej toalety. 

- A co z wod¹ oligoceñsk¹
przy Szpitalu Grochowskim?

- Ujêcie powinno ruszyæ w tym
tygodniu. Trzeba je by³o wy³¹-
czyæ, bo jakoœæ wody zakwestio-

nowa³ SANEPID. Normy doty-
cz¹ce wody s¹ teraz niesamowi-
cie surowe i woda, która przez
wiele lat spe³nia³a warunki, teraz
nie odpowiada wymogom SA-
NEPIDU. Dlatego przeprowadzi-
liœmy modernizacjê filtrów, i ju¿
woda mia³a pop³yn¹æ z kranów,
ale popsu³a siê pompa. A jej na-
prawa nie by³a prosta, bo pompa
jest g³êboko pod ziemi¹, a jej wy-
jêcie mo¿e spowodowaæ tzw. „sa-
mowyp³yw” wody, czyli wielk¹
fontannê, jak z filmów o odkryw-
cach ropy naftowej. Dlatego na-
prawê zleciliœmy specjalistom.
Ale z tego co wiem, jesteœmy tu¿
przed szczêœliwym fina³em i byæ
mo¿e nawet ju¿ dziœ ujêcie bê-
dzie dzia³a³o.

- Panie burmistrzu. Nie podo-
ba mi siê to, co zrobiliœcie w Par-
ku Znicza. By³y stare drzewa,
teraz jest nie wiadomo co.

- Szanujê Pani opiniê, ale siê
z ni¹ nie zgadzam. Drzewa, które
zosta³y wyciête, trzeba by³o usu-
n¹æ nawet gdyby nie remontowa-
no parku, bo by³y chore i zagra-
¿a³y bezpieczeñstwu. Tu¿ przed
remontem nie by³o miesi¹ca, by
co najmniej jedno siê nie z³ama-
³o, a to stwarza³o realne zagro¿e-
nie dla ludzi. Staraliœmy siê za-
chowaæ jak najwiêcej z nich, dla-
tego zleciliœmy fachow¹ eksper-
tyzê – dendrolog oceni³, które
z drzew bezwzglêdnie trzeba usu-
n¹æ. Pozosta³e zostawiliœmy. Po-
sadziliœmy te¿ nowe drzewa –
znacznie wiêcej, ni¿ by³o wyciê-
tych. To drzewa d³ugowieczne
i szlachetnych gatunków. S¹ je-
szcze m³ode, wiêc w pe³nej kra-
sie bêdziemy je podziwiaæ za kil-
ka lat. Co roku modernizujemy,
co najmniej jeden park lub skwer
w dzielnicy. Oprócz Parku Zni-
cza wyremontowaliœmy Skwer
1831 roku i skwer przy ul. Paca.
W tym roku najwa¿niejsze zada-
nie to budowa zupe³nie nowego
parku nad Jeziorkiem „Balaton”
na Goc³awiu. Niestety, sroga zi-
ma znacznie spowolni³a prace,
ale uda³o siê ju¿ wykonaæ czêœæ
prac ziemnych i wbiæ pale pod
przysz³e mostki. Wraz z wiosn¹
prace powinny ruszyæ pe³n¹ mo-
c¹ i jeszcze w tym roku maj¹ byæ
zakoñczone. Jestem przekonany,
¿e bêdzie Pani usatysfakcjono-
wana tym, co zobaczy.
AS Notował: toms

Telefoniczny dy¿ur w „Mieszkañcu”

Grad pytań do burmistrza Adama Grzegrzółki
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Gdy koœció³ katolicki rozpo-
czyna Wielki Post, w rêce czy-
telników trafia niezwyk³a
ksi¹¿ka. Jej tytu³ „Europa
Krzy¿em bogata. Od Golgoty
do Strasburga” jest niezwykle
wymowny. W czasach, gdy nie-
którzy politycy apeluj¹ o usuniê-
cie symbolu krzy¿a z miejsc pu-
blicznych, publikacja wydawnic-
twa Bia³y Kruk pokazuje, jak
bardzo krzy¿ jest wpisany w eu-
ropejsk¹ kulturê. W kulturê kon-
tynentu, który d¹¿y do zjedno-
czenia pod sztandarem Unii.
A nawet zgromadzenia pod tym
sztandarem, jak najwiêkszej licz-
by narodów europejskich. 

Album to kilkaset fotografii
autorstwa s³ynnego „fotografa
papieskiego” Adama Bujaka (na
zdjêciu), a tak¿e wstêp ksiêdza
profesora Kardyna³a Stanis³awa
Nagy, który napisa³ o potêdze
krzy¿a oraz krótki tekst Krzy-
sztofa Czy¿ewskiego – krakow-

skiego historyka sztuki na temat
przedstawieñ krzy¿a w sztuce. 

Krzy¿ jest znakiem niezwy-
k³ym. Przeciêtny chrzeœcijanin
nie ma œwiadomoœci drogi, jak¹
przeszed³ krzy¿, by staæ siê sym-
bolem jednej z najwiêkszych
i najwa¿niejszych religii w dzie-
jach œwiata. A przecie¿ sam fakt,
¿e przeszed³ swoist¹ przemianê
z symbolu hañby do symbolu
zbawienia czyni krzy¿ niezwy-
k³ym. Œmieræ, któr¹ Chrystus po-
niós³ na krzy¿u by³a uwa¿ana za
haniebn¹ i poni¿aj¹c¹. Pi³at, choæ
nie znalaz³ w Jezusie winy,
„umy³ rêce” i wyda³ go na tê
œmieræ ku uciesze gawiedzi.
Przez pierwsze lata wyznawcy
s³owa g³oszonego przez Jezusa
wstydzili siê œmierci, jak¹ po-
niós³ ich nauczyciel. W Biblii,
gdy opisana jest droga do Emaus
i rozmowa uczniów pada okre-
œlenie, ¿e w Jerozolimie sta³o siê
coœ strasznego! Strasznego nie

w znaczeniu œmierci nauczycie-
la, bo przecie¿ na to ich przygo-
towywa³. Straszny by³ rodzaj tej
œmierci. Zmianê podejœcia do ro-
dzaju œmierci Jezusa i samego
krzy¿a przynosi dopiero rok 313,
kiedy cesarz Konstantyn Wielki
edyktem mediolañskim zrównuje
religiê chrzeœcijañsk¹ z innymi.
Dlaczego to robi? Rok wcze-
œniej, bo 28 paŸdziernika 312 ro-
ku na Moœcie Mulwijskim poko-
nuje w walce o w³adzê swego
brata Maksencjusza. Twierdzi, ¿e
w zwyciêstwie pomóg³ mu znak
krzy¿a, który umieœci³ na swoich
sztandarach. Dzieñ przed bitw¹
cesarz mia³ sen. We œnie Anio³
kaza³ mu taki znak umieœciæ na
swoich sztandarach i powiedzia³
„In hoc signo vinces”, co ozna-
cza „Pod tym znakiem (lub
w tym znaku) zwyciê¿ysz”. Gdy
w 320 roku cesarzowa Helena,
matka Konstantyna Wielkiego,
odkrywa w Jerozolimie szcz¹tki

krzy¿a – sam krzy¿ jako symbol
rozpoczyna swoj¹ drogê do serc
wszystkich chrzeœcijan. Staje siê
w ich œwiadomoœci symbolem
wype³nienia proroctwa zbawie-
nia i widomym znakiem wyzna-
wanej religii. 

Na kilka dni przed œmierci¹ Pa-
pie¿a Polaka, Jana Paw³a II uka-
za³a siê ksi¹¿ka równie¿ Adama
Bujaka, ale z przedmow¹ ksiêdza
Kardyna³a Karola Wojty³y, któr¹
napisa³ jeszcze w 1976 roku za-
nim zosta³ wyniesiony na tron
Piotrowy. Ksi¹¿ka nosi³a tytu³:
„Znak, któremu sprzeciwiaæ siê
bêd¹”. Oczywiœcie by³a o krzy¿u.
Papieskie s³owa zosta³y napisane
w czasach, gdy w Polsce istnia³
rozdzia³ Koœcio³a od pañstwa
i gdy znane by³y przypadki ró¿-
nego rodzaju przeœladowañ i szy-
kan za przyznawanie siê do swo-
jej religijnoœci. Wtedy szala³a te¿
komunistyczna cenzura. Zw³a-
szcza, ¿e doktryna Lenina g³osi³a,

¿e religia jest opium dla mas.
Jednak wtedy Koœció³ cieszy³ 
siê najwiêkszym szacunkiem,
a krzy¿ czci¹. W osiemdziesi¹-
tych latach uczniowie jednej ze
szkó³ w miejscowoœci Miêtne
pod Garwolinem walczyli o krzy-
¿e na œcianach. 

Paradoksalnie dziœ, w czasach,
gdy nie ma cenzury, gdy istnieje
wolnoœæ s³owa, a tak¿e wolnoœæ

przekonania i religii na nowo
rozgorza³a walka o krzy¿e. Tym
razem, by usun¹æ je z miejsc pu-
blicznych. Sprawa trafi³a do try-
buna³u w Strasburgu. Publikacja
Adama Bujaka poprzez niezwy-
kle wymowne zdjêcia pokazuje,
jak mocno krzy¿ tkwi w œwiado-
moœci chrzeœcijañskiej Europy.
St¹d zdjêcia kapliczek, kalwarii,
o³tarzy itd. Na tym tle szczegól-
ne znaczenie ma przedstawienie
mêki pañskiej wyrzeŸbione
w portalu katedry w Strasburgu.
Mieœcie, w którym Trybuna³ dys-
kutowa³ o krzy¿u, jako symbolu
do usuniêcia, a które o ironio
w przewodnikach dla turystów
reklamuje siê, jako miasto tysi¹-
ca koœcio³ów. 

Ksi¹¿ka jest zdecydowanym
g³osem w obronie krzy¿a w obli-
czu coraz bardziej agresywnych
prób usuwania symbolu chrzeœci-
jañskiej wiary. A poruszany
w niej temat nabiera dodatkowe-
go znaczenia teraz, gdy w okresie
Wielkiego Postu koœció³ katolicki
szczególnie adoruje krzy¿.

Małgorzata K. Piekarska

Skazani na Sybir
S³owo Sybir ma dla Polaków znacznie szer-
sze znaczenie ni¿ definicja geograficzna.
Sybir to nie tylko tundra i wieczna zmarzlina.
Sybir to trud i znój, to deportacje i obozy pra-
cy. Sybir dla wielu oznacza³ po prostu
œmieræ. Ci, którzy prze¿yli i pamiêtaj¹
opowiadaj¹, ¿e to „nieludzka ziemia”.

– Aresztowania zaczyna³y siê noc¹. Zakazywano pakowaæ
maj¹tek, mówiono nam, ¿e tam gdzie jedziemy wszystkiego jest pod
dostatkiem... Tymczasem ju¿ na stacji trzymano nas kilka dni bez
jedzenia. Podró¿ w bydlêcych wagonach trwa³a kilka tygodni. By³o
bardzo zimno. Bez podstawowej opieki i œrodków higienicznych
tysi¹ce ludzi umar³o z g³odu i ch³odu. W ka¿dym transporcie
umiera³y te¿ setki dzieci. Grzebaliœmy je w œniegu przy torach. Na
policzkach mia³y zamarzniête ³zy – opowiada Ryszard Piotrowski,
Prezes Zarz¹du Oddzia³u Warszawskiego Zwi¹zku Sybiraków.
Podobne wspomnienia ma te¿ pan Roman Marchwicki.
Deportowany w wieku zaledwie osiemnastu lat, do Ojczyzny

zdo³a³ powróciæ dopiero po wojnie, wraz z wojskiem. Po raz pier-
wszy, w czasie II wojny œwiatowej, Polaków zes³ano na Sybir 10.
lutego 1940 roku. Przetransportowano wtedy 220 tysiêcy ludzi. W
czasie kolejnych „zsy³ek” wschodnie ziemie Polski straci³y w su-
mie ponad milion obywateli. 

W tym roku obchodzimy 70. rocznicê tych strasznych wydarzeñ.
Tragiczne losy ofiar deportacji, m³odzie¿ mog³a poznaæ, 18 lutego
w Centralnej Bibliotece Wojskowej (Ostrobramska 109) podczas
rocznicowego spotkania integracyjnego Sybiraków. W uroczystoœ-
ci uczestniczyli te¿ przedstawiciele w³adz Miasta st. Warszawy
oraz województwa, a tak¿e organizacje wojskowe i kombatanckie.
Chwil¹ ciszy uczczono pamiêæ tych, którzy nigdy nie powrócili ju¿
do kraju. Przypominano, ¿e na szerokich przestrzeniach Syberii
„zagubione na szlakach historii” spoczywaj¹ koœci tysiêcy
Polaków. 

Spotkanie podzielono na trzy czêœci. W pierwszej zebrani
s³uchali referatu Prezesa Ryszarda Piotrowskiego. Potem rozpocz¹³
siê wystêp artystyczny dzieci ze szko³y podstawowej w Kalinowie
im. Zes³añców Syberyjskich. W trakcie ostatniej czêœci wyœwiet-
lono film, pt. „Udzia³ Sybiraków na frontach II wojny œwiatowej”.
Uczestnicy wydarzeñ tamtych lat podkreœlali, ¿e wyj¹tkowo smut-
ny by³ fakt, ¿e do czasu odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci nie
mogli o swych trudnych losach w pe³ni opowiedzieæ innym.
Zas³onê milczenia spuszczono nie tylko na cierpienia Sybiraków,
ale te¿ na ich póŸniejsze zas³ugi w walce na frontach Europy.

„Przechodniu, powiedz Polsce, ¿eœmy polegli wierni w jej
s³u¿bie”- g³osi napis wokó³ cmentarnego muru pod Monte Cassino.
O wielkiej odwadze, za któr¹ pod¹¿a³y równie wielkie czyny nie
mo¿na zapomnieæ.  

Olga Kamionek

Zbawienie przyszło przez krzyż… 




