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Zimowe
obna¿enie
To nie jest jakaœ taka byle jaka
zima, to powa¿na zawodniczka
wesz³a do gry. Œnie¿y, mrozi, zawiewa i obna¿a to, co powi¹zane na sznurki, co dzia³a byle jak.
Stan PKP pokaza³ siê tak, jakbyœmy nagle spojrzeli na kolej pod
gigantycznym mikroskopem.
A tam pod przypudrowanym
obrazem rdza, po³amane resory
i powi¹zane drutami drzwi miêdzy wagonami. S³owem koleje
pañstwowe wygl¹daj¹ tak jak
dworce: biednie, brudno, œmierdz¹co.
Kolej nale¿y do pañstwa. To
jedno z nielicznych jeszcze
niesprywatyzowanych przedsiêbiorstw. Nie, ¿ebym wyci¹ga³
z tego wnioski, ¿e trzeba oddaæ
w prywatne rêce - choæ kto wie?
Gorzej by nie by³o. Obraz, jaki zobaczyliœmy pokazuje, jak nieefektywne jest pañstwowe zarz¹dzanie firmami. ¯eby coœ zrobiæ trzeba rozpisaæ dziesi¹tki konkursów, a i tak stale bêd¹ podejrzenia, ¿e ktoœ na boku coœ chcia³
ukrêciæ, ¿e przetargi ustawiano
pod konkretnych dostawców itp.
Do pañstwowych firm szefowie
id¹ z politycznych uk³adów. Na
4-letnie „kadencje”. Nim siê rozejrz¹ w gospodarstwie, nim rozpisz¹ te konkursy, w³aœnie siê koñczy okres dzia³ania. Owoce zjedz¹ wiêc nastêpcy... W pañstwowych firmach wiêc najwa¿niejsze
jest przetrwanie, takie dzia³anie,
by wygl¹da³o, ¿e siê coœ robi, ale
nie przesadnie, bo nazbyt aktywne dzia³anie oznacza k³opoty,
CBŒ na karku i inne komisje. No
bo jaki ktoœ ma w tym interes, by
dzia³aæ nadaktywnie... Pewnie
bierze dla siebie. A zima to obna¿y³a. Tak jak powódŸ w lecie...
Tomasz Szymański
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ISSN 1231-7993

W NUMERZE:

W I E C H A N A D S TA D I O N E M

s t r.

s t r.

c z y t a j n a s t r.

2

WOŒP na Pradze Po³udnie
Pra¿anie maj¹ byæ z czego dumni. W sztabie
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy
mieszcz¹cym siê w Centrum Promocji Kultury (Podskarbiñska 2) wynik zesz³orocznej
zbiórki pieniêdzy zosta³ pobity ju¿ o godzinie 18.00.
d o k o ń c z e n i e n a s t r.

Tel. 818−07−91
bezbolesne leczenie
nowoczesna protetyka
ortodoncja

u WA G A !
Promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie
czynne 9−20, sobota 9−14

ul. Ostrobramska 73

8

13

Puls Medyczny
s t r.

14–16

BIURO PODRÓŻY

Ul. ZWYCIĘZCÓW 42
Te l . 6 7 2 − 5 6 − 5 8 , 6 7 2 − 5 6 − 6 0

9

e−mail: saskakepa@neckermann.pl
REKLAMA

Szwedzka 37

tel. (022) 613 50 33,
(022) 870 27 17

4

Z problemami?
Na Paca! s t r. 9
MIESZKANIEC
na luzie s t r. 1 0
Dzielnicowo na
sportowo s t r. 1 2
Prawnik radzi
s t r.

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

* przy 100% wpłacie

Kronika
policyjna s t r. 2
Jak min¹³ rok?
Rembertów
wa¿ny!
s t r. 5
Z miasta s t r. 6
MIESZKAÑCY
Jan
Suzin

REKLAMA

Teraz
RABAT
zimowy
do 40%*

bezp³atny

OPTYK

MAŁE MIESZKANIA
ATRAKCYJNE CENY!

ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

POLECA:
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● realizacja recept
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W I E C H A N A D S TA D I O N E M
4 stycznia pod iglic¹ i linow¹ konstrukcj¹ zadaszenia
Stadionu Narodowego zawis³a symboliczna wiecha.
Zakoñczono kolejny etap budowy stadionu.
Grudzieñ ubieg³ego roku
up³yn¹³ na budowie Stadionu
Narodowego po has³em „big lift”. By³a to niespotykana do tej
pory w Europie operacja podnoszenia linowej konstrukcji
zadaszenia stadionu. Pracowa³o
przy niej ponad 200 osób. Za
pomoc¹ 72 si³owników hydrau-

Narodowego. – To bardzo
wzruszaj¹cy moment – powiedzia³ obecny na uroczystoœci
premier Donald Tusk. – Od
wielu lat nie by³o w Polsce
podobnych inwestycji. To jedna
z najwiêkszych konstrukcji
w historii Polski. Uœwiadomiliœmy wszystkim sceptykom, nie-

prowadzona jest zgodnie z harmonogramem, ¿e nie ma
opóŸnieñ. Przecie¿ ju¿ za pó³
roku odbêdzie siê tutaj pierwsza wielka impreza. Ma to byæ
widowisko godne inauguracji
narodowej areny. W drodze niedawno rozstrzygniêtego konkursu wybrano scenariusz Ce-

Prezes Rafa³ Kapler (z prawej) objaœnia premierowi Donaldowi Tuskowi i prezydent Hannie
Gronkiewicz-Waltz nastêpne etapy budowy Stadionu Narodowego.

licznych naprê¿ano liny, które
unios³y w górê iglicê. Monta¿
konstrukcji linowej dachu zosta³ zakoñczony 4 stycznia. Tego dnia pod iglic¹ zawieszono
i uroczyœcie rozœwietlono symboliczn¹ wiechê. Zakoñczy³ siê
kolejny etap budowy Stadionu

dowiarkom, ¿e niemo¿liwe rzeczy staj¹ siê mo¿liwe, kiedy ludzie maj¹ du¿o energii i kiedy
umiemy zorganizowaæ œrodki.
Dla Rafa³a Kaplera, prezesa
buduj¹cej stadion spó³ki Narodowe Centrum Sportu, najwa¿niejsze by³o to, ¿e inwestycja

REKLAMA

remonii Otwarcia Stadionu Narodowego. Jury pod przewodnictwem Krzysztofa Materny
uzna³o za najlepsz¹ koncepcjê
sto³ecznej spó³ki ARS Communication. Proponowany spektakl to poetycka opowieœæ,
której trzonem jest idea nowo-

czesnego i otwartego pañstwa.
Pokazane s¹ pasje i marzenia
ludzi, energia p³yn¹ca ze
wspólnoty dzia³añ na tle ¿ycia
codziennego mocno osadzonego w historii i tradycji. Wszystko ilustrowane muzyk¹, która
staje siê t³em oraz impulsem do
pobudzenia wyobraŸni. Warto
wspomnieæ, ¿e muzyczn¹ opraw¹ ceremonii zajmie siê Adam
Sztaba, choreografiê przygotuje
Micha³ Piróg, a kostiumy Maciej Zieñ.
W uroczystym zakoñczeniu
monta¿u linowej konstrukcji
dachu Stadionu Narodowego
wziê³a równie¿ udzia³ prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. – Inwestujemy
w tê okolicê – zapewnia³a prezydent – Powstanie tu stacja
metra, niedawno otworzyliœmy
Centrum Nauki Kopernik, przygotowujemy zagospodarowanie
bulwarów nadwiœlañskich… Po
oficjalnej czêœci uroczystoœci
premier Tusk dopytywa³ prezesa Kaplera, czy na Stadionie
Narodowym bêdzie tak¿e boisko treningowe. Gdy dowiedzia³ siê, ¿e takiego boiska nie
bêdzie zwróci³ siê do Hanny
Gronkiewicz-Waltz: - Mam
nadziejê, ¿e Pani prezydent s³yszy nasz¹ rozmowê… Czy¿by
by³a to sugestia koniecznoœci
wybudowania przez Miasto treningowego boiska na b³oniach
stadionu lub zagospodarowania
na ten cel pobliskiego Klubu
Sportowego Drukarz? Lepszy
rydz ni¿ nic. Bo jak na razie nie
widaæ miejskich inwestycji
zwi¹zanych z EURO 2012 ani
na po³udniowopraskim Kamionku, na którym powstaje
Stadion Narodowy, ani w innych czêœciach prawobrze¿nej
Warszawy… Adam Rosiński

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Zabójca wpad³
po roku

Chcia³ ukraœæ
mercedesa

Do tego tragicznego i smutnego zdarzenia dosz³o w listopadzie 2009 roku. W jednym
z zau³ków Grochowa dwaj
m³odzi mê¿czyŸni zaatakowali
wracaj¹cego ze sklepu cz³owieka. Napastnicy byli wyj¹tkowo brutalni, bili i kopali
swoj¹ ofiarê po ca³ym ciele,
skakali po nim, w efekcie
mê¿czyzna zmar³ na miejscu.
Pierwszy ze sprawców wpad³
w rêce funkcjonariuszy nied³ugo po zdarzeniu. Dominik S.
us³ysza³ zarzut i zastosowano
wobec niego tymczasowy
areszt. Jego wspólnik, 31-letni
Grzegorz M. ukrywa³ siê. Wydano za nim list goñczy. Wpad³
przesz³o rok po zdarzeniu. Trafi³ ju¿ do aresztu, odpowie za
pobicie ze skutkiem œmiertelnym za co grozi do 10 lat pozbawienia wolnoœci

Policjanci ze sto³ecznego wywiadu otrzymali informacjê, ¿e
na jednym z parkingów Goc³awia ktoœ w³amuje siê do dostawczego mercedesa. Kiedy
funkcjonariusze podjechali na
miejsce, w³amywacz siedzia³
ju¿ w kabinie auta. By³ pijany,
przyzna³ siê, ¿e chcia³ ukraœæ
pojazd. Funkcjonariusze zatrzymali 50-letniego Tomasza
D., powiadomili w³aœciciela samochodu, który oszacowa³ jego
wartoœæ na kwotê 50 tysiêcy
z³otych.

Zatrzymany
na gor¹cym uczynku
O godz. 4 nad ranem policjanci z komisariatu w Rembertowie otrzymali informacjê, ¿e na terenie dzia³ek rekreacyjnych grasuje w³amywacz. Skierowano tam patrole
i policjanci zatrzymali 59-letniego Andrzeja P. Mê¿czyzna
w³aœnie próbowa³ uciec ze
zdobytym ³upem: kilkoma
sztucznymi kwiatami i sprzêtem ogrodniczym. Jednak
dzieñ wczeœniej ³up w³amywacza by³ pokaŸniejszy - odtwarzacz CD, telewizor, taczka,
pompa wodna. Wiêkszoœæ
sprzêtów policjanci odnaleŸli
i zabezpieczyli podczas przeszukania miejsca zamieszkania 59-latka.

Grozi³, ¿e zabije
Pewna praska konkubina zawiadomi³a policjê, ¿e boi siê
o swoje ¿ycie. Policjanci potwierdzili, ¿e by³y to obawy zasadne - 49-letni Andrzej K.
przyszed³ do biura, w którym
pracowa³a pokrzywdzona i celuj¹c jej w g³owê z pistoletu, grozi³, ¿e j¹ zastrzeli, jeœli do niego
nie wróci. Policjanci zatrzymali
„amanta-terrorystê”. Pokrzywdzona z³o¿y³a zawiadomienie
o pope³nieniu przestêpstwa.

Wpadli kolejni
poszukiwani
Jednego namierzyli wieczorem, dwóch z samego rana. 23letniego Tomasza S. i 26-letniego Sebastiana K. funkcjonariusze zastali w jednym mieszkaniu - byli poszukiwani wieloma
listami goñczymi. Obaj zatrzymani trafili ju¿ do aresztu. Natomiast £ukasz R. (lat 26) unikn¹³ aresztowania, bo osiem dni
wczeœniej uregulowa³ zaleg³¹
grzywnê. A w³aœnie z tego powodu - ¿e nie zap³aci³ - by³ poszukiwany...
toms
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SALON
I OGRÓD

Ka¿dy, kto dba o swój ogród: zieleñ, ma³¹ architekturê ogrodow¹
i komfortowe garden party, zna s³ynny sklep ADAX przy ul. Trakt Brzeski 9/11. (Stara Mi³osna, przy wjeŸdzie do Warszawy).
Niepowtarzalna oferta dos³ownie na ka¿dy gust i widoczna z jezdni plenerowa oferta uczyni³y ten sklep
s³awnym. W zimie ogrody nie wymagaj¹ troski i pielêgnacji, ale to dobry moment, by spojrzeæ na swój
dom. Salon: meble, obrazy, oœwietlenie… Mo¿e warto coœ zmieniæ? Poprawiæ? Odœwie¿yæ? Gabinet: biurko, szafy i pó³ki z ksi¹¿kami, lampa…
ADAX przygotowa³ specjaln¹ ofertê „salonowo-gabinetow¹”, ulokowan¹ na dwóch przestronnych kondygnacjach pod dobrze znanym adresem: Trakt Brzeski 9/11, z wygodnym parkingiem, blisko przystanku, 5 minut jazdy z Grochowa. Ceny - zaskakuj¹co niskie, w porównaniu ze œródmiejskimi, bo to jedna z tych firm,
gdzie w³aœciciel sklepu jest zarazem w³aœcicielem obiektu, co znacz¹co zmniejsza koszty.
Warto wiedzieæ, ¿e ta oferta to przedmioty z wielk¹ klas¹, miêdzy innymi postumenty, amorki, figury
œwieckie i sakralne w ogromnym wyborze. A zw³aszcza - oœwietlenie i meble!
O co chodzi konkretnie? Wygodne, przytulne kanapy, sofy, szezlongi; przepastne fotele, stylowe krzes³a. Tapicerowane skór¹, przepiêknie haftowanymi tkaninami o ciekawym wzorze i splocie. Proste, giête,
a tak¿e cenione przez wielu znawców meble ciê¿kie, rzeŸbione, w stylu dworkowym, gdañskim lub zasobnie mieszczañskim. Zachwycaj¹ biurka i biureczka, od solidnych, przy których powstawa³y rodowe fortuny, przez l¿ejsze, niezwykle reprezentacyjne, po
niewielkie, pe³ne skrytek i schowków, tak¿e sekretnych, wykonane ze szlachetnych gatunków
drewna.
Do tego oœwietlenie: wœród stylowych, choæ
wspó³czesnych propozycji, œwietnie zachowane
antyki. Kandelabry, ¿yrandole, kinkiety, lampy
bankierskie i sto³owe; migocz¹ce kryszta³y, piêkne szk³o, mosi¹dz... Lustra o nieskazitelnej, piêknej tafli w ramach pe³nych prostoty lub bogato
zdobionych, obrazy, w których malowid³o zachwyca nie mniej, ni¿ wykwintna rama, do tego
bibeloty i to, co sprawia, ¿e nasz dom jest niepowtarzalny, budz¹c t³umione westchnienia goœci…
ADAX - oferta mebli i dodatków, wyj¹tkowa,
bo piêkna, stylowa i warta obejrzenia. Zawsze
po drodze!

Warszawa - Stara Mi³osna
Trakt Brzeski 9/11,
Tel. 22 773 21 79, 773 30 49;
www.adax.waw.pl
poniedzia³ek - pi¹tek 9.00-18.00,
sobota 9.00-16.00,
niedziela 10.00-15.00.
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Jak min¹³ rok?
Alicja D¹browska
– pose³ na Sejm RP

Na ocenie mijaj¹cego
roku dominuj¹ce
brzemiê
po³o¿y³a
Katastrofa Smoleñska. Oprócz wymiaru
pañstwowego mia³a ona
oczywiœcie tak¿e ludzki.
Zginêli moi koledzy, pos³owie... Przez blisko miesi¹c
bra³am udzia³ w ceremoniach pogrzebowych i ta
rana, co chwilê by³a wiêc
rozdrapywana. Osobiœcie
zna³am te¿ pani¹ Prezydentow¹ Mariê Kaczyñsk¹,
mia³am okazjê kilka razy
z ni¹ d³u¿ej porozmawiaæ.
I co tu du¿o mówiæ, bardzo
¿al, ¿e ju¿ jej nie ma wœród
nas... A potem... a potem
trzeba by³o wzi¹æ siê
w garœæ, bo i praca w Sejmie, i nadzwyczajne wybory prezydenckie i ju¿ zaplanowane
samorz¹dowe.
I jedne i drugie przynios³y
sukces mojemu ugrupowaniu, Platformie Obywatelskiej. W naszej dzielnicy,
nasz kandydat Bronis³aw
Komorowski odniós³ zwyciêstwo w wyborach g³owy
pañstwa, w wyborach samorz¹dowych powiêkszyliœmy stan posiadania
w porównaniu z poprzedni¹ kadencj¹ o 3 mandaty.
Wspó³tworzymy wiêc Zarz¹d Dzielnicy. Zaczynamy
2011 rok. Mam nadziejê,
¿e nie bêdzie ju¿ znaczony
tak tragicznymi wydarzeniami jak poprzedni. Korzystaj¹c z okazji chcia³abym wszystkim mieszkañcom Pragi z³o¿yæ ¿yczenia
zdrowia i pomyœlnoœci,
a moim wyborcom podziêkowaæ za zaufanie i wspó³pracê.

Ligia Krajewska
– wiceprzewodnicz¹ca Rady
m.st. Warszawy

Mateusz Mroz – radny Pragi
Po³udnie, by³y burmistrz
dzielnicy

Mo¿na
uznaæ, ¿e
przy tym
ca³ym
kryzysie
miniony
rok by³
jednak
ca³kiem
dobry.
Osi¹gnêliœmy
prawdopodobnie najwiêkszy poziom realizacji inwestycji w historii wolnej
Warszawy. Oczywiœcie,
¿e chcia³oby siê wiêcej,
ale ze wzglêdu na wspomniany kryzys, obni¿enie
przychodów z podatków
i wysokie „janosikowe”
dochody Miasta by³y ni¿sze ni¿ oczekiwaliœmy.
Uda³o nam siê zrealizowaæ wiele inwestycji.
Miêdzy innymi oddaæ kilkanaœcie nowych przedszkoli i szkó³, czy doprowadziæ do zaawansowanego stanu rozbudowê
„Wêz³a Marsa”. Miniony
rok mia³ tak¿e nieprzewidziane wydarzenia i wydatki. To tragedia smoleñska i powódŸ zagra¿aj¹ca
Warszawie, a szczególnie
terenom i placówkom
przy Wale Miedzeszyñskim. Na 2011 rok patrzê
z optymizmem. Mimo trochê ni¿szego bud¿etu liczê na o¿ywienie gospodarcze zwi¹zane ze zbli¿aj¹cym siê EURO 2012
i rozstrzygniêciem, czy
Warszawa wejdzie do œcis³ej puli miast ubiegaj¹cych siê o tytu³ Europejskiej Stolicy Kultury
w 2016 r. Nowy Rok zawsze daje nadziejê na
zmiany na lepsze. Trzeba
radowaæ siê tym co dobrego niesie nam ¿ycie, bo ta
radoœæ, optymizm przenosi siê równie¿ na innych.

Miniony rok
by³ dla
m n i e
d o œ æ
p r z e w r o t n y.
Zacz¹³
siê bardzo przykro, gdy¿ wielu
moich bliskich znajomych
zginê³o 10 kwietnia pod
Smoleñskiem.
Miesi¹c
póŸniej zmar³ mój inny przyjaciel. Potem nast¹pi³y kolejne niemi³e wydarzenia…
Du¿o by³o œmierci i tragicznych zdarzeñ. Myœlê, ¿e tego
by³o zbyt du¿o i nie mo¿na
o tym zapomnieæ, ale mam
nadziejê, ¿e jak rok siê skoñczy³, to nastêpny bêdzie lepszy. W ubieg³ym roku zmieni³em pracê. Z firmy prywatnej przeszed³em do pañstwowej, do Narodowego Banku
Polskiego. Wróci³em te¿ do
dzia³alnoœci samorz¹dowej,
gdy¿ zosta³em radnym dzielnicy z Saskiej Kêpy. Chcê
dzia³aæ dla dobra terenu, na
którym mieszkam, a na Saskiej Kêpie dzieje siê kilka
rzeczy, które mi siê nie podobaj¹. Chcê to zmieniæ. Pewnie, bêd¹c w opozycji, niewiele bêdê móg³ zrobiæ bez
dobrej woli urzêduj¹cej w³adzy. Bêdê móg³ tylko pokrzyczeæ i pomachaæ szabelk¹. Ale spróbujê.
Katarzyna Olszewska
– wiceprzewodnicz¹ca Rady
Dzielnicy Praga Po³udnie

Osobiœcie uwa¿am, ¿e
to
by³
bardzo
dobry
rok, choæ
b y ³ y
i przykre
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wydarzenia. Na przyk³ad
katastrofa, w której zginêli
ludzie, których dobrze zna³am. To by³o bardzo przykre. Ale rok uwa¿am za
udany. Uda³a nam siê kampania
prezydencka,
w której wspiera³am Grzegorza Napieralskiego. Uda³a siê kampania samorz¹dowa, w której zosta³am
radn¹ dzielnicy. Mam teraz
szansê pracowaæ dla samorz¹du Pragi Po³udnie i bardzo siê z tego cieszê. Zawodowo te¿ jestem zadowolona z mijaj¹cego roku,
gdy¿ zajmujê siê kwestiami prawnymi w Sojuszu
Lewicy Demokratycznej,
jestem pe³nomocnikiem
wyborczym i mówi¹c
o wyborach mówiê jednoczeœnie o swojej pracy. Na
razie zamierzenia, które
planowa³am s¹ realizowane. Teraz myœlê o postanowieniach noworocznych.
Wœród nich znajdzie siê
zdrowy tryb ¿ycia, dba³oœæ
o siebie, rodzinê i przyjació³ oraz dzia³alnoœæ polityczna.
Jaros³aw Ros³on – dyrektor
Miêdzyleskiego Szpitala
Specjalistycznego

Miniony rok
oceniam
dobrze:
choæ min¹³
on
pod znakiem powa¿nego
oszczêdzania i zaciskania
pasa, to zwiêkszyliœmy
liczbê wykonanych procedur medycznych i przyjêliœmy wiêksz¹ liczbê pacjentów ni¿ w roku jeszcze poprzednim. Oszczêdnoœci
wynika³y z pustawej kiesy
naszego organu za³o¿ycielskiego - samorz¹du województwa mazowieckiego
a tak¿e niezwykle niskiej
wyceny œwiadczeñ medycznych stosowanej przez
Narodowy Fundusz Zdrowia. S³owem - mieliœmy

naprawdê ma³o œrodków finansowych, a jednak mimo
wszystko, dziêki zastosowanym dzia³aniom organizacyjnym,
wdro¿onym
programom racjonalizuj¹cym koszty, uda³o siê
zwiêkszyæ liczbê przyjmowanych pacjentów. Ma³o
tego!
Zakoñczyliœmy
wszystkie przygotowania
zwi¹zane z zasadniczym
elementem modernizacyjnym naszego szpitala z przebudow¹ wejœcia
g³ównego, dróg dojazdowych, przychodni przyszpitalnej. W 2011 roku ta
inwestycja powinna zostaæ
ju¿ w ca³oœci zrealizowana.
Podsumowuj¹c wiêc miniony rok mogê powiedzieæ, ¿e ³atwo nie by³o, ale
mam satysfakcjê z osi¹gniêtych rezultatów.
Norbert Szczepañski
– Przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy Wawer

R o k
2010 by³
rokiem
wyborczym,
by³ podsumowaniem kadencji.
By³ to te¿ rok obci¹¿ony
tragicznymi wydarzeniami
– Katastrofa Smoleñska,
powodzie. Takie wydarzenia nas, Polaków, jednocz¹
i sk³aniaj¹ do refleksji.
Wraz z tymi wydarzeniami
zrodzi³a siê w spo³eczeñstwie nadzieja na now¹ jakoœæ w ¿yciu politycznym,
w ¿yciu publicznym.
Pierwszym egzaminem by³y wybory prezydenckie,
a tak naprawdê rzeczywistoœæ powyborcza. Ciê¿ko
powiedzieæ, czy spe³ni³y
siê nasze oczekiwania. Kolejnym egzaminem by³y
wybory
samorz¹dowe.
Z jednej strony mieliœmy
podsumowanie kadencji
dobrej dla naszej dzielnicy.
Skala inwestycji, jakiej do
tej pory nie mieliœmy. Przy-

k³ady, to basen w Aninie,
kilometry utwardzonych
dróg, boiska przyszkolne.
A z drugiej strony by³o to
wyborcze wyzwanie zwi¹zane z trudn¹ sytuacj¹ bud¿etow¹ i wprowadzaniem
nowych standardów. Mam
nadziejê, ¿e w nowym roku
i w nowej kadencji weŸmiemy na siebie pe³n¹ odpowiedzialnoœæ i bêdziemy
wype³niaæ wyborcze mandaty na skalê oczekiwañ
mieszkañców.
Barbara Zawadzka
– wiceprzewodnicz¹ca Rady
Dzielnicy Rembertów

Przez
cztery
kadencje
by³am
radn¹
Warszawy, ale
w mijaj¹cym roku
mniej uczestniczy³am w
pracach sto³ecznego samorz¹du. Dzia³o siê tak wskutek walki z ciê¿k¹, nowotworow¹ chorob¹, która
mnie dotknê³a. Walkê tê
wygra³am i skoñczy³am leczenie. Zaczê³am nowy
etap ¿ycia i pracy. Wygra³am wybory samorz¹dowe
do rady dzielnicy. Wiele lat
pomaga³am mieszkañcom
Rembertowa z „wy¿szej
pó³ki”, a teraz chcê im pomagaæ na poziomie rady
dzielnicy. Z wykszta³cenia
jestem prawnikiem i zapewne w dzielnicy bêdê
mia³a wiele do zrobienia.
Pokazuj¹ to choæby zawirowania, do których dosz³o
w radzie Rembertowa
w koñcówce roku, przy
wyborze przewodnicz¹cego i kwestionuj¹cego ten
wybór zarz¹dzenia prezydent Warszawy. Jako prawnik bêdê sta³a na stra¿y
porz¹dku prawnego. Zreszt¹ nie tylko na forum rady. Od 16 lat udzielam bezp³atnych porad mieszkañcom i dalej bêdê to robi³a.
(ar) (t)
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TELEFONY
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Saska Kêpa – ulica Walecznych

Wojewoda: Rembertów ważny!

W ramach programu Opieki nad Zabytkami po³udniowopraski Zak³ad Gospodarowania Nieruchomoœciami prezentuje informacje
dotycz¹ce historii dzielnicy. Dziœ ulica Walecznych na Saskiej Kêpie.
Wiêkszoœæ nazw ulic Saskiej Kêpy pochodzi od nazw pañstw b¹dŸ
miast. Czêœæ z nich swoje pochodzenie zawdziêcza wa¿nym wydarzeniom lub postaciom historycznym. Ulica Walecznych, obok Zwyciêzców i Obroñców jest jedn¹ z tzw. „patriotycznych” ulic Saskiej Kêpy.
Zosta³a wytyczona w latach trzydziestych XX wieku. Za spraw¹ œlepego pocz¹tku przy Wale Miedzeszyñskim i œlepego koñca nieopodal Kana³u Wystawowego zwanego tak¿e Kamionkowskim mo¿na powiedzieæ, ¿e jest „podwójnie œlep¹ ulic¹”. Jak wszystkie ulice w tym rejonie, przy Walecznych powsta³o wiele ciekawych i oryginalnych budynków. I tak mieszcz¹ siê tu domy zaprojektowane przez znanych tworz¹cych w ubieg³ym wieku architektów. Warto wspomnieæ o budynkach
autorstwa Stanis³awa Barylskiego. S¹ to m.in. dom z numerem 3,

Wojewoda mazowiecki Jacek Koz³owski uchyli³ decyzjê
w³adz Warszawy stwierdzaj¹c¹ niewa¿noœæ wyboru przewodnicz¹cego rady Rembertowa. Dzielnica ma nowe w³adze.
Sprawê opisywaliœmy w poprzednim numerze „Mieszkañca” („Rembertowski bój o Kaczyñskiego”, Nr 25/26 z 2010
roku). Przypomnijmy, ¿e rada
dzielnicy wybra³a na przewodnicz¹cego Micha³a Kaczyñskiego z PO. Ten wybór nie
spodoba³ siê w³adzom Miasta.
Zarówno prezydent stolicy
Hanna Gronkiewicz-Waltz, jak
i rada Warszawy stwierdzi³y
niewa¿noœæ wyboru. Powodem
mia³o byæ to, ¿e Kaczyñski bra³
udzia³ w g³osowaniu na przewodnicz¹cego i jednym g³osem
pokona³ kontrkandydata Marcina Ziêtka (równie¿ z PO). Podstaw¹ prawn¹ uniewa¿nienia
rembertowskiego wyboru mia³
byæ zapis w ustawie o samorz¹dzie gminnym, mówi¹cy, ¿e
„radny nie mo¿e braæ udzia³u
w g³osowaniu w radzie ani
w komisji, je¿eli dotyczy ono jego interesu prawnego”.
Radni Rembertowa nie zgadzali siê z takim pojmowaniem

tzw. dom rodziny Klimaszewskich wybudowany w latach 1935-36
(funkcjonalizm) czy budynek reprezentuj¹cy neoklasycyzm narodowy
przy ul. Walecznych 17 wybudowany w 1935 roku.
Z kolei przy ul. Walecznych 12 mieœci siê dom wielorodzinny rodziny
Krzymuskich wybudowany w 1937 roku wed³ug projektu Heleny i Szymona Syrkusów w stylu modernistycznym z charakterystycznymi dachowymi tarasami. Przy ulicy Walecznych 37 znajduje siê tak¿e „pere³ka”
Saskiej Kêpy. Jest to tzw. dom Przybytkowskich (na zdjêciu), bêd¹cy najstarszym budynkiem na Saskiej Kêpie. Nie tylko najstarszym, ale i jedynym drewnianym. Powsta³ prawdopodobnie pod koniec XIX wieku, niektóre Ÿród³a datuj¹ jego budowê na rok 1880. Z uwagi na to, i¿ powsta³
jeszcze w czasach kiedy nie wytyczono ulic na Saskiej Kêpie, stoi on zupe³nie inaczej ni¿ pozosta³e budynki, poprzecznie do ulicy. Reprezentuje
rzadko spotykany na terenie Warszawy typ mieszkalnego budownictwa
drewnianego z bogat¹ ciesio³k¹. Dom przez lata ulega³ przebudowom.
Pierwotnie mia³ jeden ganek z balkonem. Ostatnia najwiêksza przebudowa mia³a miejsce pod koniec lat siedemdziesi¹tych XX wieku.
W 1975 roku zosta³ wpisany do rejestru zabytków Miasta Sto³ecznego Warszawy. Do dnia dzisiejszego dom pozostaje w rêkach tej samej
rodziny, która go wybudowa³a. W jednym z domów przy ul. Walecznych w latach 1945-57 mieszka³ i tworzy³ malarz i krytyk sztuki Jan
Cybis, czo³owy reprezentant nurtu kolorystycznego w sztuce miêdzy
i powojennej.
Dominika Adamska
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prawa i zapowiadali zaskar¿enie decyzji miejskich w³adz.
Spraw¹ zaj¹³ siê wojewoda mazowiecki Jacek Koz³owski.
Okaza³o siê, ¿e gdyby uznaæ racjê prezydent i rady Warszawy,

kwencje uznania wyboru przewodnicz¹cego za niewa¿ny mog³o sparali¿owaæ pracê wielu
rad. Wojewoda rozumia³ rangê
problemu i wspieraj¹c siê autorytetem jednego z twórców re-

Burmistrz Agnieszka K¹deja g³osuje na wiceprzewodnicz¹cych rady.

to trzeba by by³o uniewa¿niæ
wiele wyników wyborów w radach dzielnic, miast, powiatów
i gmin! I to w niesamowicie
wielkiej skali. Rozstrzygniêcie
rembertowskiego przypadku
mog³o mieæ wp³yw na samorz¹dy w ca³ej Polsce, a konse-

formy samorz¹dowej, prof. Micha³a Kuleszy, uzna³, ¿e racja
le¿y po stronie Rembertowa,
a w³adze Warszawy dokona³y
zbyt daleko id¹cej interpretacji
prawa. Niepokoj¹ce jest to, ¿e
ustami Jaros³awa JóŸwiaka,
szefa gabinetu prezydent Han-

Kto rządzi na Północy?
Skomplikowa³a siê sprawa w³adz Pragi Pó³noc. Rajcy nie wybrali pe³nych
w³adz i prezydent Warszawy ustanowi³a
swój zarz¹d dzielnicy.
Sytuacja na Pradze Pó³noc wydawa³a siê
bardzo ciekawa zaraz po og³oszeniu wyników wyborów samorz¹dowych. Wœród 23
radnych znalaz³o siê po trzech przedstawicieli SLD i KWW Praska Wspólnota Samorz¹dowa, 8 reprezentantów PiS i 9 zwyciêskiej Platformy. Matematyka wskazywa³a, ¿e mo¿e byæ ró¿nie. PO razem z SLD

mia³y tylko jeden g³os przewagi nad PiSem i Prask¹ Wspólnot¹ Samorz¹dow¹.
Z pocz¹tku wszystko sz³o zgodnie z planem zwyciêzców i przewodnicz¹c¹ rady
zosta³a przedstawicielka Platformy Obywatelskiej, El¿bieta Kowalska-Kobus. Zaskoczenie przysz³o 20 grudnia, kiedy to radni na stanowisko burmistrza wybrali jednego z wa¿nych polityków… PiS, Jacka
Sasina. Okaza³o siê, ¿e dosz³o do zmiany
uk³adu si³ w radzie. Wszystko za spraw¹
£ukasza Muszyñskiego z Platformy, który

ny Gronkiewicz-Waltz, Miasto
zapowiada skierowanie decyzji
wojewody do s¹du…
Radni Rembertowa nie czekali na decyzjê wojewody,
która zosta³a wydana 30 grudnia. Nie mogli sobie na to pozwoliæ, gdy¿ jeœli do koñca minionego roku nie zosta³yby wybrane w³adze dzielnicy, to prezydent Hanna GronkiewiczWaltz wprowadzi³aby w Rembertowie zarz¹d komisaryczny.
Jeszcze przed œwiêtami ponownie zebra³ siê dzielnicowy samorz¹d, który ponownie wybra³ na przewodnicz¹cego Micha³a Kaczyñskiego (tym razem, na wszelki wypadek, Kaczyñski nie g³osowa³). A 29
grudnia radni wybrali pe³ne
sk³ady prezydium rady i zarz¹du dzielnicy. Burmistrzem zosta³a Agnieszka K¹deja (KW
„Lepszy Rembertów”), a jej zastêpcami Bo¿ena Osiñska
(KWW Mieszkañcy) i Robert
Kuœ (KWW Forum Rembertowa). Wiceprzewodnicz¹cymi
rady Rembertowa zostali: Barbara Burtniak (KWW Mieszkañcy), Józef Melak (KWW
Dla Rembertowa) i Barbara Zawadzka (PiS).
ar

wy³ama³ siê z partyjnych ustaleñ i zag³osowa³ na Sasina.
Przewodnicz¹ca rady og³osi³a przerwê
w obradach i przed Nowym Rokiem nie
uda³o siê wybraæ pe³nego sk³adu w³adz Pragi Pó³noc. 5. stycznia do Ratusza przy ul.
K³opotowskiego wkroczy³ komisaryczny
zarz¹d wyznaczony przez prezydent Hannê
Gronkiewicz-Waltz. Burmistrzem Pragi
Pó³noc zosta³ Piotr Zalewski, a na jego zastêpców prezydent wyznaczy³a Jaros³awa
Sarnê i Katarzynê £êgowicz. Koalicja PiS,
Praskiej Wspólnoty Samorz¹dowej i radnego Muszyñskiego zapowiada walkê o przywrócenie Jacka Sasina na stanowisko burmistrza.
rosa
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Tylko do 14 stycznia trwa nabór do projektu Lepszy start dla
„zawodowca” . Pomys³odawcy najlepszych biznesplanów przejd¹ œcie¿kê
szkoleniowo-doradcz¹
z zakresu prowadzenia
i zak³adania w³asnej
dzia³alnoœci gospodarczej
oraz otrzymaj¹ do 53,2 tys. z³
na now¹ firmê. Wiêcej na stronie: www. um.warszawa.pl/lepszystart
Ponad 240 wolontariuszy
z Gimnazjum Nr 119 i Szko³y
Podstawowej Nr 173 kwestowa³o 9 stycznia na ulicach Weso³ej. W „graniu” dla WOŒP
udzia³ wziêli nauczyciele obu
szkó³, uczniowie i ich rodzice,
którzy oprócz udzia³u w zbiórce przygotowali aukcje prac

Z

MIA S

fon i ulubiony ksylofon, przy
którym Marianka, graj¹c, gra
ca³¹ sob¹. W repertuarze m.in.

Bach, Saint-Saëns, ale i Bizet
z uwertur¹ do opery „Carmen”,
i porywaj¹cy czardasz. Brawom
nie by³o koñca.

i smako³yki. Ponadto mo¿na
by³o podziwiaæ zawodników
klubów sportowych („Mambo”
i „Yoko” – UKS Józefów –
sekcjê judo), studio muzyczne
i ¿o³nierzy I Brygady Pancernej
w Warszawie, którzy zaprezentowali zasady udzielania pierwszej pomocy. Potem by³ koncert
i… wielkie liczenie. A uzbierano 33 323,71 z³otych!
Co mo¿e osi¹gn¹æ w ¿yciu
drobna szesnastolatka? Siedemnaœcie licz¹cych siê, wygranych
konkursów, tak¿e w Pary¿u czy
we w³oskim Fermo. Sale koncertowe w Szwajcarii, W³oszech, Francji, Niemczech i nie
tylko. W Warszawie - Sala Kongresowa, Filharmonia Narodowa czy Zamek Królewski, a pod
koniec roku - uwaga - sala koncertowa Klubu „Relax” w SM
„Ostrobramska” przy ul. £ukowskiej. Wielbiciele Marianny
Bednarskiej przybyli t³umnie,
zaczê³o niemal brakowaæ nawet
miejsc stoj¹cych! Marimba
o g³êbokim, przejmuj¹cym
brzmieniu, nostalgiczny wibra-

Rekordowe 261 wniosków
o p³atnoœæ znalaz³o siê w przes³anym przez wojewodê do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego poœwiadczeniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM). To najwiêksze poœwiadczenie w historii
wdra¿ania funduszy unijnych na
Mazowszu. £¹cznie w 2010 r.
certyfikowano kwotê o ponad
206 mln z³ wiêksz¹ ni¿ przewidywa³ plan. Ten wynik pozwoli³
spe³niæ warunek certyfikacji minimum 20 proc. œrodków przyznanych naszemu województwu
na lata 2007-2013, co sprawi, ¿e
Mazowsze dostanie dodatkowe
fundusze z Krajowej Rezerwy
Wykonania. - To przede wszystkim sukces samorz¹du województwa - powiedzia³ Jacek Koz³owski, wojewoda mazowiecki. – Nasz najwiêkszy w kraju regionalny program operacyjny
wreszcie siê rozpêdzi³. Jestem
pe³en nadziei, ¿e w nastêpnych
latach nie zmarnujemy ani euro
– doda³ wojewoda.

TA

ganizowano szumnie i w piêknej
scenografii Przegl¹d Ma³ej Rewii Mody Dzieciêcej w a¿ czterech kategoriach: moda codzienna, awangardowa, wizytowa
i karnawa³owa, dla dzieci
w wieku 3-7 lat. Pokaz odby³ siê
w ZS nr 37 przy Al. St. Zjednoczonych. Goœcie gor¹co oklaskiwali przedszkolaki, na ogó³
bez tremy maszeruj¹ce po wybiegu. Brawa dla organizatorów,
brawa dla domowych „garderobianych” i dla przedszkoli, ale

ny „Lasy Warszawskie”. Porozumienie ma byæ podstaw¹ do
zintensyfikowania wspó³pracy z nadleœnictwami
Celestynów, Chojnów,
Drewnica i Jab³onna,
zw³aszcza w zakresie
edukacyjno-przyrodniczym.
Specjalne spotkanie otwarte
„Ratujmy ¿ycie” promuj¹ce
transplantologiê odby³o siê 9
stycznia br. w Auli Kurialnej
przy ul. Floriañskiej 3. Podczas
spotkania rozdawano materia³y
informacyjne, w tym deklaracje ze zgod¹ na bycie dawc¹,
któr¹ nale¿y nosiæ wraz z dokumentami. Prof. Wojciech Rowiñski, konsultant krajowy
transplantologii klinicznej wyg³osi³ krótki wyk³ad otwieraj¹cy (prof. Rowiñski bra³ udzia³
w pierwszym udanym przeszczepie nerki w Polsce). Dyskutowano o potrzebie i metodach promocji transplantologii
w Polsce, diecezji i parafiach.
Serdecznie dziêkujemy naszym Czytelnikom i Przyjacio³om za przes³ane œwi¹teczno-noworoczne ¿yczenia. Cieszymy

najwiêksze brawa dla samych
dzieciaków, za temperament
i œwietn¹ zabawê.
W grudniu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych przy ul. Grochowskiej 278, zosta³o podpisane
porozumienie o w³¹czeniu Lasów Miejskich – Warszawa
w Leœny Kompleks Promocyj-

Staraniem Sekcji Wychowania Przedszkolnego naszego oddzia³u ZNP ju¿ po raz trzeci zor-

siê, ¿e w dobie wirtualnej rzeczywistoœci nie zanik³a tradycja
pisania kartek œwi¹tecznych.
Pasa¿erowie korzystaj¹cy
z infolinii ZTM bêd¹ mogli –
od lutego br. – ³atwiej uzyskaæ
po³¹czenie z numerem 22 194
84. Pytañ kierowanych przez
pasa¿erów do infolinii jest ponad 20 tysiêcy miesiêcznie.
Wiêkszoœæ z nich dotyczy rozk³adu jazdy, i „jak dojechaæ?”.
W sekcji infolinii zatrudnionych jest 12 osób, dzia³a ona
przez ca³¹ dobê.
(ab) (eGo)

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW
Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskarbiñska 2 - 13.01. godz. 18.00 – „Podró¿e Fausta” – spotkanie
z poet¹, krytykiem i redaktorem telewizyjnym Leszkiem ¯uliñskim, wstêp wolny; 15.01. godz. 17.00 – „Pracowity ¯ywot Ireny Santor” film dokumentalny, wstêp wolny; godz. 18.00 – „Polak w pró¿ni” – warsztaty literackie o polskich powieœciach Sf” –
wstêp wolny; 16.01. godz. 17.00 – Janusz Horodniczy zaprasza
na spotkanie, którego bohaterami bêd¹ Zbigniew Pietrzykowski
i Bernard £adysz, wstêp wolny; 19.01. godz. 17.00 – Spotkania
ze sztuk¹ – wyk³ad pt. „Manieryzm w³oski. Wizja cz³owieka wykwintnego”, wstêp wolny; godz. 17.00 – wieczorek taneczny,
wstêp 10 z³; 20.01. godz. 18.00 – „Czas ksiê¿ycowych cieni” –
wystêp Anety Borewicz – pisarki, plastyczki, wstêp wolny;
22.01. godz. 18.00 –„Projekt Staropolski „Nad spuœcizn¹ po
przodkach deliberacje, wstêp wolny; 23.01. godz. 15.00 - „Kraina Szczêœliwoœci” - bajka dla dzieci w wykonaniu Teatru PRO
ARTE, wstêp 3 z³; 26.01. godz. 17.00 – Spotkania ze sztuk¹ –
wyk³ad pt. „Barok klasycyzuj¹cy we Francji” przedstawi Przemys³aw G³owacki, wstêp wolny; godz. 17.00 – wieczorek taneczny, wstêp 10 z³; 27.01. godz. 19.00 - Kabaret Filip z Konopi i jego goœcie zapraszaj¹ na spotkanie noworoczne, którego bohaterem bêdzie Andrzej Rosiewicz, wstêp 10 z³;
Parafia p.w. Najczystszego Serca Maryi, ul. Ch³opickiego 2
- 16.01. godz. 18.00 - Koncert kolêd w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk L¹dowych, solistów i chórów „Cantores
Reginae” i „Cor Mariae”, wstêp wolny;
Klub Kultury Goc³aw ul. Abrahama 10 – 17.01. godz. 19.00
– „W karnawa³owych rytmach” – operetkowy koncert noworoczny. Bilety 10 z³ normalne, 8 z³ ulgowe, bezp³atne zaproszenia
w biurze KKG (bilety i zaproszenia od 10.01.br.); 19.01. godz.
19.00 – „Warszawa 1945 – Wyzwolenie?” multimedialne Forum
Historyczne, wstêp wolny; 24.01. godz. 19.00 – „Recital Piosenek Raczej Lubianych” – muzyczna podró¿ do polskiej rzeczywistoœci lat 70. i 80. Bilety 10 z³ normalne, 8 z³ ulgowe, bezp³atne
zaproszenia w biurze KKG (bilety i zaproszenia od 17.01.);
26.01. godz. 19.00 – Forum kulturalno-spo³eczne na temat „dziury bud¿etowej” z udzia³em zaproszonych ekonomistów, wstêp
wolny;
Klub Kultury „Marysin” ul. Korkowa 96 – 15.01. godz.
12.00-14.00 – zabawa karnawa³owa dla dzieci; godz. 17.00 –
Koncert Noworoczny „Taki piêkny wieczór”;
Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 - 14.01. godz.
18.00-19.00 - wyk³ad autorski Piotra Bieleckiego pt.: „Jak skutecznie wzmocniæ odpornoœæ organizmu podczas zimy?”; 15.01.
godz. 12.00-14.00 - Przedstawienie teatralne pt.: „Czerwony
Kapturek” oraz bal karnawa³owy dla dzieci; 22.01. godz. 12.00 13.00 - Przedstawienie teatralne dla dzieci od lat 6-ciu pt.:
„Mrówki, mole, kaczki… wierszowanki dla dzieci”; 28.01. godz.
16.00-20.00 - Zabawa karnawa³owa dla doros³ych, zapisy w sekretariacie do 24.01. od godz. 14.00;
Oœrodek Kultury w Dzielnicy Weso³a, ul. Starzyñskiego 21
- 16.01. godz. 17.00 – Nowoczesnoœci¹ ocaliæ od zapomnienia.
Koncert poetyckich ballad stylizowanych gwar¹ warszawsk¹
w wykonaniu zespo³u Œwit ¯ywych Muzyków; 21.01. godz. 16.30
– Dzieñ Babci i Dziadka; 22.01. godz. 18.00 – koncert Na dworze Jagiellonów;
Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 – 14.01. godz. 18.00
- „Spotkanie z ksi¹¿k¹” – Historia mówiona i wojna… Promocja
ksi¹¿ki Piotra Filipkowskiego; 19.01. godz. 18.00 – „Opowieœci
z Kresów” – W gnieŸdzie Lubarta. Przypadki œwietnego miasta
£ucka. Wstêp wolny.

Wybieramy „Zacnych Mieszkañców” roku 2010
„Mieszkaniec” niebawem skoñczy 20 lat. Przez ten czas na naszych ³amach prezentowaliœmy sylwetki ponad 200 wspó³mieszkañców, z których mo¿emy byæ dumni: ludzi kultury, sztuki, nauki, sportowców i samorz¹dowców. Spoœród nich Kapitu³a dokona³a
wyboru dwudziestu osób, których nazwiska drukujemy poni¿ej. Proponujemy Wam, Drodzy Czytelnicy, dokonanie wyboru: spoœród
tej 20 mo¿ecie wybraæ 5 osób, które Waszym zdaniem zas³uguj¹ na tytu³ „Zacnego Mieszkañca 2010”. Kupony prosimy wysy³aæ poczt¹ na adres redakcji 04-062 Warszawa ul. Grenadierów 10 lub g³osowaæ na stronie internetowej: www.mieszkaniec.pl
Jedna osoba mo¿e g³osowaæ tylko raz na maksymalnie piêciu kandydatów. Spoœród bior¹cych udzia³ w naszym plebiscycie zostan¹ rozlosowane atrakcyjne nagrody.

KUPON „Zacni Mieszkańcy” 2010
1

DERESZOWSKA Anna – aktorka

11

ŁYSIAK Tomasz – dziennikarz

2

DRZEWIECKI Stanisław – pianista

12

MAJEWSKI Czesław – kompozytor

3

FRANKOWSKI Jacek – rysownik

13

MALAJKAT Wojciech – aktor, reżyser

4

GAWLIŃSKA Monika – menedżer zespołu „Wilki”

14

MYCEK Tadeusz – architekt, rysownik

5

JUNGOWSKA Edyta – aktorka

15

PIOTROWSKA Wanda – złota medalistka z 1979 r. w judo

6

KALKHOFF Ryszard – samorządowiec

16

ks. RAWSKI Stanisław – proboszcz u MB N. Pomocy

7

KAREWICZ Emil – aktor

17

ROSŁON Jarosław – dyrektor Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego

8

KAWALEC Jacek – aktor

18

SZCZEPKOWSKA Joanna – aktorka

9

KUSZNIEREWICZ Mateusz – żeglarz, medalista olimpijski

19

TYNIEC Krzysztof – aktor

ŁĄCZ Laura – aktorka

20

ŻAK Cezary – aktor

10

Imiê i nazwisko................................................................ Adres zamieszkania i nr tel. .................................................................................................................
NA KUPONIE NALE¯Y ZAZNACZYÆ KRZY¯YKIEM SWOICH PIÊÆ PROPOZYCJI
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Kobiecym okiem

„Wyj¹tkowa istotko” powiedzia³ tkliwie m¹¿ do swojej
¿ony i oberwa³ œcierk¹ po g³owie. „Nie nazywaj mnie idiotk¹!!!” - wrzasnê³a bojowo
i za nic w œwiecie nie da³a siê
przekonaæ, ¿e najzwyczajniej
nie zrozumia³a tego, co wyszepta³ z czu³oœci¹ m¹¿.
Kilka lat temu pisa³am
w „Mieszkañcu” o podobnych
komediach pomy³ek. Okaza³o
siê, ¿e te same zbitki s³owne
sta³y siê przyczyn¹ innych, zabawnych nieporozumieñ.
„No, proszê! Ró¿owe FA
w kulce!” - zakrzyknê³a pewna
dziewczyna na widok dezodorantu FA w wersji ró¿owej,
w pewnej samoobs³ugowej per-

Fot. Jan Goliñski

Ty fafkulcu,
poœladzie
jeden!

fumerii. Pech chcia³, ¿e w pobli¿u sta³y dwie pracownice tej¿e perfumerii w s³u¿bowych,
ró¿owych fartuszkach, które natychmiast odszczeknê³y: „Tylko
nie fafkulce, tylko nie fafkulce!
Sama jesteœ fafkulec, ty smarkulo!” Sprawa opar³a siê o kierowniczkê, przeprosinom nie
by³o koñca, choæ podobno towarzysz¹cy im œmiech brzmia³
nie do koñca szczerze…

Co tam panie na Pradze...

Trochê luzu
- Wygl¹da pan na strasznie zmêczonego, panie Kaziu. Co
siê sta³o, przecie¿ dopiero co by³y œwiêta?
- To chyba w³aœnie z tego powodu, panie Eustachy.
– Œwiêtami ¿eœ siê pan zmêczy³?
- A co nie? Najsampierw Wigilia. Zanim po pasterce wróciliœmy do domu, to prawie druga by³a. Ledwo cz³owiek g³owê
do poduszki przy³o¿y³, trzeba by³o wstawaæ, bo na œwi¹teczne œniadanie dzieci przychodzi³y i siostra ¿ony ze szwagrem.
Sam pan wiesz, jak to jest ze œwi¹tecznym œniadaniem – gdy
w koñcu cz³owiek ³apie trochê kontaktu ze œwiatem, okazuje
siê, ¿e jest ju¿ drugi dzieñ œwi¹t i tym razem my do siostry ¿ony idziemy z rewizyt¹. Apiaæ bigos, szynki, karp, œledzie –
wszystko trzeba wyjeœæ, bo kobity nie po to siê narobi³y, ¿eby
teraz jedzenie wyrzucaæ. Objedzony po brzegi wróci³em do
domu, szczerze mówi¹c nie wiem kiedy. Ledwo do siebie doszed³em mówi¹ mi, ¿e zakupy trzeba robiæ, bo Sylwester. Powiem panu w tajemnicy, ¿e jak w sklepach by³o Sowietskoje
Szampanskoje, to ono mi do smaku podchodzi³o. Te obecne za cholerê. Real, dajmy na to, sprowadzi³ jakieœ Kremlowskoje Szampanskoje, po 4,99 z³! Panie, czy pan widzia³ szampana w cenie oran¿ady? By³y dro¿sze, niemieckie – po trzy dychy, ale przecie¿ nie bêdê historii zmienia³. Ruskie wojne wygra³y, a szwaby przegra³y, nie mo¿e wiêc w miejsce sowieckiego szampana germañski byæ! Aliancki – tak. Co prawda
nie spieszyli siê do nas za bardzo, ale ju¿ trudno… Z alianckich by³y francuskie, zaczyna³y siê od stówy. Mówi¹c szczerze
te¿ byle jakie, choæ musuj¹ce. Bo prawdziwy szampan jest

Niefortunnie zredagowany,
strofuj¹cy napis na jednym
z wyci¹gów orczykowych
w okolicach Zwardonia niejednego narciarza rozbawi³
do ³ez: „PROWAD NARTY
POŒLADZIE”. Na stoku natychmiast da³o siê s³yszeæ zainspirowane tym napisem pokrzykiwania: „Jak jedziesz,
poœladzie jeden!” Gdyby na
tej tablicy zrobiono przerwê

miêdzy „po” i „œladzie”, by³oby o tyle œmiechu mniej!
Warto te¿, abyœmy zaczêli
zwracaæ uwagê, w jaki sposób
przedstawiamy siê w kontakcie osobistym, w mailu czy
przez telefon. Jak nie parskn¹æ
œmiechem (choæ to przecie¿
bardzo nie³adnie), gdy s³yszymy w s³uchawce: „Dzieñ dobry, mówi Noga Henryka…”
Jak nie spaliæ siê ze wstydu,
gdy w najlepszej wierze zwracamy siê do interesanta per
„panie Rados³awie”, bo
przedstawi³ siê „jestem Radek
Krzesimir”? Niestety, gdy dosz³o do wype³niania formularza, pan wymamrota³, ¿e z niego ¿aden „pan Rados³aw”, bo
Radek to nazwisko, po ojcu…
Na imiê ma Krzesimir!
Œmiech œmiechem, ale
w ferworze karnawa³u warto
pamiêtaæ, ¿e zabawne jest wy³¹cznie to, co bawi OBIE zainteresowane strony… Ze
szczególnym uwzglêdnieniem
¿artów mêsko - damskich czy
żu
tych o blondynkach!

wtedy, gdy na flaszce jest napisane „Champagne”. No, ale
nie wydam emerytury na flaszkê. Koniec koñców wypi³em ten
niemiecki, ale z niesmakiem, bo kantu nie lubiê. To o pó³nocy. Potem te¿ nie spa³em, bo strzelali. Ledwo po Sylwestrze
nasza Hanka Warszawê posprz¹ta³a, butelki wywioz³a, Plac
Konstytucji do ruchu z powrotem udostêpni³a, musia³a Krakowskie Przedmieœcie zamykaæ na Trzech Króli. Znowu wolne. Znowu: Kaziu, mo¿e byœ coœ zjad³? Panie Eustachy nawet
nie wiesz pan jak siê cieszê, ¿e do kwietnia mam spokój!
- Mimo wszystko jednak rok, który dopiero siê zacz¹³, bêdzie mia³ pan do kitu. D³ugich weekendów jest w sumie
osiem.
- Wiesz pan - s³oneczko wy¿ej, dzionek d³u¿szy, to zupe³nie
co innego. No i tyle zak¹szaæ nie trzeba.
- Powiem panu, panie Kaziu, ¿e dobrze zmro¿ona wódeczka czysta, mnie, dajmy na to, w ka¿dej porze podchodzi. Fakt,
¿e na tzw. ³onie natury, to mo¿e najbardziej, ale i w przestrzeni zamkniêtej, ¿e tak powiem, te¿ nie mogê narzekaæ.
- A propos ³ona. Takie d³ugie weekendy, to dla m³odych
raj. Bêd¹ mieli czas, ¿eby wyjœæ naprzeciw postulatom pana
premiera Tuska, ¿eby dzieci robiæ, bo pracowaæ nie ma kto
i przez to rz¹dowi naszemu kochanemu na emerytury brakuje.
- Mo¿e i jego dzieci wezm¹ siê do tej roboty? Co to jeden
wnuk u takiego piêknego premiera? To mi³e zajêcie, o ile pamiêtam… A z tym zmêczeniem, panie Kaziu, to nie przesadza pan?
- Pan, panie Eustachy, jak ten m¹¿.
- Jaki znów m¹¿?
- Pyta m¹¿ ¿onê: gdy w nocy siê kochaliœmy, to udawa³aœ?
- Nie, naprawdê spa³am.
Szaser

Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Chopin, Olszynka
Grochowska
i cud w Pary¿u
Pod koniec lutego 2011 roku bêdziemy obchodziæ 180. rocznicê najwiêkszej
bitwy Powstania Listopadowego (1830-31), tej pod Olszynk¹ Grochowsk¹, dziœ
czêœci¹ Pragi. Podobno Wielki Ksi¹¿ê Konstanty, brat cara, wódz Wojska Polskiego w Królestwie Polskim znajduj¹cym siê pod panowaniem Rosji, obserwuj¹c tê
bitwê, chwali³ g³oœno dzielnoœæ „swoich” ¿o³nierzy walcz¹cych z wojskami carskimi. By³o to chyba mo¿liwe, a co najmniej prawdopodobne, poniewa¿ on o „swoich” ¿o³nierzy dba³. Jednym z dowodów na to mo¿e byæ informacja zawarta
w ksi¹¿ce, której promocja odby³a siê 8 grudnia 2010 roku w Bibliotece Miejskiej
przy ulicy Koszykowej, CHOÆ POD ¯ADNYM POZOREM NIE £¥CZÊ TEJ INFORMACJI Z HIPOTEZ¥ O „ENTUZJAZMIE” WIELKIEGO KSIÊCIA KONSTANTEGO DLA TYCH
„JEGO” ¯O£NIERZY. Otó¿ Autor ksi¹¿ki, pisz¹c o kaprysach mody mêskiej panuj¹cej w tamtych czasach w Pary¿u i o przemijaniu niezwykle ciasnych spodni,
które nieco wczeœniej robi³y tam furorê, stwierdza: „Obecnie ju¿ tylko w Warszawie Wielki Ksi¹¿ê Konstanty ka¿e wci¹¿ swoim szwole¿erom Gwardii Cesarskiej
nosiæ ciasne spodnie z jelenia. Mo¿na je wci¹gn¹æ tylko na mokro, wysychaj¹ na
ciele”. Nota bene, w Pary¿u by³y panie, które za takimi spodniami têskni³y. „Niektóre damy – pisze Autor - narzekaj¹ po cichu z powodów, które diuszesa
(ksiê¿na) de Dino wyra¿a pe³nym g³osem: ‘Szkoda – mówi - ¿e spodnie nie bêd¹ ju¿ obcis³e, nie bêdzie siê wiêc wiedzia³o, co ci panowie myœl¹’”.
Tu wreszcie powiedzmy, o jak¹ ksi¹¿kê chodzi. Nosi ona tytu³ „Przedpiekle
s³awy – Rzecz o Chopinie”. Napisa³ j¹ Piotr Witt, polski historyk mieszkaj¹cy na
sta³e w Pary¿u (wydawca to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Warszawa, 2010). Jest to ksi¹¿ka o tym, jak m³ody Chopin wyjecha³ z Warszawy do Wiednia na nieca³y miesi¹c przed wybuchem Powstania Listopadowego,
a póŸniej jak dojecha³ do Pary¿a 5 paŸdziernika 1831 roku, kiedy powstanie
pad³o.
Chopin mia³ wyrzuty sumienia, ¿e zamiast walczyæ w powstaniu, podró¿owa³ po Europie. Tkwi³a w nim sprzecznoœæ – czu³ siê gor¹cym polskim patriot¹, ale by³ te¿ faworytem cara Aleksandra I, który, gdy Fryderyk mia³ 8 lat
i ju¿ dawa³ koncerty, ofiarowa³ mu kosztowny pierœcieñ. Chopin wióz³ te¿ ze
sob¹ list polecaj¹cy do ambasadora rosyjskiego w Wiedniu od – w³aœnie! –
Wielkiego Ksiêcia Konstantego; i car i ksi¹¿ê byli zachwyceni jego gr¹. W Pary¿u jednak na pocz¹tku biedowa³, a¿ do 30 grudnia 1832 roku, kiedy wyst¹pi³ w czasie koncertu, m.in. z Franzem Lisztem. I sta³ siê cud: w ci¹gu jednego
wieczoru, Chopin podbi³ najbardziej snobistyczn¹ i najbardziej wybredn¹ publicznoœæ w ówczesnym œwiecie. Co wiêcej, nast¹pi³y tam dwa paradoksy. Pierwszy by³ smutny. Gdy Chopin gra³, w agonii le¿a³a jego jedyna wówczas protektorka, dama, która mu otworzy³a drogê do tego koncertu – ksiê¿na de Vaudemont. A drugi paradoks okaza³ siê dla Polski radosny, ale sam Chopin nie móg³
go nigdy poznaæ. Fryderyk wyst¹pi³ bowiem w Pa³acu Monako, który by³ wówczas siedzib¹ austriackiego ambasadora we Francji i salonem nad salony. Paradoks tkwi w tym, ¿e ów pa³ac, od kilkudziesiêciu lat, jest siedzib¹ ambasady polskiej w Pary¿u, Chopin wiêc zdoby³ s³awê na przysz³ym terytorium polskim, bo ambasady ciesz¹ siê przywilejem eksterytorialnoœci. Datê i miejsce
koncertu oraz fakt, ¿e do Pa³acu Monako zaprotegowa³a Chopina ksiê¿na de
Vaudemont, ustali³ z ca³¹ pewnoœci¹ dopiero Piotr Witt. Po koncercie w Pa³acu
Monako, Chopin sta³ siê s³awny i bogaty – jak pisze Witt, zarabia³ z koncertów
i lekcji przeciêtnie 100 franków w z³ocie DZIENNIE. A co to znaczy³o? Wówczas
mieszka³ w Pary¿u poeta niemiecki, Heinrich Heine. Wynajmowa³ on komfortowe mieszkanie w eleganckiej dzielnicy miasta i p³aci³ za nie czynsz w wysokoœci 50 franków w z³ocie MIESIÊCZNIE.
Zygmunt Broniarek

REKLAMA

Przedsiêbiorstwo
Organizacji
Turystyki Rekreacji
i Sportu Sp. z o.o.
Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 35
Tel. 512-586-503, 607-930-367
e-mail: k.napierala@potris.pl
NOWO OTWARTY SKLEP Z PUCHARAMI
OFERUJEMY:
puchary medale statuetki figurki
trofea szklane podziêkowania
emblematy grawerowanie

FALENICA
do wynajêcia
lokal biurowy 34 m kw.
atrakcyjna lokalizacja
miejsca parkingowe

tel. 606 591 047

FALENICA
sprzedam dzia³kê
pod gara¿

REKLAMA

Przedsiêbiorstwo Organizacji
Turystyki Rekreacji i Sportu Sp. z o.o.
Al. St. Zjednoczonych 72 lok. 35 (Galeria Wiatraczna)
tel. 22 810-00-02, e-mail: potris@potris.pl, www.potris.pl
ZAPRASZAMY NA OBOZY NARCIARSKIE I ZIMOWISKA:
zimowisko narciarskie Ma³e Ciche k/Zakopanego
R
zimowisko narciarskie w Rabce
GANIZATO
EDNI OR
obóz narciarsko-snowboardowy w Czechach
BEZPOŒR
zimowisko rekreacyjne w Wiœle
Zapewniamy atrakcyjne ceny, doœwiadczon¹ kadrê instruktorsk¹, atrakcyjne programy
wyjazdów, wysoki standard zakwaterowania, mo¿liwoœæ wypo¿yczenia sprzêtu narciarskiego

65 LAT
LAT TRADYCJI

OSZCZĘDZAJ
PIENIĄDZE I CZAS!

K U P U J W D O M U H A N D L O W Y M „ FA L A ”
w Falenicy przy ul. Bystrzyckiej 55
tel.: 872−02−89; 872−05−12
W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
zdrowa ¿ywnoœæ
s³odycze, wêdliny, wina i soki
chemia gospodarcza

CODZIENNIE PROMOCJA TOWARÓW
obuwie, bielizna poœcielowa, koce
dzianiny i konfekcja (równie¿ dzieciêca)
sprzêt AGD
art. sanitarno-instalacyjne

CENY ATRAKCYJNE!!!
Sprzedaż ratalna na bardzo korzystnych warunkach

tel. 606 591 047

Dział spożywczy czynny: pon.−pt. – 7.00−20.00, sob. – 7.00−20.00.
Dział przemysłowy czynny: pon.−pt. – 10.00−19.00, sob. – 9.00−16.00.

TAPICER
* 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

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
T.Bagan L.Pasadyn
Filia Kliniki Ma³ych Zwierz¹t „WAWER”
Dzia³amy od 1989 roku.
Zaufaj doœwiadczonym specjalistom.

Warszawa Goc³aw ul. Rogalskiego 8a
tel./fax. 22 672 49 79, tel. kom. 603 909 995
pon.– pt. 10.00–19.00; sobota 10.00–14.00

Leczenie ogólne / Szczepienia / Chirurgia
Specjalizacja: Profilaktyka i porady ¿ywieniowe / Homeopatia / Choroby uszu

Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu
Fundacji Paramedycznej w Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania
przechodzi z pokolenia na pokolenie, i jest uznawany
za jednego z najlepszych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje.
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 techniki. Raz s¹ to manualne
manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane
bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci
m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz
tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi: nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych, prostacie, problemach hormonalnych, zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych, chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie, parali¿u,
problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych, bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg.

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu: 14, 15, 18, 20, 21, 24–27 I 2011 r.
Zapisy i informacje w godz. 10.00-20.00 pod numerami telefonu:
22 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl
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Jan SUZIN
Nale¿y do starej gwardii spikerów uwielbianych przez widzów. On, Edyta Wojtczak,
Krystyna Loska, Eugeniusz
Pach byli popularniejsi ni¿ aktorzy i piosenkarze. Czym sobie zas³u¿yli na tak¹ ba³wochwalcz¹ wrêcz mi³oœæ ludzi?
(warto dodaæ, ¿e wcale o ni¹
nie walczyli). Nie udzielali
wywiadów „od serca”, bo prasa w czasach ich aktywnoœci
zawodowej nie zadawa³a intymnych pytañ. Przeciwnie,
nie mówili za du¿o o sobie,
swoich rodzinach, dzieciach.
Nie byli bohaterami ¿adnych
skandali. Po prostu byli sob¹.
Profesjonalni, naturalni, eleganccy, œwietnie przygotowani
do ka¿dego wejœcia na antenê,
mówi¹cy piêkn¹ polszczyzn¹.
Tylko tyle.
Jan Suzin cieszy³ siê szczególnym uwielbieniem pañ.
Skoñczy³ architekturê, jak jego
ojciec, na Politechnice Warszawskiej. Ma na swoim koncie
projekty architektoniczne – jest
jednym z twórców projektu
warszawskiej dzielnicy MDM,
jednak do historii przeszed³, jako pierwszy polski spiker telewizyjny. Na antenie zadebiutowa³ 26 listopada 1955 roku.
Mia³ 25 lat. Telewizja by³a wtedy czarno-bia³a. Za oknem te¿
by³o czarno-bia³o. Polski listopad. Od razu by³o wiadomo, ¿e
pojawi³ siê ktoœ nieprzeciêtny.
Zreszt¹ do dziœ nie pojawi³ siê
nikt, o kim z czystym sumieniem mo¿na by powiedzieæ, ¿e
jest godnym jego nastêpc¹.
A w koñcu przez te kilkadziesi¹t lat przez ekran telewizora
przewinê³o siê wielu prezenterów. Czy pan Jan mo¿e czuæ siê
z tego powodu dumny? Mo¿e.
Ale siê nie czuje. Wola³by ¿eby
w telewizji pracowali profesjonaliœci.
Przez wiele lat Jan Suzin by³
te¿ „dy¿urnym” konferansjerem festiwali piosenki w Opolu
i w Sopocie. To on niemal co
roku sk³ada³ nam ¿yczenia noworoczne. Prowadzi³ te¿ programy rozrywkowe, np. „Do-
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bry wieczór, tu £ódŸ”. By³ te¿
jednym z najwspanialszych lektorów filmowych (przede wszystkim westernów). Jego g³os
s³yszeliœmy te¿ w œwietnym
programie popularno-naukowym „Sonda”. Co tu du¿o

nigdy nie opowiada³ o swojej
¿onie, aktorce Alicji Pawlickiej. Pamiêtna Ewa z „Godziny
p¹sowej ró¿y”. A historia ich
poznania nadaje siê do telewizji. Ona zagra³a w jednym z Teatrów Telewizji. On ten spektakl zapowiada³. Co robi mê¿czyzna, gdy spodoba siê mu kobieta? Umawia siê z ni¹ na kawê. Nie inaczej zaczê³a siê znajomoœæ pañstwa Suzinów. Ich
mi³oœæ trwa do dziœ. Od 40 lat
mieszkaj¹ na Saskiej Kêpie, a ta

mówiæ – nikt nie mia³ takiego
piêknego g³osu, jak pan Jan. Od
czasu do czasu grywa³ te¿ w filmach. Najczêœciej siebie: „Nie
lubiê poniedzia³ku”, „Brunet
wieczorow¹ por¹”, „Konsul”.
Ale by³ te¿ np. policjantem
w spektaklu „D³ugie po¿egnanie” wg Chandlera.
Wspomina, ¿e ca³e ¿ycie
walczy³ z trem¹. Nikt z widzów
nigdy by go o to nie podejrzewa³. Emanowa³ spokojem. Nie
kocha³ siebie na ekranie. Ponoæ
nigdy siebie nie ogl¹da³. Ceni³
te¿ swoj¹ prywatnoœæ. Dlatego

dzielnica, jak wiadomo jest
stworzona do smakowania ¿ycia. Pan Jan szczególnym sentymentem darzy kawiarnie przy
ulicy Francuskiej.
Z telewizj¹ po¿egna³ siê 14
lat temu. Poniewa¿ odchodzi³
ju¿ z nowej telewizji, kolorowej, w której zaczê³y obowi¹zywaæ inne standardy, nie by³
specjalnie zdziwiony, ¿e nikt go
nie po¿egna³. On skoñczy³ swój
dy¿ur, podziêkowa³ widzom
i wyszed³... Z gmachu na Woronicza. Ale nie z naszej pamiêci.
(jo)
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Świąteczna Francuska
Przed œwiêtami, 22 grudnia mieszkañców Saskiej Kêpy czeka³a mi³a niespodzianka. Po godzinie 15.30 rozb³ys³a œwi¹teczna iluminacja ulicy
Francuskiej. Przechodnie nie kryli pozytywnego zaskoczenia. – Prawa
strona Wis³y siê cywilizuje. Bardzo ³adnie – mówili zgodnym chórem.
Œwi¹teczna oprawa to prezent dla mieszkañców prawobrze¿nej Warszawy od w³adz
Dzielnicy Praga Po³udnie. - Pomys³ powsta³ 2-3 tygodnie
wczeœniej. Szybko znaleŸliœmy
potrzebne œrodki i niezbêdne
pozwolenia. Przedsiêwziêcie
zrealizowane zosta³o z bud¿etu
Dzielnicy. ZDM pokry³ koszty
pr¹du i energii. Lewobrze¿na
Warszawa ma Krakowskie
Przedmieœcie i Nowy Œwiat. My
mamy Francusk¹. To nasza wizytówka – mówi³ Tomasz Kucharski, burmistrz Dzielnicy
Praga Po³udnie.
Sama uroczystoœæ pod³¹czenia œwi¹tecznej dekoracji mia³a
bardzo ciep³y charakter. Obecni
przedstawiciele Zarz¹du Dzielnicy, radni i mieszkañcy ulicy
Francuskiej uœwietnili to
wydarzenie wspólnym kolêdowaniem. Ledowa dekoracja
w bia³ym kolorze rozwieszona
zosta³a na 85 latarniach. Oœwietlenie tworzy przyjemn¹ œwi¹teczn¹ atmosferê. Z relacji mieszkañców Saskiej Kêpy jednoznacznie wynika, ¿e prezent od
w³adz dzielnicy przypad³ im do
gustu.

Oœwietlon¹ Francusk¹ bêdziemy mogli ogl¹daæ do koñca karnawa³u, czyli do po³owy lutego.
- Serce mi roœnie z radoœci, kiedy

Paryskiej i Francuskiej od ulicy
Wersalskiej do ronda Waszyngtona. Ulica ma teraz now¹ nawierzchniê i zatoki autobusowe.

patrzê teraz na tê okolicê. Nareszcie min¹³ uci¹¿liwy dla mieszkañców okres remontu. Zrobi³o
siê po prostu œwi¹tecznie. A¿ siê
chce uœmiechn¹æ – z radoœci¹
opowiada³ Ryszard Kalkhoff
radny dzielnicy Saska Kêpa.
Remont Francuskiej zakoñczy³ siê w listopadzie. By³ to
ostatni etap inwestycji polegaj¹cej na przebudowie ci¹gu ulic

Sprawniejszy przejazd dla kierowców zapewnia wyznaczenie
dodatkowych pasów do skrêtu
na skrzy¿owaniach. Miêdzy
chodnikiem a jezdni¹ znajduj¹
siê pasy zieleni z lipami. Postawiono nowe latarnie. Chodniki
wykonane zosta³y z grafitowych p³yt betonowych. Koszt
inwestycji szacuje siê na 25 mln
z³otych.
Olga Kamionek

Opera na Pradze
Œwiatowe s³awy koncertuj¹ dla pra¿an w s³yn¹cym z umi³owania muzyki powa¿nej
klubie Relax zabrak³o miejsc! W programie pieœni chopinowskie, operowe arie i kolêdy
w wykonaniu niezrównanej Justyny Reczeniedi (Teatr Wielki - Opera Narodowa). Towarzyszyli jej muzycy z zespo³u Trio Con Passione
w sk³adzie: Kamila Szaliñska-Ba³was (skrzypce),
Micha³ Pindakiewicz (gitara) i Jerzy Cembrzyñski (kontrabas), muzyk wielce utytu³owany
i wszechstronny.
Znakomity repertuar, nowe aran¿acje Cembrzyñskiego, z rewelacyjnym Preludium e-moll,
które rozsrebrzy³ wybitny sopran koloraturowy
Reczeniedi (na zdjêciu) budzi³y huragany braw,
z owacj¹ na stoj¹co w³¹cznie. A gdy podczas kolêd do solistki nieoczekiwanie do³¹czy³y czyste,
profesjonalnie brzmi¹ce g³osy pañ z siedz¹cego
wœród publicznoœci amatorskiego chóru Amore

Mio, trzeba by³o widzieæ miny i artystki, i muzyków! Po koncercie goœcie, nie kryj¹c zaskoczenia,
serdecznie gratulowali naszym œpiewaczkom.
Chyba w³aœnie o to chodzi w kulturze - by móc
ni¹ odetchn¹æ nie tylko w olbrzymich, z³oconych
salach. Opera istnieje od czterech wieków; melomani - od zawsze!
Katarzyna Jasiek
REKLAMA

KO£DRY,
KOCE...
SDH Universam „Grochów”
ul. Grochowska 207
Dzia³ przemys³owy – I piêtro
Stoisko z artyku³ami poœcielowymi,
tkaninami, firanami i pasmanteri¹

OFERUJE SZEROKI WYBÓR
Ko³der i poduszek,
puchowych,
pó³puchowych,
we³nianych
i poliestrowych
Kocy: we³niane,
akrylowe, narzuty
oraz wyrobów
Firmy „Runo”
100% we³niane
w asortymencie
– serdaki, kapcie,
ko³nierze, wa³ki
i pasy ortopedyczne.

ZAPRASZAMY

Poniedzia³ek–pi¹tek 9.00–20.00,
sobota czêœæ przemys³owa 9.00–19.00
Realizujemy Karty Klienta „Spo³em” z bonifikat¹, Bony Sodexo
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KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”

ul. Osowska 15, tel. 22 610−65−23

zaprasza

codziennie w godz. 800-2200
nauka dla dzieci i doros³ych
challange turnieje
www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
NA SEZON ZIMOWY
POD BALONEM!

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich

d. „Redom” ul. Walecznych 76, tel./fax 617-23-33
WYKONUJE:

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

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

WOŒP na Pradze Po³udnie
d o k o ń c z e n i e z e s t r.

1

– Mamy coraz wiêcej wolontariuszy, a ludzie
s¹ coraz hojniejsi. Choæ nie zliczyliœmy jeszcze
wszystkich datków, myœlê, ¿e kwestê na Pradze
Po³udnie zakoñczymy, mniej wiêcej z wynikiem
120–130 tys. z³otych – mówi³ czuwaj¹cy nad
przebiegiem akcji Karol Gzyl, zastêpca Komendanta Hufca Praga
Po³udnie.
Co roku w wielu zak¹tkach Polski organizowane s¹ koncerty,
festyny, i festiwale, na
które zapraszane s¹
gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej. Fina³ WOŒP sta³ siê cykliczn¹ imprez¹ wpisan¹ na sta³e w polski
kalendarz. Za ka¿dym
razem do Fundacji
zg³asza siê ponad 120 tys. wolontariuszy chêtnych do kwestowania na ulicach miast. W ka¿dym dzia³aj¹ lokalne „Sztaby WOŒP” odpowiedzialne za wstêpne zliczanie pieniêdzy zebranych
przez podleg³ych im wolontariuszy. W zakresie
obowi¹zków sztabów jest te¿ organizowanie lokalnych fina³ów WOŒP w wiêkszych miastach
w Polsce.
Najwiêkszy z takich sztabów na Pradze Po³udnie mia³ siedzibê w³aœnie w Centrum Promo-

Z problemami? Na Paca!
Od tego roku osoby i rodziny dotkniête
problemem uzale¿nienia mog¹ uzyskaæ
pomoc w nowym Punkcie InformacyjnoKonsultacyjnym przy ul. Paca 39.
Oficjalne otwarcie nowego PIK-u na Pradze Po³udnie
odby³o siê trzy dni przed Nowym Rokiem. Do tej pory
dzielnicowy PIK mieœci³ siê
w lokalu przy al. Waszyngtona 126. – Tutaj, na Paca, s¹

lepsze warunki i ³atwiejszy
dostêp dla mieszkañców – powiedzia³ naszej redakcji wiceburmistrz dzielnicy Jaros³aw
Karcz. Lokal przy ul. Paca zosta³ wyremontowany ze œrodków ZGN. Teraz mog¹ tu

przychodziæ po porady i pomoc zarówno osoby dotkniête
problemem alkoholowym, jak
i rodziny, które borykaj¹ siê
z tym zjawiskiem. – Tak¿e
osoby uzale¿nione od œrodków
psychotropowych mog¹ uzyskaæ u nas pomoc – precyzuje
„Mieszkañcowi”
Barbara
Prószyñska kieruj¹ca Dzielnicowym Zespo³em ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoho-

lowych. W PIK-u mo¿na za
darmo skorzystaæ z porad
psychologa, prawnika i terapeuty uzale¿nieñ. - Mamy
sporo pracy – przyznaje szefowa DZRPA. – Ka¿dego roku wp³ywa do nas oko³o 250
wniosków o zobowi¹zanie do
leczenia. W wiêkszoœci s¹ to
wnioski od bliskich osoby
uzale¿nionej, ale zdarza siê,
¿e sami uzale¿nieni dojrzeli
do tego, aby podj¹æ leczenie.
W uroczystym otwarciu nowego PIK-u uczestniczyli

cji Kultury przy ulicy Podskarbiñskiej. Zbiórka
pieniêdzy zorganizowana zosta³a przez Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego – Komendê Hufca
Warszawa Praga Po³udnie. W ramach fina³u
zorganizowano dwie aukcje darów ofiarowanych na cel WOŒP, a tak¿e koncert kolêd.
O godzinie 19.00 na scenie CPK pojawi³ siê
Chór Warszawski pod dyrygentur¹ Richarda
Berkleya dzia³aj¹cy
przy Fundacji Nowa
Orkiestra Kameralna.
Artyœci za swój wystêp otrzymali owacjê
na stoj¹co.
Punktualnie o 20.00
na terenie CPK mogliœmy podziwiaæ, najwiêkszy po tej stronie
Wis³y pokaz ogni
sztucznych. „Œwiate³kiem do nieba” zakoñczono akcje w ca³ej
Warszawie. Cieszy fakt, ¿e uda³o siê pobiæ zesz³oroczny rekord zebranych funduszy. W tym
roku datki zbierano na zakup sprzêtu dla dzieci
z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.
Do tej pory WOŒP pomog³a miêdzy innymi dzieciom z chorobami serca, ratowa³a dzieci z wadami wrodzonymi, zakupi³a sprzêt medyczny do
wielu placówek szpitalnych na terenie ca³ego
kraju.
Olga Kamionek

wszyscy wiceburmistrzowie
Pragi Po³udnie, przedstawiciele policji i stra¿y miejskiej,
radni i urzêdnicy zajmuj¹cy
siê tematyk¹ zdrowia i uzale¿nieñ. Miejski Ratusz reprezentowany by³ przez w³adze
Biura Polityki Spo³ecznej, dyrektora Bogdana Jasko³da i jego zastêpczyniê Irenê Chmiel.
– Tak naprawdê pomagamy
tym samym ludziom, tym samym mieszkañcom – powiedzia³ ks. Adam Szkóp, który
poœwiêci³ pomieszczenia no-
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wego PIK-u. – Nowa siedziba
jest zwieñczeniem minionej
kadencji
samorz¹dowej.
Sprawdzi³o siê tutaj powiedzenie „chcieæ, to móc” i ze
sklepu warzywnego uda³o siê
zrobiæ bardzo przyjazn¹ i nowoczesn¹ placówkê – podsumowa³ wiceburmistrz Konstanty Bartoñ. Pomieszczenia
PIK-u pokaza³a zebranym naczelnik dzielnicowego Wydzia³u Spraw Spo³ecznych
i Zdrowia Iwona JaœkiewiczWyrêbska.
ar
REKLAMA

O G £ O S Z E N I E O P R Z E TA R G U
SBM „Ateñska” w Warszawie przy ul. Arabskiej 9
og³asza przetarg nieograniczony
na najem lokalu u¿ytkowego przy

ul. Egipskiej 4 (pawilon, piwnica)
o powierzchni 24,50 m2
Przedmiotowy lokal mo¿na obejrzeæ po uzgodnieniu terminu
z insp. d/s lokali u¿ytkowych. Termin postawienia lokalu do
dyspozycji – po podpisaniu umowy.
Oferty na w/w lokal nale¿y sk³adaæ zgodnie z wymogami
Regulaminu Przetargów na najem lokali u¿ytkowych w zasobach SBM „Ateñska” do dnia 26 stycznia 2011 r. do
godz. 1300 w pokoju nr 9.
Przed z³o¿eniem oferty nale¿y wp³aciæ wadium okreœlone przez Zarz¹d w wys. 200,00 z³ na konto w PKO BP SA
XV O/Warszawa 91 1020 1156 0000 7002 0007 4526.
Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 26 stycznia 2011 r. o godz.
1330 w siedzibie Spó³dzielni – pok. nr 8.

Oœrodek Sportu i Rekreacji w Wawrze zaprasza do nowo otwartego, kompleksowo wyposa¿onego KLUBU FITNESS w Aninie. Oferta klubu obejmuje
urz¹dzenia cardio: bie¿nie, rowerki pionowe i poziome, orbitreki eliptyczne i stepery oraz urz¹dzenia si³owe, które umo¿liwi¹ pracê nad ró¿nymi grupami miêœniowymi. Na ¿yczenie klienta, wykwalifikowani instruktorzy u³o¿¹ trening, który
bêdzie dopasowany do indywidualnych potrzeb. Strefê fitness uzupe³niaj¹ dwie
sale do squash’a.
Zapraszamy równie¿ na PŁYWALNIĘ, która jest jednym z najnowoczeœniejszych kompleksów k¹pielowych w Polsce. W ofercie znajduje siê m.in. basen
sportowy, basen pó³otwarty z salk¹ relaksacyjn¹, jacuzzi i saunami oraz basen
rekreacyjny z torami do nauki p³ywania i licznymi atrakcjami wodnymi, takimi jak
gejzer wodny, le¿anki, hydromasa¿, kurtyna wodna oraz sztuczna rzeka.
OSiR Wawer zaprasza tak¿e na dwa sezonowe sztuczne LODOWISKA:
w Aninie, przy ul. V Poprzecznej 22 oraz w Falenicy przy ul. W³ókienniczej 54.
Do dyspozycji ³y¿wiarzy, na obydwu obiektach jest wypo¿yczalnia ³y¿ew i serwis.

ZAPRASZAMY!

Wygrywaj¹cy przetarg zobowi¹zany jest do uiszczenia kaucji
w wys. 3-miesiêcznych op³at netto za najem i z³o¿enia weksla
in-blanco. Regulamin Przetargów o którym mowa powy¿ej mo¿na uzyskaæ w siedzibie Spó³dzielni w pokoju nr 5. Jest on równie¿ dostêpny na stronie internetowej Spó³dzielni www.sbmatenska.pl.
SBM „Ateñska” zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyn. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ
w siedzibie Spó³dzielni, pok. nr 5, tel. 22/672-03-24 wew. 128
u Pani Bo¿eny Kesler.

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer
ul. V Poprzeczna 22
www. osir−wawer.warszawa.pl tel. 22−443 70 99
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na luzie

ŚMIESZKANIEC
Turysta do bacy:
− Baco, zaproponowalibyście jakiegoś
drinka…
− No, momy taki drynek: „góra tsy”.
− A co to jest?
− Ano, bierzemy śklanecke wina, no − góra tsy. Wlewa−
my do garnuska, do tego śklanecke piwa, góra tsy. I je−
sce kielisecek wódki, góra tsy. To wsyćko miesamy na
ogniu.
−?!
− Wypija pan jedną śklanecke tego drynka, no − góra
tsy!
− No i?
− Potem robi pan pan krocek… dwa… góra tsy!
☺ ☺ ☺
Kowalscy kupują bilety do opery. Pan, stojący przed ni−
mi, mówi do kasjerki:
− Tristan i Izolda. Dwa proszę.
Do kasy podchodzi Kowalski:
− Waldek i Mariola. Dla nas też dwa... Wesoły Romek

Warto wiedzieć
Sezon przeziębień zwany jest też sezonem witaminy C, której
w tym okresie łykamy niezliczoną ilość. Warto wiedzieć o tym, jak
jest owa sztuczna witamina przyswajana przez nasz organizm. Naj−
lepiej − zastąpić ją witaminą naturalną, którą znajdziemy w zie−
mniakach (gotowanych na parze), w czarnej porzeczce, żurawinie, owocach kiwi, melo−
nach, truskawkach, cytrusach, ale też w brukselce oraz kapuście białej i czerwonej, suro−
wej jak też kiszonej; w papryce, zwłaszcza czerwonej, w pomidorach, kalafiorach, szpi−
naku − słowem, w niezliczonych naturalnych źródłach. Nie wspomnę o natce i koperku!
Mrożenie niezbyt jej szkodzi, gorzej z długotrwałą obróbką termiczną czy gotowaniem
w dużej ilości wody.
Witamina C − zwłaszcza naturalna − pomaga przy infekcjach, aktywizuje cały system
immunologiczny, jest wskazana przy gojeniu się ran i siniaków, pomaga regulować cho−
lesterol a nawet − ciśnienie krwi! Pomaga też wchłaniać żelazo. Uwaga! Zażywanie du−
żych ilości tabletek witaminy C może powodować fałszowanie wyników badań, m.in. krwi
Ciekawska
i moczu.

Rady
ciotki
Agaty
Karnawał, specjalny czas na
wieczorny makijaż! Podsta−
wowa zasada: jeden mocny
akcent. Podkreśl albo usta,
albo oczy, nigdy naraz, bo to
szpeci. Jeśli usta, zrób to in−
teligentnie. Zbyt ciemna
konturówka jest nienatural−
na, zaś gdy usta ociekają
błyszczykiem, ryzykujesz, że
wezmą cię za „pogotowie
erotyczne”!
Źle dobrany podkład szpe−
ci bardziej, niż sztucznie po−
marańczowa cera „królowej
solariów”. Nie bój się odcieni
naturalnych i pamiętaj, że
podkład rozprowadzasz też
na szyi i dekolcie, a także
muskasz nim uszy, by nie wy−
glądały dziwacznie, stercząc
obok maski w całkiem innym
kolorze! Podkreślaj też brwi,
w kolorze, w którym jest
tusz do rzęs. Wypryski tu−
szuj używając pod podkład
korektora zielonego.
Jeśli decydujesz się na per−
fumy, balsam do ciała powi−
nien być bez zapachu, podob−
nie, jak dezodorant. Rzadko
kiedy „koktajl” przypadkowych
woni perfum i innych kosme−
tyków nie przyprawia wącha−
jących o dreszcz, i nie jest to
dreszcz rozkoszy…

H O R O S K O P
BARAN 21.03-21.04
Na pocz¹tku roku mo¿esz mieæ trochê k³opotów
zawodowych, ale powinno to byæ chwilowe. Jak
to podczas karnawa³u – bêdziesz rozdarty miêdzy obowi¹zkami zawodowymi a przyjemnoœciami. Wybór nale¿y do ciebie, pamiêtaj, ¿e mo¿esz
nie daæ sobie rady ze wszystkim sam. Obecnie
mo¿esz potrzebowaæ wiêkszej dawki czu³oœci
i opieki. Mo¿e warto siê bli¿ej poznaæ z pewn¹
sympatyczn¹ osob¹ z twojego otoczenia?
BYK 22.04-21.05
Drogi Byczku, twoje sprawy materialne bêd¹ siê
mia³y jak najlepiej. Mo¿na na tobie polegaæ w trudnych sytuacjach. Swoim wdziêkiem i czarem,
które roztaczasz dooko³a wabisz ku sobie interesuj¹ce ciê osoby. Uwa¿aj tylko, abyœ nie przesadzi³ z iloœci¹, bo awantura pewna, nie mówi¹c
o sprawieniu komuœ przykroœci. Pamiêtaj, ¿e zazwyczaj iloœæ nie przek³ada siê na jakoœæ.
BLINIÊTA 22.05-21.06
W twoim ¿yciu szykuj¹ siê zmiany – na pewno
tych lepszych bêdzie wiêcej. W sprawach zawodowych w jakimœ trudnym temacie poradzisz sobie bez dwóch zdañ, co na pewno nie pozostanie niezauwa¿one w twoim otoczeniu. Powa¿niej pomyœl o swoim zdrowiu - wiadomo, ¿e jest
zimno i nie chce siê wychodziæ z domu, ale postaraj siê hartowaæ swój organizm i noœ ciep³¹
czapkê.
RAK 22.06-22.07
Mo¿esz siê poczuæ pe³en entuzjazmu i s³usznie,
bo przed Tob¹ pojawi siê szansa na udane dni.
Planety hojnie obsypi¹ Ciê szczêœliwymi okazjami, a rozs¹dek podpowie, z których warto skorzystaæ w pierwszej kolejnoœci. Wszak sztuka
w³aœciwego wyboru to ju¿ po³owa sukcesu. Mo¿esz naprawdê wiele osi¹gn¹æ, i to w piêknym
stylu.
LEW 23.07-23.08
No to do dzie³a. Na razie postawi³eœ sobie wysok¹ poprzeczkê! Abyœ móg³ zrealizowaæ swoje
plany potrzebne ci bêd¹ - upór i konsekwencja,
a tak¿e du¿o samozaparcia. Lubisz wyzwania,
ale postaraj siê nie przesadziæ ze swoimi pomys³ami. Odpuœæ sobie troszkê, nie musisz zbawiaæ od razu ca³ego œwiata. Nastaw siê bardziej
na rozrywkê i swobodniej traktuj sprawy codzienne, co nie znaczy, ¿e masz ca³kowicie zignorowaæ obowi¹zki domowe.
PANNA 24.08-23.09
Mo¿e ciê czekaæ trochê wydatków, ale na przyjemne rzeczy. Dbaj o swoje zdrowie, staraj siê je
reperowaæ na bie¿¹co, bo nie powinno zabrakn¹æ okazji do dobrej zabawy. Pomyœl te¿ w jaki
sposób zorganizowaæ jakieœ spotkanie. Zadzwoñ do przyjació³, który czekaj¹, a¿ siê z nimi
umówisz. Bierz sprawy w swoje rêce, a na pewno zakoñcz¹ siê one sukcesem.
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WAGA 24.09-23.10
Zima niekoniecznie jest twoj¹ ulubion¹ por¹, ale
postaraj siê pomyœleæ, ¿e nied³ugo minie. Mi³e
chwile chcia³byœ czêœciej spêdzaæ przy kominku
patrz¹c towarzysz¹cej ci osobie g³êboko w oczy.
Jednak niekoniecznie teraz mo¿esz mieæ na to
czas. Pocz¹tek roku to trudny etap w wielu sprawach, zw³aszcza w zawodowych, tutaj uzbrój siê
w cierpliwoœæ i poczekaj a¿ minie najtrudniejsze.
SKORPION 24.10-23.11
Sylwestrowe szaleñstwo ju¿ za tob¹, ale ty nadal
nie tracisz dobrego humoru. Teraz mo¿esz mieæ
szansê na ciekawe propozycje zawodowe i towarzyskie, które powinny byæ zachêt¹ do dalszego dzia³ania i sukcesów. Du¿ym atutem w tych
sprawach mo¿e byæ twoja przebojowoœæ i pewnoœæ siebie. Talent organizacyjny te¿ bêdzie
mia³ niema³e znaczenie. Postaraj siê tylko w tym
pêdzie znaleŸæ czas dla swoich bliskich.
STRZELEC 24.11-22.12
Mo¿e Ciê dopaœæ lekkie przeziêbienie, dlatego
nie poddawaj siê bez walki. Dbaj wiêcej o swoje
zdrowie. W pracy poradz¹ sobie bez ciebie
przez kilka dni. Nie zamartwiaj siê te¿ tym, ¿e
czegoœ nie zd¹¿ysz za³atwiæ. Spotkaj siê z mi³¹
ci osob¹, której komplementy podnios¹ ciê na
duchu. A jeœli do tego pójdziesz do fryzjera lub
kosmetyczki – wszystkich oczarujesz nowym
wygl¹dem.
KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Pocz¹tek roku bywa zwykle trudny, trzeba siê na
nowo przestawiæ w wielu sprawach, dlatego powoli zacznij wracaæ do równowagi. W pracy nie
spoczywaj na laurach. Mo¿esz mieæ szansê zrealizowaæ swoje pragnienia, pod warunkiem, ¿e
postawisz wszystko na jedn¹ kartê. Postaraj siê
przebywaæ du¿o w towarzystwie ludzi umiej¹cych cieszyæ siê ¿yciem i wnosz¹cym w codziennoœæ spor¹ dawkê optymizmu.
WODNIK 21.01-19.02
Drogi Wodniku! Bierz siê do dzie³a! Przed tob¹
udane dni na realizacjê swoich planów i zamierzeñ. Czekaj¹ na ciebie interesuj¹ce sprawy do
rozwi¹zania. Zaanga¿owanie i si³a woli, z jakimi
siê do nich zabierzesz przynios¹ oczekiwane rezultaty. Szansa na sukces murowana! Si³¹ swojego wdziêku zauroczysz jak¹œ sympatyczn¹
osobê.
RYBY 20.02-20.03
Twoje upodobanie do ci¹g³ego ruchu, zmiany
otoczenia, mog¹ byæ przeszkod¹ w planowaniu
wyjazdu. Mo¿esz siê postaraæ dopasowaæ swoje sprawy do wymaganego terminu, a na pewno
nie po¿a³ujesz. Wszystko, o czym sobie marzysz, mo¿e siê po czêœci spe³niæ. Mo¿e to byæ
podró¿ do ciep³ych krajów lub nowe interesuj¹ce znajomoœci, musisz byæ tylko bardziej konsekwentnym!
Merlin

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

ZAJRZYJMY DO KUCHNI
¯urawinowe smaki, na zdrowie! Tak¿e z ¿urawin
mro¿onych.

✓

¯urawina do miês i pasztetów: opakowanie mro¿onej ¿urawiny (ja wolê tê wielkoowocow¹) wsypaæ, bez rozmra¿ania, do
garnka, w którym rozpra¿amy w 1/2 szklance wody trzy obrane,
pokrojone w grube plastry du¿e jab³ka. Dodajemy ³y¿kê cukru,
przykrywamy, dusimy przez 5 minut. Energicznie mieszamy i dusimy, mieszaj¹c, jeszcze 5 minut, skrapiamy limonk¹ dla aromatu i - do wyparzonych,
szczelnych s³oiczków! Zawsze przedtem trzeba sprawdziæ, czy nie dos³odziæ, lecz pamiêtaj¹c, ¿e na ciep³o wszystko smakuje nieco inaczej, ni¿ gdy wystygnie.

✓

¯urawina wytrawnie, choæ konfiturowo: opakowanie mro¿onej ¿urawiny
podzieliæ na trzy czêœci: jedn¹ z nich gotowaæ przez 2-3 minuty, rozgniataj¹c, w 1/2
szklanki wody i 1/2 szklanki cukru i czterema goŸdzikami, szczypt¹ cynamonu, imbiru i czarnego pieprzu. Dosypaæ resztê owoców, gotowaæ bardzo powoli, ostro¿nie
mieszaj¹c i pilnuj¹c, by nie przypaliæ, przez ok. 5 minut. Wrz¹ce wlewaæ do s³oiczków
i natychmiast zakrêcaæ. Uwaga! ¯urawina drobnoowocowa mo¿e potrzebowaæ nieco
wiêcej wody!

✓

¯urawina deserowo: jednakowej wielkoœci, kwaskowe jab³ka przekroiæ na pó³
i wydr¹¿yæ gniazda nasienne wraz z czêœci¹ mi¹¿szu tak, by wewn¹trz ka¿dej po³ówki powsta³o sporo miejsca. Posypaæ cynamonem, ciasno wype³niæ pokrojonymi w paski, namoczonymi przedtem w zimnej wodzie przez minimum godzinê suszonymi
œliwkami i rodzynkami su³tañskimi oraz owocami ¿urawiny w proporcji 2 czêœci ¿urawiny 1 czêœæ pozosta³ych owoców. Ca³oœæ polaæ spor¹ ³y¿k¹ p³ynnego miodu, najlepiej lipowego, akacjowego lub wieloowocowego. U³o¿yæ po³ówki jab³ek w garnku ¿aroodpornym, wysmarowanym cienko mas³em, przykryæ i zapiekaæ, a¿ jab³ka bêd¹
miêkkie. Podawaj polane czekolad¹ lub udekorowane kulk¹ lodów œmietankowych albo waniliowych.

✓

¯urawina najzdrowsza: ¿urawinê mro¿on¹ (1 op.) op³ukaæ, zasypaæ 1/2 szklanki cukru. Po 30 minutach zmiksowaæ i natychmiast przek³adaæ do wyparzonych s³oiczków lub pojemniczków do zamra¿ania: najlepiej czêœæ mroziæ, resztê krótko przechowywaæ w lodówce. Podawaæ do lodów albo s³odkich ciast (serniki!), lub miês Pyszna Józia
wówczas wymieszaæ z chrzanem czy odrobin¹ majonezu.

Krzyżówka Mieszkańca Nr 1

Rozwi¹zanie nale¿y przes³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania siê
gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 24/2010: „Barania g³owa”. Nagrodê – bilet do kina
dla 2 osób – wylosowa³ p. Ryszard Buczma z ul. Witoliñskiej. Po odbiór
biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem osobistym i egz.
„Mieszkañca” Nr 1/2011) do 21 stycznia br. Po wczeœniejszym umówieniu siê telefonicznym z dzia³em rezerwacji biletów.
NoveKino Praha ul. Jagielloñska 26, rezerwacja 22 343 03 10, praha@novekino.pl

OG£OSZENIA DROBNE

PILNIE

ADMINISTROWANIE
Administrowanie nieruchomoœciami.
Tel. 0692-614-577
NAPRAWA KOMPUTERÓW, SERWIS, INSTALACJE, USUWANIE WIRUSÓW WOJTEK-WWK.
TEL. 603-650-090
Us³ugi rachunkowe, PIT-y.
Kontakt tel. 505-553-045

AUTO−MOTO
Auto-Skup.
Tel.795-297-763

AUTO−MOTO/kupię
Japoñski.
Tel. 506-871-924
Ma³olitra¿owy, kilkuletni.
Tel. 516-533-487

FINANSE

KANCELARIA PODATKOWA
Lex – Fin

Kompleksowa obs³uga
ksiêgowo-podatkowa
firm
Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44
tel. 22 610-28-29
e-mail: biuro@lex-fin.pl

Ksiêgowoœæ – fachowo,
rzetelnie, dyskretnie, osobiœcie poprowadzê.
Tel. 606-763-006;
22 810-83-60
Ksiêgowoœæ, tanio.
Tel. 608-475-870
Us³ugi Ksiêgowe
www.korkowabiuro.pl
Tel. 696-052-708

KUPIĘ
AAA, Antyki wszelkie za
gotówkê oraz znaczki, monety, medale.
Tel. 0516-400-434
Antyki, monety, pocztówki, znaczki, ksi¹¿ki,
obrazy, meble i inne
przedmioty.
Tel. 22 610-33-84;
0601-235-118
Monety, banknoty, odznaczenia. Antykwariat ul. Andersa 18. Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM
Maszyny do szycia na
RAMKA
metalowych
czêœciach,
Maszyny
do szycia
na mewalizkowe,
z gwarancj¹.
talowych
czêœciach,
walizCena od
200 z³. Ul. Czakowe,
z gwarancj¹.
Cena
pelska
od
200 32.
z³. Ul. Czapelska
Tel.870-71-72
22 870-71-72
32. Tel. 22

OG£OSZENIA DROBNE
SPRZEDAM:

DZIAŁKA ul. Ogórkowa
1185 m2 budowlana
tel. 500 161 109

SEGMENT FALENICA
210 m2 NA DZIA£CE 180 m2
cena – 650 000 PLN
tel. (22) 615 80 05

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

MEDYCZNE
Alkoholowo-narkotykowe odtrucia, Esperal.
Tel. 22 671-15-79,
22 613-98-37
Bañki ogniowe stawiam.
Tel. 603-760-362
Doradca laktacyjny, dojazd.
Tel. 0604-118-774

NIERUCHOMOŚCI/kupię
Bezpoœrednio kupiê na
Grochowie ³adny plac z domem lub niezabudowany.
Tel. 22 610-77-94;
501-103-792

DAM PRACĘ
FRYZJER MÊSKI – OD
ZARAZ. UL. IGAÑSKA
2A.
TEL. 22 810-85-31
Opiekunki, siostry PCK,
pielêgniarki do osób starszych zatrudniê.
Tel. 22 815-30-62

(22) 615 80 06

Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne,
rodzinne, spadkowe. Wawer - Anin ul. Ukoœna.
Tel. 22 613-04-30;
0603-807-481

RÓŻNE
Czujki czadu, dymu,
monta¿. Tel. 515-688-129
Profesjonalne sprz¹tanie
biur - Warszawa.
Tel. 513-342-440

SPORT

NAUKA
SZUKAM PRACY
AAA Angielski, niemiecki.
Tel. 601-20-93-41
Angielski matura.
Tel. 609-631-186
Fizyka, matematyka – korepetycje. Tel. 22 615-81-50;
603-581-282
Francuski z dojazdem.
Tel. 602-276-202
J. polski.
Tel. 691-923-889
Liceum dla doros³ych.
Tel. 22 517 77 40;
602 232 879
Matematyka, dojazd.
Tel. 691-870-045
Matematyka.
Tel. 607-163-744
RAMKA
MATEMATYKA.
MATEMATYKA.
Tel. 504Tel. 504-242-103
242-103
Opiekunka dzieciêca –
szko³a policealna, kursy.
Tel. 22 310-27-40
Szko³a policealna - dekorator wnêtrz, opiekunka/guwernantka.
Tel. 22 517-77-40;
602-232-879
Szkolenia BHP.
Tel. 22 879-87-66;
602-232-879

Kobieta - 55 lat, doœwiadczenie zawodowe, praca w kadrach. Znajomoœæ programu
Modu³ Kadry-P³ace, Symfonia Forte Esage, P³atnik –
podejmie pracê w kadrach lub
inn¹ administracyjn¹ od zaraz.
Tel. 603-695-486;
22 879-86-68
Sprz¹tanie mieszkañ,
biur.
Tel. 515-943-649

INNE
Meble kuchenne, ³azienkowe, szafy i inne.
Tel. 607-595-327

PRAWNE

KANCELARIA PRAWNA
Lex – Fin

Porady prawne
Zastêpstwo procesowe
Podania, umowy, wnioski itp.
Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44
tel. 22 879-11-70
e-mail: kancelaria@lex-fin.pl

Falenica - lokal u¿ytkowy
(produkcja, magazyn)
RAMKA
m kw.
Falenica 200
- lokal
u¿ytkowy
Tel. 602-68-91-28
(produkcja,
magazyn) 200
m kw.
Tel. 602-68-91-28
Lokale us³ugowe do wynajêcia. Tanio, Radzymin.
Tel. 660-324-756
Wynajmê gara¿ przy szpitalu ul. Niek³añska.
Tel. 501-228-081

DORADCA PODATKOWY – porady, k³opoty z urzêdem skarbowym, wszystkie
podatki, spadki, darowizny,
aukcje. Warszawa Goc³aw.
Tel. 22 672-34-34;
604-095-656
www.podatki-doradca.pl
Kancelaria Prawna, przystêpne ceny, szeroki zakres
us³ug. Czynna codziennie
oprócz wtorków, ul. Grochowska 207 (Universam, nad bankiem).www.kancelariaosica.pl
Tel. 0509-959-444,
22 810-00-61 w. 252

ZAKŁAD POGRZEBOWY

US£UGI POGRZEBOWE

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

OG£OSZENIA DROBNE

Si³ownia, ping-pong. ul.
Podskarbiñska 7B. Najtaniej
na Grochowie!
Tel. 22 870-52-72

USŁUGI
AAAA Automatyczne
pralki, zmywarki - krajowe, zachodnie. Naprawa.
Tel. 22 612-95-23,
0609 105 940
Anteny SAT TV, kamery –
24 h.
Tel. 0602-396-976
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;
501-123-566
ANTENY, TELEWIZORY – naprawa.
Tel. 22 818-07-17
Anteny, telewizory LCD,
DVD, piloty, naprawa.
Tel. 22 671-33-22;
503-717-670
Cyklinowanie, lakierowanie – Jacek Szpakowski.
Tel. 22 872-93-03
Cyklinowanie, lakierowanie, uk³adanie parkietów
ró¿nych - osobiœcie.
Tel. 22 810-70-88;
609-542-545;
CZYSZCZENIE dywanów, wyk³adzin, tapicerki
– KARCHEREM.
TEL. 694-825-760
DEZYNSEKCJA, skutecznie. Tel. 22 642-96-16
Domofony, instalacje
elektryczne, pralki.
Tel. 601-936-805

Elektryczne. G³owacki.
Tel. 504-618-888
Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 22 870-27-39;
502-208-813
Elektryk – uprawnienia.
Tel. 22 813-77-82;
502-443-826
Futra – ko¿uchy, odzie¿
skórzana – us³ugi miarowe,
przeróbki, wszelkie naprawy. ul. Zamieniecka 63.
Tel. 22 610-23-05
GAZ, HYDRAULIKA –
RAMKA
24 h, naprawa pieca, terGAZ,
HYDRAULIKA
– 24
my, kuchni,
pod³¹czenia,
h,
naprawa pieca,
termy,
uprawnienia
gazowe.
kuchni,
pod³¹czenia,
Tel. 22 610-18-53;
uprawnienia
gazowe. Tel.
662-065-292
22 610-18-53; 662-065-292
Gaz, hydraulika 24 h,
awarie pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, przeróbki, naprawy. Tel. 22 610-88-27;
604-798-744
GEODEZJA.
TEL. 609-240-602
Glazura, hydraulika, remonty. Tel. 22 671-05-82
Glazura – remonty.
Tel. 692-885-279
Glazurnicze, hydrauliczne – G³owacki.
Tel. 504-618-888
G³adŸ, glazura, hydraulika.
Tel. 606-181-588
Hydrauliczne, gazowe –
solidnie. Tel. 22 610-81-21;
607-773-106
Hydrauliczne. G³owacki.
Tel. 504-618-888
Hydrauliczne i gazowe –
uprawnienia.
Tel. 22 611-89-95; 660-51-60-10
Hydraulik.
Tel. 22 815-66-60;
502-031-257
Hydrauliczne i gazowe –
uprawnienia.
Tel. 22 611-89-95; 795-449-407
HYDRAULIKA, GLAZURA, MALOWANIE, PANELE. TEL. 509-436-130;
666-527-473
LODÓWKI, PRALKI,
TELEWIZORY – NAPRAWA.
TEL. 694-825-760
Lodówki, pralki.
Tel. 22 671-80-49; 604-910-643;
601-361-830
Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 22 615-76-97;
695-679-521
Malowanie, tapetowanie. G³owacki.
Tel. 504-618-888
Malowanie, g³adŸ gipsowa.
Tel. 22 612-01-95;
510-711-163
NAPRAWA TELEWIZORÓW – dojazd.
Tel. 602-216-943

REKLAMA

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram
Nieodp³atnie
zuzu¿yty sprzêtodbieram
AGD, z³om,
¿yty
sprzêt AGD,
z³om,
makulaturê,
st³uczkê.
makulaturê,
Sprz¹tanie piwnicst³uczkê.
i strySprz¹tanie
piwnic
chów. Wywóz
mebli.i strychów.Tel.
Wywóz
mebli.
22 499-20-62 Tel.
22 499-20-62
Pranie chemiczne, renowacja odzie¿y skórzanej,
pranie dywanów, magiel.
Zak³ad Pralniczy ul. Igañska 22. Tel. 22 870-09-54
Pralki – naprawiam. Emeryci 50% taniej.
Tel. 22 672-95-50;
503-846-135
Przeprowadzki.
Tel. 669-834-024
Remonty kompleksowo.
Tel. 504-781-725
Remonty – fachowe porady.
Tel. 505-543-594
STOLARZ - wykona solidnie - meble, zabudowy,
szafy, kuchnie, pawlacze
i inne. Tel. 22 810-38-04;
602-126-214
Tapicerskie.
Tel. 22 612-53-88
Transport do 2 ton.
Tel. 0602-58-75-13
Us³ugi fryzjerskie u klienta.
Tel. 22 251-58-69
Us³ugi remontowe.
Tel. 0602-58-75-13
¯aluzje, verticale, rolety naprawy, pranie verticali.
Tel. 22 610-54-19
Rolety antyw³amaniowe
i naprawy. Tel. 602-228-874
Rolety, ¿aluzje, verticale,
rolety antyw³amaniowe –
produkcja, naprawa.
Tel. 602-228-874
WYWÓZ MEBLI,
GRUZU, z³omu, œmieci, liœci, oczyszczanie piwnic,
strychów.
Tel. 224 22 63;
888-651-163
Wywóz gruzu, mebli,
oczyszczanie piwnic, strychów, odœnie¿anie.
Tel. 600-359-594

USŁUGI/porządkowe
Odœnie¿anie dachów i posesji.
Tel. 508-477-441

USŁUGI/remontowe
Cyklinowanie bezpy³owe,
lakierowanie, uk³adanie parkietów i paneli.
Tel. 503-630-035

ZIELARSTWO
ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-Medyczny C.H. Szembeka róg Gdeckiej i Komorskiej, paw. 53 D obok Agencji op³at – Zielarstwo – pe³ny asortyment, profesjonalne porady. Tel. 602-648-813
REKLAMA

ZAK£AD
POGRZEBOWY

,,GENITA”Kurowscy
S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
Warszawa ul. Korkowa 167
tel.: 22 613-24-42
Ca³odobowo 602−398−417
Warszawa al. Komandosów 34
tel.: 22 612-86-32
Ca³odobowo 604−216−738
w w w. g e n i t a . p l

MIESZKANIEC
CZASOPISMO
SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE

„ABROS”

Usługi kompleksowe
ul. Szaserów 137
tel./fax 22 610−02−17
kom. 602−26−26−75
CAŁODOBOWO

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; 608-054-093
Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta
www.mpuk.waw.pl

Zak³ad Pogrzebowy

„NIEBO”
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
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P.W.U. „VARIA”, ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel. 22 810-64-12. Przygot. do druku: MAWA Press tel. 22 870-71-35. Druk:
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Nak³ad:
40 000 egz.
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Zwi¹zek Kontroli
Dystrybucji Prasy.
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Dzielnicowo na sportowo
VI Bieg Wedla
Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e najpopularniejsz¹ zimow¹ imprez¹ biegow¹ prawobrze¿nej Warszawy jest Bieg Wedla. W lutym
odbêdzie siê jego szósta edycja.
Tradycyjnie bieg odbêdzie siê w Parku Skaryszewskim na pocz¹tku zimowych ferii dla
Mazowsza, tzn. w sobotê 12 lutego. W imprezie organizowanej przez HKT „Trep” PTTK
i po³udniowopraski oddzia³ Komisji Imprez
na Orientacjê PTTK zwykle bierze udzia³ kilkaset osób. Czêsto s¹ to ludzie, którzy do naszego „Skaryszaka” przyje¿d¿aj¹ z odleg³ych
dzielnic Warszawy i z innych miast Polski.
Bieg Wedla prócz popularyzacji aktywnego
spêdzania wolnego czasu ma na celu równie¿
promowanie
Parku
Skaryszewskiego.

I w obydwu celach swoj¹ role wype³nia bardzo dobrze.
W tym roku m³odzie¿ i doroœli bêd¹ mogli
rywalizowaæ na dystansach 5,43 oraz 9 km.
Ta najd³u¿sza trasa równa siê piêciokrotnemu
przebiegniêciu wewnêtrznymi alejkami par-

Ślizganie w Wawrze
Przed zbli¿aj¹cymi siê feriami „Mieszkaniec” odwiedzi³
sztuczne lodowisko w wawerskim Aninie. Lodowisko znajduje siê przy niedawno otwartym basenie u zbiegu ul. Kajki
i V Poprzecznej.
Wawer wyrasta na ³y¿wiarsk¹
potêgê. Tak by siê zdawa³o porównuj¹c iloœæ lodowisk do iloœci
mieszkañców. Przy aniñskim
kompleksie s¹ dostêpne dwa lodowiska, a dyrektor wawerskiego
OSiR-u, Janusz Olêdzki, w rozmowie z „Mieszkañcem” zapowiedzia³ uruchomienie lodowiska
w Falenicy.
W minion¹ niedzielê „Mieszkaniec” sprawdzi³, jakie s¹ warunki œlizgania siê w Aninie.
Przed por¹ obiadow¹ lodowisko
nie by³o zat³oczone, ale te¿ nie
brakowa³o ³y¿wiarzy. Mo¿na powiedzieæ, ¿e osób by³o tyle, ile
trzeba ¿eby ka¿dy móg³ spokojnie
pojeŸdziæ. Na dobrze przygotowanej tafli œlizgali siê zarówno
wytrawni ³y¿wiarze, jak i ci,

Dzielnicowo na sportowo

ku. Osoby poni¿ej 15. roku ¿ycia i powy¿ej
70. mog¹ startowaæ na dystansie 1,86 km (jedna pêtla alejkami). Od ubieg³ego roku organizatorzy wyznaczaj¹ równie¿ specjaln¹ trasê
dla najm³odszych biegaczy. Choæ przedszkolaki bêd¹ mia³y do pokonania tylko 250 metrów, to zapewne podobnie, jak w ubieg³ym
roku rywalizacja bêdzie zaciêta. Tym bardziej, ¿e w tym biegu dzieciom mog¹ pomagaæ rodzice.
Imprezami towarzysz¹cymi VI Biegowi
Wedla bêd¹ biegi i marsze na orientacjê, a nawet (o ile bêd¹ warunki pogodowe) narciarski
bieg na dystansie sprinterskim. Szczegó³owe
informacje o lutowej imprezie PTTK, któr¹
tradycyjnie patronatem obj¹³ wojewoda mazowiecki Jacek Koz³owski, mo¿na znaleŸæ na
internetowej stronie www.biegwedla.pl. Zapisy ju¿ siê rozpoczê³y.
rosa

którzy stawiali pierwsze kroki
(³y¿wowe). Mo¿liwe, ¿e kilka
osób wróci³o z Anina z siniakami
na ciele, ale na pewno wszyscy
byli zadowoleni z niedzielnego,
sportowo-rekreacyjnego relaksu.

i UKS-y. Dodatkowym plusem
„Anina” jest to, ¿e za g³ównym
lodowiskiem znajduje siê mniejsza tafla przeznaczona dla najm³odszych ³y¿wiarzy. Przy lodowisku funkcjonuje wypo¿yczalnia sprzêtu. – Mamy 220 par ³y¿ew w rozmiarach od 25 do 50
– mówi¹ pracownicy OSiR-u.

– W weekendy na lodowisku jeŸdzi do 80 osób – podsumowuje
dyr. Janusz Olêdzki. – Przychodz¹ tu nie tylko wawerczycy, ale
przyje¿d¿aj¹ równie¿ ludzie z innych dzielnic. W tygodniu na lodowisku jest luŸniej, chocia¿ korzystaj¹ z niego m.in. szko³y

– Za pó³torej godziny wypo¿yczenia doroœli musz¹ zap³aciæ 7,
a dzieci i m³odzie¿ tylko 5 z³. Cykl
(pó³torej godziny) korzystania
z lodowiska nie jest drogi. Op³ata
za wstêp, to tylko kilka z³otych.
Obiekt jest czynny od godziny
9.00 do 21.00.

– Kto lepiej jeŸdzi, Ty, czy tata?
– „Mieszkaniec” zaskoczy³ pytaniem szeœcioletni¹ Oliwiê Nowak
z Miêdzylesia, która z ojcem opuszcza³a taflê lodowiska. – Jeszcze
nie wiem… – roztropnie odpowiedzia³a dziewczynka. Tata, Rafa³,
szczerze wyzna³, ¿e „mama niestety nie jeŸdzi” i ¿e w ubieg³ym
roku korzysta³ z lodowiska w Falenicy. Przy bandach lodowiska
sta³a te¿ dwójka funkcjonariuszy
policji. To Bogus³aw Kostecki
i Marta Ogonek, dzielnicowi Anina i Miêdzylesia. – My tu s³u¿bowo, mamy codzienny obchód –
wyjaœnia m³. asp. Kostecki. – Mieszkañcy i pracownicy OSiR-u prosili ¿eby prewencyjnie zagl¹daæ
na ten obiekt. Policjanci mówi¹,
¿e oœrodek jest bezpieczny i panuje na nim spokój. Funkcjonariusze nie dali jednak siê namówiæ
na za³o¿enie ³y¿ew. Aczkolwiek,
„poza nagraniem”, ¿artobliwie
przyznali, ¿e œlizgali siê w Aninie
razem z pozosta³ymi „s³u¿bami
mundurowymi”: stra¿¹ miejsk¹
i ksiê¿mi. Widaæ, ¿e lodowiska
w Wawrze s¹ dostêpne dla wszystkich.
Magda K.

Górskie wspinaczki
Zima bezwzglêdnie kojarzy siê z górami i sportami górskimi.
Ale w Warszawie gór nie ma. Mo¿na czekaæ na feryjne wyjazdy
lub poszukaæ miejsc, w których pasjonaci gór daj¹ upust swoim
zainteresowaniom…
Jednym z górskich sportów jest wspinaczka. Jeszcze dziesiêæ lat
temu amatorzy wspinaczki ska³kowej przez ca³y rok byli widoczni na
wa³ach i œcianach obudowuj¹cych Trasê £azienkowsk¹. Ostatnia dekada jednak przyczyni³a siê do rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej tak¿e w zakresie sportów górskich. W chwili obecnej, ka¿dy, kto
chce zmierzyæ siê z „pionow¹ górsk¹ œciank¹” mo¿e to uczyniæ
w Warszawie w komfortowych i bezpiecznych warunkach. Mowa o sztucznych
œciankach wspinaczkowych.
Jest ich w naszych dzielnicach kilka. „Mieszkaniec”
odwiedzi³ tê w hali po³udniowopraskiego OSiR-u
przy ul. Siennickiej 40.
W niedzielne popo³udnie
pod dach hali wspina³o siê
kilkanaœcie osób. Jan z Warszawy asekurowa³ Kamilê
(na zdjêciu), mieszkaj¹c¹
w akademiku przy ul. Kickiego studentkê z lubelskiego. – Pokazujê jej uroki
wspinaczki – powiedzia³ Jan
„Mieszkañcowi”. – A œcianka przy Siennickiej ma wiele
zalet. Po pierwsze mamy do niej blisko, po drugie nie ma tu t³oku, no
i jest to chyba najtañsza œcianka w Warszawie. Para przyznaje, ¿e to
jej pierwsze wspinaczkowe kroki, ale z t¹ dyscyplin¹ sportu i rekreacji wi¹¿e pewne plany: - Marzy nam siê „tryptyk alpejski”… To
niezwykle trudne zadanie, gdy¿ zdobyæ trzeba trzy pó³nocne œciany
legendarnych alpejskich szczytów: Eigeru, Matterhornu i filar Walkera na Grandes Jorasses. Ale mo¿e kiedyœ siê uda. W koñcu trening
czyni mistrzem, a na sztucznych œciankach mo¿na trenowaæ ca³y rok.
Dostêp do œcianki w hali przy ul. Siennickiej kosztuje od 15 do 18
z³. (bez limitu czasu). Darmowa œcianka wspinaczkowa znajduje siê
m.in. w Marysinie Wawerskim (kompleks „Syrenka” przy ul. Starego Doktora). Ta œcianka jest ³atwiejsza, ale warunki na niej panuj¹ce s¹ bardziej zbli¿one do naturalnych, gdy¿ znajduje siê pod odkrytym niebem.
ar
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M E B L E

Z LITEGO DREWNA
SOSNA – BRZOZA – OLCHA – DĄB
KOLONIALNE
STYLOWE
NOWOCZESNE
REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS£ÓW I PROJEKTÓW

ŁÓŻKA KOMODY SZAFY KUCHNIE itp.
ul. Krypska 19

(na tyłach Universamu)

tel./fax 813 77 38, 0502 221 045

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

GWINTOWNIKI

Metal−Market
HURT DETAL

www.metal-market.pl
NARZÊDZIA

ŒRUBY

w³asny
parking

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

HURTOWNIA OPTYCZNA
ul. Majdańska 7 tel. 022 612−00−03
pon.−pt. 9.00−19.00, sob. 9.00−13.00

Okulary

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

MATERIAŁY
BUDOWLANE

Soczewki
z antyrefleksem

99,−*

P

ZAMKI

LINKI

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

HURT

Y!

672−77−77

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

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

przy Międzynarodowej

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

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

MATERIA£Y
BUDOWLANE I WYKOÑCZENIOWE
MIESZALNIA FARB
Doradztwo i TRANSPORT
Atrakcyjne ceny

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

12 MIESZKANIEC

Al. Waszyngtona 44

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

PROMOCJE!

www.hazym.com.pl

DETAL

BAT

CENTRUM
GLAZURY

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

–

RA

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

49,−*

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

BUDUJESZ

REMONTUJESZ

MALUJESZ

MIESZKAÑCU pomó¿!
Co one mówi¹?
Nie tylko w wigilijn¹ noc, kiedy to
kot czy pies podobno
odzywaj¹ siê ludzkim g³osem, warto
spróbowaæ zrozumieæ, co mówi¹ nam
one codziennie. Koty
s¹ wolne, dumne
i niezale¿ne. Nie
przejawiaj¹ zachowañ spo³ecznych typowych dla zwierz¹t ¿yj¹cych w grupach.
Jeœli masz kota, szybko przekonasz siê, ¿e
zrozumienie jego jêzyka pomo¿e w rozwi¹zaniu problemów wychowawczych. Naukowcy
zaobserwowali a¿ 25 ró¿nych sygna³ów mowy
kociego cia³a. To wcale nie dŸwiêk „miau” jest
ich g³ównym komunikatem, raczej wol¹ mruczeæ, syczeæ, prychaæ. Koty mrucz¹ z czêstotliwoœci¹ 25 cyklów na sekundê. Zaczynaj¹, kiedy s¹ kociêtami, bo w ten sposób komunikuj¹
siê z matk¹. Starsze mrucz¹, gdy im dobrze
i prowokuj¹ tak do zabawy, g³askania, pieszczot. Syczenie i prychanie s¹ sygna³ami
ostrzegawczymi, œwiadcz¹cymi o z³oœci.
Jednym z wa¿niejszych jest kontakt wzrokowy. D³ugotrwa³e wpatrywanie siê w oczy innego kota jest prób¹ si³, ostrze¿eniem przed konfliktem. Je¿eli twój kot siê myje, a ty patrzysz
na niego, zdarza siê, ¿e przerywa toaletê i czeka, a¿ odwrócisz wzrok. Rozszerzone Ÿrenice
oznaczaj¹ strach lub podniecenie. Czujny i gotowy do akcji kot ma te¿ szeroko otwarte oczy.
Ruchliwe uszy s¹ te¿ bardzo wa¿ne w komunikacji. RozluŸniony i zadowolony kot ma uszy
do przodu i pochylone. W chwili koncentracji
lekko siê prostuj¹. Drgania uszu s¹ efektem
podenerwowania. Kolejny system komunikowania to w¹sy. U zrelaksowanego kota lekko
stercz¹ na boki. Wystraszony, k³adzie w¹sy
wzd³u¿ policzków i wygl¹da ³agodniej.
Ruch koñcówki ogona oznacza zainteresowanie. Zamierzaj¹cy zaatakowaæ potrafi przyREKLAMA

cupn¹æ i zamiataæ ogonem na boki. Zagro¿ony,
stroszy ogon, który mo¿e przypominaæ szczotkê do butelek.
Popatrz na swego psa, gdy coœ do niego
mówisz. Zauwa¿ysz, jak on stara siê zrozumieæ i przekrzywia g³owê. My te¿ bawi¹c siê
z psem pochylamy siê ku przodowi, kucamy,
a nawet klêkamy. Dok³adnie te same gesty wykonuje pies, zachêcaj¹cy innego psa do zabawy.
Mówi siê, ¿e psy umiej¹ siê œmiaæ i rzeczywiœcie ich mimika jest bogata. Sygnalizuj¹
stan psychiczny oczami, uszami i wargami.
Si³ê i dominacjê pies komunikuje wpatruj¹c
siê uparcie w rywala. Stara siê zmusiæ go do
odwrócenia wzroku. Uszy nastawione ku przodowi oznaczaj¹ zainteresowanie, lub zachowania strasz¹ce. Uszy stulone, strach lub niepewnoœæ. Gdy pies ods³ania zêby, to znak groŸby,
jest z³y lub wystraszony. Szczekanie, wycie,
warczenie, skomlenie, to psia mowa. Szczekanie bywa sygna³em ostrzegawczym, ale tak¿e
radoœci¹. Pies zostawiony na d³ugo sam czêsto
wyje, bo daje wyraz samotnoœci i wzywa w³aœciciela tak, jak w naturze wzywa³yby innych
cz³onków stada. Warcz¹cy pies grozi, czêœciej
jednak zwi¹zane jest to z poczuciem niepewnoœci i lêku ni¿ poczuciem si³y i dominacji.
Pies pewny swej przewagi nie warczy.
Machanie ogonem to najbardziej charakterystyczne zachowanie psa. Wyra¿a nie tylko zadowolenie, ale i inne uczucia. LuŸny ogon i entuzjastyczne ruchy oznaczaj¹ przyjazne nastawienie i zadowolenie, intensywne ruchy - uleg³oœæ; sztywny ogon i powolne ruchy - z³oœæ.
Podwiniêty miêdzy tylnymi nogami – strach,
a trzymany poni¿ej lub powy¿ej linii grzbietu
zainteresowanie i czujnoœæ. Postarajmy siê
znaleŸæ chwilê dla kota i psa i zrozumieæ co do
nas mówi¹.
lek. wet. Tadeusz Bagan
Przychodnia Weterynaryjna
ul. Rogalskiego 8a, Warszawa-Goc³aw
tel./fax 22 672 49 79, kom. 603 909 995

§

PRAWNIK RADZI

§

Mieszkam w czteropiêtrowym bloku i mam problem z s¹siadem, który
regularnie nie przestrzega ciszy nocnej i zak³óca spokój w budynku.
Co mogê zrobiæ w takiej sytuacji?
Na wstêpie nale¿y zaznaczyæ, i¿ zachowanie s¹siada nie jest bezkarne. Prawo daje mo¿liwoœæ egzekwowania od nieprzestrzegaj¹cych stosowania siê do zasad wspó³¿ycia spo³ecznego.
Art. 51 § 1 ustawy Kodeks Wykroczeñ (Dz.U. 2010.46.275) stanowi, i¿: „Kto krzykiem, ha³asem, alarmem lub innym wybrykiem zak³óca spokój, porz¹dek publiczny, spoczynek nocny albo wywo³uje
zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolnoœci albo grzywny.”
Przepis chroni spokój, porz¹dek publiczny, spoczynek nocny
przed ich zak³óceniem, a tym samym - prawo ludzi do niezak³óconego spokoju, porz¹dku i spoczynku nocnego. „Zak³ócenie spoczynku
nocnego” polega na „(...) uniemo¿liwieniu (tak¿e co najmniej jednej
osobie) odpoczêcia w ciszy nocnej, która zwykle obowi¹zuje w godzinach pomiêdzy 22.00 a 6.00” [por. tak Komentarz do art. 51 kodeksu wykroczeñ (Dz.U.07.109.756), [w:] M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Koz³owska-Kalisz,
M. Kulik, Kodeks wykroczeñ. Komentarz, LEX, 2009, wyd. II]. „Zak³ócenie porz¹dku publicznego”
i „zak³ócenie spokoju publicznego” to pojêcia, które zdefiniowa³ wprost S¹d Najwy¿szy w wyroku
z 2 grudnia 1992 r., III KRN 189/92. „Zak³ócenie porz¹dku publicznego” to „wywo³anie stanu, który
w danym miejscu, czasie i okolicznoœciach, zgodnie z przyjêtymi zwyczajami i obowi¹zuj¹cymi
przepisami, uwa¿a siê za nienormalny i który, w obiektywnym odbiorze, odczuwany jest jako utrudnienie lub uniemo¿liwienie powszechnie akceptowanego sposobu zachowania siê w miejscach
dostêpnych dla bli¿ej nieokreœlonej liczby osób”. „Zak³ócenie spokoju publicznego” to natomiast
„naruszenie równowagi psychicznej ludzi, powoduj¹ce negatywne prze¿ycia psychiczne nieoznaczonych osób, powstaj¹ce z bezpoœredniego oddzia³ywania na organy zmys³ów”.
Gdy s¹siad w sposób oczywisty zak³óca spokój w budynku oraz spoczynek nocny, tj. nie stosuje
siê do elementarnych zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, mo¿na doprowadziæ do ukarania go na podstawie kodeksu wykroczeñ. Zg³oszenia nieprzestrzegania ciszy nocnej, spokoju czy porz¹dku publicznego mo¿na dokonaæ telefonicznie lub na najbli¿szym posterunku policji. Czêsto samo zg³oszenie poprzez fakt pouczenia policyjnego lub te¿ poprzez ukaranie s¹siada mandatem karnym okazuje siê wystarczaj¹cym œrodkiem do uspokojenia s¹siada. Procedura wszczêcia postêpowania wykroczeniowego przed s¹dem rozpoczyna siê od tzw. wniosku o ukaranie. Postêpowanie jest bezp³atne.
Oprócz postêpowania wykroczeniowego istnieje mo¿liwoœæ zwrócenia siê do Wspólnoty mieszkaniowej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o w³asnoœci lokali (Dz.U. 2000.80.903).
Zgodnie z przepisami Wspólnota mieszkaniowa w trybie procesu mo¿e ¿¹daæ sprzeda¿y lokalu
w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postêpowania cywilnego o egzekucji z nieruchomoœci w przypadku, gdy jeden z mieszkañców wykracza w sposób ra¿¹cy lub uporczywy przeciwko obowi¹zuj¹cemu porz¹dkowi domowemu albo przez swoje niew³aœciwe zachowanie czyni
korzystanie z innych lokali lub nieruchomoœci wspólnej uci¹¿liwym. Jako, ¿e jest to droga bardziej
skomplikowana, w sytuacji jest wyboru zalecane jest skorzystanie z pomocy prawnika. W myœl art.
16 ust. 2 ustawy o w³asnoœci lokali w³aœcicielowi, którego lokal zosta³ sprzedany, nie przys³uguje
prawo do lokalu zamiennego.
Na koniec, sygnalizujê mo¿liwoœæ wytoczenia przeciwko s¹siadowi powództwa cywilnego na
podstawie art. 144 ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.1964.16.93), zgodnie z którym: „W³aœciciel nieruchomoœci powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywaæ siê od dzia³añ, które by zak³óca³y korzystanie z nieruchomoœci s¹siednich ponad przeciêtn¹ miarê, wynikaj¹c¹ ze spo³ecznogospodarczego przeznaczenia nieruchomoœci i stosunków miejscowych”. Przy niniejszym nale¿y
zwróciæ jednak uwagê, i¿ wytoczenie powództwa cywilnego wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ zebrania
materia³u dowodowego, z kosztami postêpowania s¹dowego i kosztami obs³ugi prawnej.
adw. Robert Smoktunowicz
REKLAMA
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BEZ TAJEMNIC Pomagają czy szkodzą?
Internet to kopalnia wiedzy,
tak¿e o lekarzach. Okazuje siê,
¿e na portale, umieszczaj¹ce
informacje i opinie o lekarzach
jest po kilkadziesi¹t tysiêcy
wejœæ dziennie, a ka¿dego
dnia kilkaset osób dodaje tam
swoje opinie.
Bardzo wiele osób, szukaj¹cych dobrego,
kompetentnego lekarza, niczym ze szpitala w Leœnej Górze, na tych w³aœnie wpisach opiera swoje zdanie. To wielki b³¹d, mog¹cy prowadziæ do
powa¿nych problemów!
Nikt nie ma bowiem kontroli nad umieszczanymi wpisami, ani te¿ ich w ¿aden sposób nie weryfikuje. Wystarczy, ¿e pacjent jest niezadowolony,
bo lekarz nie da³ mu kilku dni zwolnienia na remont mieszkania, a po powrocie do domu mo¿e
usi¹œæ przed komputerem i wypisywaæ niestworzone rzeczy o Bogu ducha winnym medyku. Bywa te¿ odwrotnie - lekarz mobilizuje przyjació³

czy rodzinê, by umieszczali pochlebne wpisy, bo
w³aœnie otworzy³ prywatny gabinet i chce oszczêdziæ na reklamie czy ulotkach, informuj¹cych
o tym, ¿e czeka na pacjentów.
Nale¿y równie¿ pamiêtaæ o dzia³aniach konkurencji, nie zawsze dzia³aj¹cej z otwart¹ przy³bic¹.
Czasami wydaje siê, ¿e oczerniaj¹c konkurenta,
kierujemy strumieñ pacjentów do siebie.
Oczywiœcie, to skrajne przypadki i z pewnoœci¹ stanowi¹ mniejszoœæ. Ale wykluczyæ ich nie
mo¿na, st¹d apel - traktujmy informacje, umieszczane przecie¿ anonimowo i w wiêkszoœci
bezkarnie, na rozmaitych forach internetowych,
jako ewentualny sygna³ do sprawdzenia lub wiadomoœæ pod rozwagê, a nie - powa¿n¹ i odpowiedzialn¹ opiniê. W przeciwnym wypadku ryzykujemy, ¿e albo oddamy swoje zdrowie w rêce sprytnego „reklamiarza”, o którym „ktoœ” napisa³ kilka entuzjastycznych postów albo te¿ bêdziemy unikaæ œwietnego specjalisty o którym
pisz¹ Ÿle, bo niechc¹cy komuœ tam nadepn¹³ na
odcisk…
ego

Porada laryngologa

Aparat słuchowy – jeden czy dwa?
Doktor Ryszard Miko³ajewski, laryngolog
z 15-letnim sta¿em, odpowiada na nasze
pytania dotycz¹ce problemu niedos³uchu.
Oko³o 500 milionów ludzi
na ca³ym œwiecie cierpi
w wyniku ubytku s³uchu.
Problem najczêœciej dotyka
osoby starsze, skutecznie
utrudniaj¹c im funkcjonowanie w stale pêdz¹cym œwiecie, przeszkadzaj¹c w codziennej komunikacji oraz
nara¿aj¹c na bolesne uczucie wstydu.
Ubytki s³uchu ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹, jednak zdecydowana ich wiêkszoœæ ma
charakter obuuszny.
- Czy osoby maj¹ce ubytek s³uchu w ka¿dym uchu
powinny nosiæ dwa aparaty s³uchowe?
Ryszard Miko³ajewski: Tak, z ca³¹ pewnoœci¹ takie

rozwi¹zanie jest dla nich
bardzo korzystne. Ka¿dy
mój pacjent, którego uda³o
mi siê przekonaæ do dwóch
aparatów, potwierdzi moje
s³owa.
- Mo¿e Pan podaæ przyk³ady z ¿ycia codziennego?
RM: - Rozpatrzmy choæby
dŸwiêk klaksonu samochodowego. Docieraj¹cy do
uszu sygna³ informuje nas
o niebezpieczeñstwie. W ci¹gu u³amka sekundy mózg
porównuje informacje z obu
uszu, takie jak natê¿enie fal
dŸwiêkowych oraz momenty,
w których dŸwiêk dobieg³ do
ka¿dego ucha. Dziêki temu
natychmiast zdajemy sobie

sprawê, z której strony dochodzi dŸwiêk i jak daleko
znajduje siê jego Ÿród³o oraz
jesteœmy w stanie unikn¹æ
niebezpieczeñstwa.
- Ogromnym k³opotem
niedos³ysz¹cych pacjentów jest tak¿e rozumienie
mowy w ha³aœliwym oto-

Suplementy diety, uwa¿ane przez niektórych za œwietne uzupe³nienie codziennego menu, pomagaj¹ce na wiele problemów zdrowotnych oraz estetycznych
a w dodatku dostêpne w legalnych sklepach i niektórych aptekach bez recepty,
nie zawsze s¹ tak bezpieczne, jak chcia³by nas przekonaæ producent.
Pod koniec ubieg³ego
roku warszawscy policjanci uniemo¿liwili dalsz¹
sprzeda¿ takich w³aœnie
preparatów zawieraj¹cych,
jak siê okaza³o, substancje
szkodliwe i niebezpieczne
dla zdrowia szczególnie,
gdy siê je przyjmuje nieœwiadomie i w sposób niekontrolowany. Wartoœæ za-

bezpieczonego towaru to
blisko 100 tys. z³otych.
Dodawane przez producenta do suplementów diety hormony, sterydy i jeszcze kilka naprawdê niebezpiecznych substancji,
które wymagaj¹ œcis³ej
kontroli lekarskiej i niektórym mog¹ powa¿nie zagra¿aæ, mog³y w niejed-

czeniu. Czy dwa aparaty
pomagaj¹ rozwi¹zaæ tak¿e
i ten problem?
RM: - Ha³as otoczenia
utrudnia rozumienie mowy.
Dla osób, które nie s³ysz¹
oboma uszami tak samo dobrze, wyodrêbnienie poszczególnych g³osów jest
trudne. Mózg potrzebuje informacji z obu uszu, aby skutecznie rozró¿niaæ dŸwiêki
w trudnych sytuacjach s³uchowych, takich jak rozmowa
w zat³oczonej kawiarni lub
w pomieszczeniu, do którego
dobiegaj¹ ha³asy przeje¿d¿aj¹cych ulic¹ pojazdów. Dwa
aparaty s³uchowe pozwalaj¹
wspomóc naturaln¹ zdolnoœæ
mózgu do „filtrowania” ha³asów dochodz¹cych z t³a.
- Lekarze zwracaj¹ tak¿e
uwagê na ryzyko utraty
zdolnoœci rozumienia mowy w przypadku zupe³nej
rezygnacji z noszenia aparatu s³uchowego. Czy mo¿e tak siê staæ, jeœli nosimy tylko jeden aparat?

RM: - Zjawisko, o którym
pan wspomina to tak zwana
deprywacja s³uchu. Polega
na stopniowym traceniu przez
mózg umiejêtnoœci przetwarzania informacji w wyniku
trwa³ego braku pobudzania
ucha bodŸcem akustycznym.
Im wczeœniej zdecydujemy
siê na noszenie aparatu s³uchowego na dotkniêtym ubytkiem s³uchu uchu, tym mniejsze ryzyko wyst¹pienia deprywacji s³uchu oraz tym
wiêksza korzyœæ z noszenia
aparatów s³uchowych.
W dwóch aparatach s³uchowych dŸwiêki s¹ przyjemniejsze do s³uchania, nie
trzeba siê wysilaæ, aby je
us³yszeæ. W naturalny sposób s¹ odbierane czysto,
z odpowiednim poczuciem
g³oœnoœci i przestrzennoœci.
Uzyskanie takiego efektu
z jednym aparatem s³uchowym nie jest mo¿liwe
w przypadku osób dotkniêtych ubytkiem s³uchu w obu
AS 2011
uszach.

nym organizmie dokonaæ
prawdziwych spustoszeñ,
przy pe³nej nieœwiadomoœci przyjmuj¹cej je osoby.
Dlatego przypominamy
o traktowaniu z wielk¹
ostro¿noœci¹ „cudownych”
œrodków, nawet, gdy poleca je ulubiona s¹siadka.
Zanim zaczniemy je za¿ywaæ, koniecznie poka¿my
preparaty lekarzowi pierwszego kontaktu i upewnijmy siê, ¿e s¹ bezpieczne
a zamiast pomóc, nie zaszkodz¹. Bo wyrz¹dzone
przez nie szkody mog¹
mieæ bardzo powa¿ne konsekwencje, nie zawsze odwracalne.
eGo

PARTNER OTICON
APARATY S£UCHOWE

NOWOROCZNA PROMOCJA
FIRMY FONIKON
Osoby, które zdecyduj¹ siê zakupiæ
dwa aparaty s³uchowe otrzymaj¹

500 z³ upustu!
Iloœæ aparatów w promocji
ograniczona.

Promocja potrwa
do 28 stycznia.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na bezp³atne badanie
s³uchu i konsultacjê protetyka s³uchu. Osobom niepe³nosprawnym
proponujemy wizyty domowe.
Z uwagi na du¿e zainteresowanie
naszymi us³ugami, prosimy o telefoniczne umawianie wizyt.

Zapraszamy
do naszych gabinetów:
ul. Ostro³êcka 4
(przychodnia specjalistyczna)
tel. 22 498 74 80
ul. Bronis³awa Czecha 39
tel. 22 353 42 50
Posiadamy sieæ 12 gabinetów
na terenie ca³ej Warszawy.
Zapytaj o najbli¿szy gabinet:
22 392 76 19.
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Gabinet
Stomatologiczno –
−– Lekarski
Warszawa,
ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38
od pon. do pt. w godz. 10.00−20.00

Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku
10.00 - 19.00
Ginekolog
od poniedzia³ku do pi¹tku
16.00-19.00
USG prenatalne 3D 4D
poniedzia³ek, œroda, czwartek, pi¹tek
16.00-18.00
Urolog
wtorek 14.00-16.00

CARIDENT
Gabinet
Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3
(naprzeciwko klubu „Orze³”)

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

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

tel. 673-35-00

SKLEP
ORTOPEDYCZNO−
REHABILITACYJNY
ul. Grenadierów 25/27
tel. 022 810−19−24
www.orto−sklep.waw.pl

04−052 Warszawa

Czynny: poniedzia³ki-pi¹tki godz. 1000-1800,
soboty 1000-1400
Gwarantujemy miłą i fachową obsługę!
Dojazd autobusami: 135,141,158,188, 311, 515, 523
(przystanek Osiedle Majdañska)
Realizujemy zlecenia NFZ

