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nowoczesna protetyka
ortodoncja
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Promocyjna cena
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MAŁE MIESZKANIA
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Przez maila
do synergii

Wyœlij mi maila, to sobie poga-
damy... Panie Janku, za³atwi³ pan
sprawê? Tak, wys³a³em maila.
Ale czy za³atwi³ pan sprawê? - No
tak, wys³a³em maila, ale jeszcze
nie mam odpowiedzi. Tak mniej
wiêcej wygl¹daj¹ teraz dialogi fir-
mowe. W takiej Anglii - opowiada³
mi o tym znajomy - jest jeszcze
fajniej: dwóch dobrych przyjació³,
siedz¹cych biurko w biurko, po-
trafi siê do siebie nie odezwaæ ani
s³owem, wysy³aj¹c do siebie jed-
noczeœnie ok. 300 maili (ka¿dy!)
s³u¿bowych i prywatnych. W ka¿-
dej sprawie...

Przepaœæ pokoleniowa jest tu
ogromna. Cz³owiek - powiedzmy
- starszy, czyli od 45 lat w górê,
woli „przegadaæ” sprawê, czyli
zabiera pupê w troki i idzie roz-
mow¹ zachêciæ partnera do
okreœlonych dzia³añ. M³odszy
woli w tej sprawie wys³aæ maila.
Ja stosujê obie metody, ta pierw-
sza gwarantuje szybszy sukces,
druga natomiast jest œwietn¹
podk³adk¹, ¿e siê coœ zrobi³o.
Stosujê wiêc je naprzemiennie.

Dziêki temu wiem jednocze-
œnie, jak wygl¹da pan Józek i pa-
ni Ola, ale i te¿  nara¿ony jestem
na zabieraj¹ce czas wys³uchiwa-
nie opowieœci, kto i na co jest
chory, gdzie by³ korek, a gdzie
siê pogorszy³o. No ale w³aœnie
te¿ wiem, gdzie jest korek i gdzie
siê pogorszy³o. Za pomoc¹ maili
w ¿yciu siê tego nie dowiem.

Co chcê osi¹gn¹æ podaj¹c te
przyk³ady? ¯e warto iœæ drog¹
œrodka: i w polityce i w ¿yciu co-
dziennym i w kontaktach bli-
skich i dalekich. Bo to droga
równowagi, czy jak siê teraz
mówi m¹drze - synergii...

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

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

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

BBBBIIIIUUUURRRROOOO    PPPPOOOODDDDRRRRÓÓÓÓŻŻŻŻYYYY

UUUUllll ....     ZZZZWWWWYYYYCCCCIIII ĘĘĘĘZZZZCCCCÓÓÓÓWWWW 44442222
TTTTeeee llll ....     666677772222 −−−− 55556666 −−−− 55558888 ,,,,     666677772222 −−−− 55556666 −−−− 66660000
e−mail: saskakepa@neckermann.pl

ul. Miêdzyborska 57/65 lok. 46 a
(naprzeciwko dawnej poczty)

Tel. (22) 646 02 57

Zapraszamy:
Pon.-Pt. 10.00-18.00 Sob. 10.00-14.00 

OPTYK, OKULISTA

7 marca br. minê³a 14. rocznica œmierci Agnie-
szki Osieckiej, poetki, autorki tekstów piosenek,
pisarki, re¿ysera teatralnego i telewizyjnego,
dziennikarki, mieszkanki Saskiej Kêpy, obdarzo-
nej przez naszych czytelników w 1996 roku tytu-
³em „Zacnej mieszkanki”.  

Pamiêtajmy o OsieckiejPamiêtajmy o Osieckiej
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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!

W NUMERZE:
Kronika policyjna

ssssttttrrrr.... 2222
Sposób na 
chodniki ssssttttrrrr.... 4444

„Ujmuj¹cy” ZTM
ssssttttrrrr.... 4444

Stan zagro¿enia
ssssttttrrrr....     5555

Z miasta ssssttttrrrr....     6666
Felietony ssssttttrrrr....     7777
Kulturalny
Wawer ssssttttrrrr....    8888

Kto PIT-a nie
b³¹dzi ssssttttrrrr....     9999
MIESZKANIEC
na luzie ssssttttrrrr.... 11110000
Dzielnicowo na
sportowo ssssttttrrrr.... 11113333
Puls Medyczny

ssssttttrrrr.... 1111444419 maja 2007 r. ods³oniêcie pomnika.
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Szwagier bi³ szwagra 
– w szpitalu

Policjanci tym razem wezwani zostali do szpi-
tala, gdzie wywi¹za³a siê awantura pomiêdzy
dwoma mê¿czyznami. Kolejna awantura - dodaj-
my. Wczeœniej 61-letni Grzegorz L. odwiedzi³
swoj¹ siostrê i szwagra. By³ nerwowy i roztrz¹sa³
rodzinne sprawy finansowo-maj¹tkowe. W trak-
cie awantury grozi³ gospodarzom, ¿e ich pozabi-
ja, szwagra pobi³. Rodzina uda³a siê do szpitala.
I tam zostali wezwani policjanci, bo emocje nie
zel¿a³y. Po opanowaniu sytuacji zatrzymano 
61-latka. Noc spêdzi³ w policyjnej celi.

Okrad³ dobroczyñcê
52-letni Henryk R. okrad³ mê¿czyznê, który od

miesi¹ca goœci³ go u siebie i dawa³ schronienie.
Gospodarz zaufa³ swojemu lokatorowi, a ten nie
okaza³ wdziêcznoœci -  ukrad³ gospodarzowi kar-
tê kredytow¹ oraz 300 z³otych. Poszkodowany
zawiadomi³ policjantów, a ci zatrzymali sprawcê.

Trzech z³odziei
Szlifierka, wiertarka i 6 kluczy nasadowych,

pad³o ³upem trzech mê¿czyzn w sklepie budowla-
nym. Sprawcy dobrze przygotowali siê do pope³-
nienia przestêpstwa. Podzielili miêdzy siebie ro-
le. Towar ju¿ mieli „przy aucie”. Jednak szybka
reakcja ochrony zapobieg³a kradzie¿y. A poli-
cjanci odkryli, ¿e sprawców kradzie¿y by³o
trzech, a nie jeden, jak podejrzewali ochroniarze.

Nie zd¹¿yli do skupu z³omu
Policjanci z Rembertowa zatrzymali ich w mo-

mencie, kiedy z wózkiem pe³nym metalowych
s³upków ogrodzeniowych zmierzali ju¿ do skupu
z³omu. 46-letni Tadeusz G. i 41-letni Grzegorz K.
w³amali siê do pomieszczenia gospodarczego na
dzia³ce budowlanej sk¹d ukradli s³upki. Grozi im
do 10 lat wiêzienia.

Nieletni z³odzieje elektroniki
Trzech nastolatków zosta³o zatrzymanych

i us³ysza³o zarzuty o kradzie¿ sprzêtu elektronicz-
nego – konsoli do gier oraz s³uchawek od i–pho-
na. Przyw³aszczyæ go sobie mieli od ch³opca le-
¿¹cego w szpitalu. Policjanci z referatu ds. nielet-
nich i patologii szybko ustalili to¿samoœæ z³odziei
– byli to 16-letni Kamil i 15-letni Jakub. Funkcjo-
nariusze zabezpieczyli podczas przes³uchania

skradzione przedmioty. Pojawi³ siê jednak je-
szcze jeden aktor dramatu – licz¹cy 20 lat Jaro-
s³aw J. Mia³ on usi³owaæ oddaæ konsolê matce
poszkodowanego, ale krzycz¹c przy tym o hara-
czu w wysokoœci 300 z³. Wpad³ na gor¹cym
uczynku, o losie ca³ej trójki zadecyduje prokura-
tor oraz S¹d Rodzinny i Nieletnich.

Stukn¹³ w latarniê
W czwartek, 3 marca, przy pêtli autobusowej

na Rondzie Wiatraczna mia³ miejsce wypadek sa-
mochodowy. Oko³o godziny 13.00 bia³y Opel
Corsa zderzy³ siê z latarni¹ tu¿ przy przystanku.
Mimo powa¿nego uszkodzenia pojazdu ruch na

skrzy¿owaniu nie zosta³ zatamowany. Pasa¿ero-
wie mogli te¿ bez problemu korzystaæ z przystan-
ku autobusowego. Na miejscu szybko pojawi³a
siê stra¿ po¿arna oraz karetka pogotowia.

Nerwowy i z amfetamin¹
Nie doœæ, ¿e siê upi³ i awanturowa³, to wpad³ za

posiadanie narkotyków. Dwóch m³odych mê¿-
czyzn zosta³o zatrzymanych przez policjantów –
powód: usi³owali ukraœæ alkohol w sklepie,
a podczas interwencji ochroniarzy zachowywali
siê agresywnie i ordynarnie, co spotêgowane by-
³o przez stan upojenia alkoholowego. Funkcjona-
riusze skierowali ich do izby wytrzeŸwieñ. I wte-
dy, podczas przeszukania, policjanci zabezpie-
czyli woreczek z bia³¹ sypk¹ substancj¹ znalezio-
ny w kieszeni jednego z agresywnych napastni-
ków. Eksperci laboratorium kryminalistycznego
dali jednoznaczny werdykt – amfetamina. Mê¿-
czyzna us³ysza³ zarzut posiadania niedozwolo-
nych substancji, obaj odpowiedz¹ dodatkowo za
inne wykroczenia. toms

Obchody 180. rocznicy Bi-
twy pod Olszynk¹ Grochowsk¹
rozpoczê³y siê tydzieñ wcze-
œniej uroczyst¹, wspóln¹ sesj¹
rad Pragi Po³udnie i Remberto-
wa. Pisaliœmy o tym, jak i o sa-
mej bitwie w poprzednim
„Mieszkañcu”. 

W minion¹ sobotê ju¿ przed
godzin¹ 10.00 okolice placu
Gen. Piotra
Szembeka i ul.
Gen. Józefa
Ch³opickiego za-
pe³ni³y siê pol-
skimi i rosyjski-
mi, dziewiêtna-
s t o w i e c z n y m i
wojakami. Byli
to piesi i konni
pasjonaci rekon-
strukcji histo-
rycznych walk.
W pobli¿u ko-
œcio³a p.w. Naj-
czystszego Serca
Maryi zgroma-
dzi³o siê tak¿e
wielu mieszkañ-
ców, którzy
chcieli obejrzeæ
koncentracjê wojsk i odprawê
dowódców. Po przegl¹dzie
wojsk historycznych rekon-
struktorzy wraz z mieszkañca-
mi ruszyli uliczkami Grochowa
i przez Rezerwat Olszynka
Grochowska na miejsce bitwy. 

W samo po³udnie, na polanie
i w zagajniku, tu¿ przy Po-
wstañczej Mogile, u zbiegu ul.
Szerokiej i Traczy, rozbrzmia³y
pierwsze odg³osy walki. Woj-
ska rosyjskie pod dowództwem

feldmarsza³ka Iwana Dybicza
naciera³y na polskich obroñców
Warszawy. Przez godzinê roz-
strzygniêcie bitwy waha³o siê
w jedn¹ lub drug¹ stronê. Pole
walki co i rusz zas³ania³ dym
armatnich wystrza³ów, z które-
go wy³aniali siê ¿o³nierze oby-
dwu walcz¹cych ze sob¹ stron.
Przy stanowisku Rosjan grupa

samorz¹dowców dyskutowa³a
o tym, jaki zasiêg mia³a broñ
w czasie Powstania Listopado-
wego. Przy stanowisku Pola-
ków, mimo narodowego patrio-
tyzmu, wytrzymywali tylko
najbardziej wytrwali widzowie.
– Huk z tych trzech polskich ar-
mat jest tak wielki, ¿e muszê siê
przenieœæ trochê dalej – wyja-
œnia³ „Mieszkañcowi” pan Hen-
ryk, który na inscenizacjê przy-
jecha³ z Wawra. 

Rekonstrukcja bitwy by³a
zgodna z prawd¹ historyczn¹.
Oczywiœcie, zamiast ponad
100. tysiêcy ¿o³nierzy, tym ra-
zem œciera³o siê ze sob¹ ok. 200
rekonstruktorów, ale walki by³y
widowiskowe. Nieco gorzej
wypad³o relacjonowanie bitwy
przez komentatora, tym bar-
dziej, ¿e sprzêt nag³aœniaj¹cy
zdecydowanie ustêpowa³ od-
g³osom walk. – By³o super! –
po imprezie mówi³ „Mieszkañ-
cowi” dwunastoletni Bartek
Gniadek z rembertowskiego
Kawêczyna, a doroœli widzowie

wyraŸnie podkreœlali fakt, ¿e
inscenizacja odby³a siê w tym
samym miejscu, co prawdziwa
bitwa.

Dope³nienie obchodów 180.
rocznicy Bitwy pod Olszynk¹
Grochowsk¹ nast¹pi³o dzieñ
póŸniej. By³o nim ods³oniêcie
w niedzielê (27 lutego) Dzwo-
nu Wolnoœci im. Waleriana 
£ukasiñskiego usadowionego
przy dzwonnicy kaplicy  w Alei
Chwa³y. ar

OOOOLLLL SSSS ZZZZYYYYNNNNKKKKAAAA PPPPOOOODDDD     OOOOLLLL SSSS ZZZZYYYYNNNNKKKKĄĄĄĄ
Po stu osiemdziesiêciu latach ponownie pod
Olszynk¹ Grochowsk¹ rozbrzmiewa³y armat-
nie wystrza³y i bojowe okrzyki. W sobotê, 26
lutego, zrekonstruowano tu najwa¿niejsz¹ bi-
twê Powstania Listopadowego.
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OKNA ROLETY
OKNA PCV – OKNA PCV – rabatrabat 40%40%

Szyba termoizolacyjna k=1,0
Maty bambusowe ¯aluzje Verticale

ul. Patriotów 237 tel. 615−40−40, tel. 698 684 133
e−mail: biuro@oknamaro.pl        www.oknamaro.pl

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

Zespó³ Szkó³ Sportowych 70
im. p³k Henryka Leliwy-Roycewicz

ul. Siennicka 40
04-393 Warszawa

zaprasza na

DZIEÑ OTWARTY:
31 marca o godz. 1800

Spotkanie informacyjne
dla kandydatów

do klas I gimnazjum

S³adanie podañ o przyjêcie do szko³y
do 30 kwietnia 2011 r.

Z tym KUPONEM rabat na rolety 10% 

Istot¹ projektu ma byæ powsta-
nie dzielnicowego rejestru chodni-
ków do remontu. Dokument ma za-
wieraæ nie tylko spis ulic wymaga-
j¹cych naprawy, ale tak¿e ich wa¿-
noœæ i przydatnoœæ dla dzielnicy.
Powstanie swoisty „ranking”
miejsc wymagaj¹cych moderniza-
cji. Dziêki temu mo¿liwe stanie siê
precyzyjne zaplanowanie remon-
tów na Pradze Po³udnie. Wa¿ne, ¿e
w procesie istotn¹ rolê maj¹ odgry-
waæ mieszkañcy. Sami mog¹ zg³a-
szaæ swoje propozycje najpilniej-
szych napraw. – Chcemy aby mie-
szkañcy byli wspó³autorami pro-

jektu, zapraszamy Ich do realnego
procesu decyzyjnego. Za chwilê
przeka¿emy ankietê (uka¿e siê tak-
¿e w „Mieszkañcu”) i to  za jej po-
moc¹ siê wypowiedz¹. Im wiêcej
osób z danego obszaru weŸmie
udzia³ w g³osowaniu, tym wiêksza
szansa, ¿e w³aœnie ich okolica zo-
stanie poddana renowacji. Chcemy
w ten sposób aktywizowaæ mie-
szkañców naszej dzielnicy – o akcji
mówi jej inicjator Tomasz Kuchar-
ski, burmistrz Dzielnicy Praga Po-
³udnie.

Kolejnym wa¿nym elementem
przedsiêwziêcia bêd¹ sami dzielni-

cowi radni. To oni maj¹ stanowiæ
³¹cznik pomiêdzy mieszkañcami
a Urzêdem Miasta. Samorz¹dowcy
ju¿ teraz deklaruj¹ pe³ne zaanga¿o-
wanie. - Uwa¿am, i¿ taka akcja to
bardzo dobry pomys³. Na dy¿urach
pe³nionych przez radnych mie-
szkañcy czêsto zg³aszaj¹ potrzebê
remontów chodników. Szczególnie
wiele sygna³ów pojawia siê w³a-
œnie po zimie, kiedy to topniej¹cy
œnieg odkrywa nowe ubytki w na-
wierzchni. Maj¹c wiedzê, kiedy do-
k³adnie planowana jest naprawa
na danym odcinku, radni bêd¹ in-
formowali o tym mieszkañców, aby
unikn¹æ sytuacji w której jeden Ÿle
zaparkowany samochód blokuje
wymianê ca³ego chodnika –  ko-
mentuje Karol Kowalczyk, radny
Dzielnicy Praga Po³udnie. – Moja
opinia na temat akcji jest bardzo
pozytywna. Daje ona mo¿liwoœæ
bezpoœredniego wp³ywu mieszkañ-
com Pragi Po³udnie na kolejnoœæ
remontów – dodaje radny, Jakub
Jagodziñski.

Pomys³ na „Plan naprawy cho-
dników na Pradze Po³udnie” naro-
dzi³ siê w zesz³ym roku po incy-
dencie, który mia³ miejsce prze uli-
cy Zakopiañskiej. Remont chodni-
ka musia³ byæ tam od³o¿ony ze
wzglêdu na to, i¿ mieszkañcy nie
zastosowali siê do zaleceñ dotycz¹-
cych parkowania. Samochody
przeszkodzi³y w naprawie na-
wierzchni. – Chcemy unikn¹æ ta-
kiej sytuacji na przysz³oœæ. Chodzi
o to, ¿eby mieszkañcy sami sobie
pomagali – komentuje Ma³gorzata
Tytus, rzeczniczka dzielnicy. Kon-
trolny objazd ulic Pragi ruszy³ ju¿
28 lutego. Na razie to eksperci pod
przewodnictwem naczelnika An-
drzeja Wójcika, oceniaj¹ stan cho-
dników w dzielnicy. Wiosna za pa-
sem, pozostaje czekaæ na efekty
nowego projektu.

Olga Kamionek

Konsekwencje
jazdy bez biletu

Przede wszystkim nale¿y
pamiêtaæ, ¿e od pierwszego
marca pasa¿erom, którzy nie
zechc¹ poddaæ siê
kontroli biletowej bê-
d¹ grozi³y sankcje
prawne. W razie
odmowy okazania
dokumentu to¿samo-
œci lub próby ucieczki
policja mo¿e na³o¿yæ
na nas karê w wyso-
koœci do 500 z³otych
i skierowaæ sprawê
do s¹du, który mo¿e
zas¹dziæ grzywnê na-
wet do 5 tys. z³otych.
Zmianie nie ulegnie
sytuacja osób, które
mimo ¿e podró¿uj¹ bez bile-
tu dobrowolnie poddadz¹
siê kontroli. 

Uwaga! Kanar! 

Istotn¹ ró¿nic¹, któr¹
wprowadza nowelizacja, s¹
uprawnienia kontrolerów,
którzy od tej pory mog¹
próbowaæ zatrzymaæ ucie-
kaj¹cego pasa¿era. W usta-
wie sytuacja taka okreœlana
jest jako „ujêcie”. W przy-
padku osób, które pomimo
braku dokumentu to¿samo-
œci s³uchaj¹ poleceñ kontro-
lera, „ujêcie” oznacza po
prostu pozostanie na miej-

scu wyznaczonym przez
pracownika ZTM do czasu
przybycia Policji lub Stra¿y
Miejskiej. Sytuacja ulega
zmianie w przypadku gdy
„gapowicz” nie chce respek-

towaæ poleceñ kontrolera.
Wtedy pracownik ZTM po-
stêpuje wed³ug nastêpuj¹ce-
go schematu: reprymenda
s³owna, nastêpnie podjêcie
dzia³añ uniemo¿liwiaj¹cych
pasa¿erowi ucieczkê. Ozna-
cza to na przyk³ad zabloko-
wanie drzwi pojazdu. 

Szkolenia 
z samoobrony

Nietrudno wyobraziæ so-
bie, ¿e mo¿e to wywo³aæ
agresjê pasa¿era. W przy-
padku gdy zagro¿one zosta-
nie bezpieczeñstwo osób
trzecich lub samego pra-

cownika ZTM, ten ma pra-
wo  broniæ siê zgodnie z za-
sadami samoobrony (tzn.
w sposób adekwatny do za-
gro¿enia). ZTM informuje,
¿e kontrolerzy ju¿ przeszli
w tym zakresie specjalne
kursy. Zmianê w ustawie
ZTM warunkuje faktem, ¿e
od wielu lat w Warszawie
nie by³o potwierdzonego
przypadku pobicia pasa¿era
przez kontrolera. Regular-
nie natomiast zdarzaj¹ siê
sytuacje odwrotne. Agre-
sywni pasa¿erowie uciekaj¹
siê do rêkoczynów, gróŸb,
odnotowano przypadki ra-
nienia no¿em. 

Kontrolerzy tylko w ci¹-
gu jednego miesi¹ca wysta-
wiaj¹ oko³o 20 tys. wezwañ
do zap³aty i dokonuj¹ po-
nad 370 tys. kontroli. Ka¿-
dy pracownik ZTM prze-
szed³ wieloetapowy proces
rekrutacji, podczas którego
dowiedzia³ siê, jak nale¿y
zachowaæ siê w trakcie
kontroli biletów i w przy-
padku napadu agresji ze
strony pasa¿era. Dlatego
gdy nastêpnym razem 
„z³apie nas kanar” lepiej
poddaæ siê bez walki. 
Z „ujmuj¹cymi” pracowni-
kami ZTM-u nie ma ¿artów.

OKa

Sposób na chodniki
28 lutego ruszy³ projekt „Plan naprawy chodników
na Pradze Po³udnie”. O akcji bardzo pozytywnie
wypowiadaj¹ siê eksperci. Dziêki niej poprawie
ulegnie stan chodników na Pradze Po³udnie.

„Ujmuj¹cy” ZTM
Od pierwszego marca bie¿¹cego roku
w ¿ycie wesz³a nowelizacja ustawy o pra-
wie przewozowym. Co z tego wynika dla
pasa¿erów ZTM i jakie nowe uprawnienia
zyskaj¹ kontrolerzy biletów? O tym jak
nale¿y zachowaæ siê w trakcie kontroli bi-
letów opowiadamy poni¿ej.
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Nie jest dobrze na naszych ulicach
i drogach. Wiosna, choæ formalnie je-
szcze siê nie zaczê³a, ale ju¿ wielu uderza
do g³owy. Wielu kierowcom - bo ich mam
na myœli.

Niesprawne œwiat³a, (niebezpieczne s¹
zw³aszcza niedzia³aj¹ce œwiat³a „stop”), na
dodatek ustawione tak, ¿e oœlepiaj¹ innych,
„luzy” w kierownicy, zdarte opony, wyrwy
i dziury w jezdniach, zapadniête studzienki
kanalizacyjne, albo przeciwnie – niespo-
dziewane garby, dowód byle jakiej pracy
d ro g o w c ó w,
reperuj¹cych
jezdnie „na
odczepnego”,
taka jest nasza
motoryzacyjna
codziennoœæ,
nasz krajobraz
po zimie. 

To niestety
nie koniec. Wy-
dawa³o by siê,
¿e dramatycz-
ny stan dróg
i marna jakoœæ
s p ro w a d z a -
nych do Polski
mocno wczeœniej u¿ywanych pojazdów, po-
winny sk³oniæ kierowców do ostro¿niejszej,
bardziej odpowiedzialnej jazdy - nic z tych
rzeczy. Grochowska, Szaserów, Ostrobram-
ska, Trasa Siekierkowska s¹ codziennymi
œwiadkami szaleñstwa. Nie ma przepisów,
nie ma regu³, ten, kto próbuje siê ich trzy-
maæ i jedzie zgodnie z przepisami, trakto-
wany jest z pogard¹, jak zawalidroga, jak
zgred, co to nie wiadomo dlaczego takiego
kogoœ œwiêta ziemia nosi. Niestety najbar-
dziej bezwzglêdni s¹ kierowcy m³odzi, tacy
co to s¹ przekonani, ¿e Kubica, to przy nich
pikuœ. Trzeba jednak powiedzieæ, ¿e choæ

najczêœciej ³ami¹ przepisy m³odzi, to nie
tylko oni. Wszyscy w³aœciwie – panie i pa-
nowie w ró¿nym wieku. 

Poza zbyt szybk¹ jazd¹, czasem ra¿¹co
niedostosowan¹ do warunków drogowych
i mo¿liwoœci samochodów, nagminne jest
przeje¿d¿anie skrzy¿owañ na czerwonym
œwietle. Z regu³y zawsze dwóch, trzech,
a czasem nawet wiêcej kierowców, nie
zwraca uwagi na zmiany na sygnalizatorze.
Z rozmys³em, z pe³n¹ œwiadomoœci¹, wje¿-
d¿aj¹ na skrzy¿owanie przy czerwonym

œwietle, spro-
wadzaj¹c tym
samym wielkie
zagro¿enie dla
siebie i innych. 

Co siê z nami
dzieje, sk¹d
w nas tyle
agresji, aro-
gancji i nieod-
powiedzialno-
œci? Czy na-
prawdê potra-
fimy jeŸdziæ
poprawnie tyl-
ko, gdy wisi
nad nami bat? 

Nic nie wskazuje na to, ¿e ta sytuacja sa-
ma siê poprawi. Dlatego uwa¿am, ¿e w³a-
dze dzielnicy powinny odbyæ szybkie i zde-
cydowane spotkanie z policj¹. W koñcu p³a-
cimy na ni¹ podatki, wiêc niech nas chroni,
jak nale¿y. Wykroczenia drogowe s¹ powta-
rzalne, pope³niane ci¹gle w tych samych
miejscach, nie trzeba zatem specjalnie siê
napracowaæ, ¿eby zaprowadziæ jaki taki po-
rz¹dek. Przykro to pisaæ, ale chyba nie ma
innego wyjœcia, jak potrz¹œniêcie – naj-
pierw policj¹, a potem, z jej pomoc¹, pira-
tami drogowymi.

Redaktor

Stan zagro¿enia
Nowa aran¿acja strefy sprzeda¿y, powiêkszona

o blisko 20 m kw. powierzchni, ca³kowicie nowe
wyposa¿enie i posadzka – 1 marca uroczyœcie
otwarto zmodernizowany sklep spo¿ywczy sieci
WSS Spo³em Praga Po³udnie typu LUX.

Nowe rozplanowanie i wyposa¿enie sklepu przy
ulicy Starzyñskiego 23 w Woli Grzybowskiej
w dzielnicy Weso³a ma na celu u³atwienie klien-
tom robienie zakupów oraz lepsz¹ organizacjê
sprzeda¿y. Ponadto zmieniono wygl¹d obiektu, tak
wiêc jest on teraz zgodny z identyfikacj¹ LUX-ów.
Do dyspozycji odwiedzaj¹cych s¹ miejsca parkin-
gowe przed pawilonem.

- Wszystko jest nowe. Stare zosta³y tylko mury –
mówi Anna Piotrowska, kierownik tego sklepu,
zwi¹zana z placówk¹ od ponad 20 lat. Na pytanie,
czym personel chce przyci¹gn¹æ klientów, pani
Anna odpowiada: - Przede wszystkim promocja-
mi i uœmiechem.  

Klienci mogli skorzystaæ z oferty sklepu ju¿
nastêpnego dnia. Personel poleca w szczególno-
œci dobre miêso od polskich producentów, które
nabyæ mo¿na w osobnym stoisku.                 (kp)

Najwiêcej podmiotów go-
spodarczych, najwy¿sze pen-
sje i PKB na jednego mie-
szkañca, niskie bezrobocie –
w tych obszarach Mazowiec-
kie przoduje w Polsce. Wy-
ró¿nia siê stolica – mieszka tu
1/3 ludnoœci województwa,
wypracowuj¹c 2/3 mazowiec-
kiego PKB. 

– Zaktualizowany obraz lud-
noœci i sytuacji gospodarczej
otrzymamy po przeprowadzeniu
spisu powszechnego, który roz-
pocznie siê 1 kwietnia – powie-
dzia³ Jacek Koz³owski, woje-
woda mazowiecki, który bêdzie
pe³ni³ funkcjê wojewódzkiego
komisarza spisowego. 

Województwo mazowieckie
zamieszkuje 5,24 mln osób,
z czego 65% miasta (w samej
Warszawie – 1,7 mln). Staty-
styczny mieszkaniec Mazow-
sza ma 38,2 roku (Warszawy -

40,8) i jest o 1,4 roku starszy,
ni¿ dziesiêæ lat temu. Œrednia
wieku jest wiêksza w przypad-
ku kobiet – wynosi 40,3 przy
36,3 dla mê¿czyzn. W Mazo-
wieckiem ¿yje nieco wiêcej ko-
biet, ni¿ mê¿czyzn – stanowi¹

one 52% ludnoœci. Na 100 mê¿-
czyzn przypada 109 kobiet,
przy czym wy¿szy wskaŸnik fe-
minizacji jest w miastach (na
100 mê¿czyzn 114 kobiet), ni¿
na wsi. Najbardziej wyraŸna
nadwy¿ka liczby kobiet nad
liczb¹ mê¿czyzn wystêpuje
wœród osób po 45 roku ¿ycia.
Wœród dzieci, m³odzie¿y i do-
ros³ych do 25 roku ¿ycia wystê-
puje nadwy¿ka p³ci mêskiej.

Na Mazowszu w 680 tys.
przedsiêbiorstw zatrudnionych
jest ok. 1,3 mln osób. Zdecydo-
wana wiêkszoœæ pracuje w sek-
torze prywatnym, w którym za-
trudnienie w stosunku do roku
2009 wzros³o o 2,4%. 

Bardziej dok³adny obraz lud-
noœci i gospodarki wojewódz-
twa mazowieckiego i Warsza-
wy bêdzie znany po przeprowa-
dzeniu tegorocznego Narodo-
wego Spisu Powszechnego
Ludnoœci i Mieszkañ 2011,
który potrwa od 1 kwietnia do
30 czerwca. I.B.

Jacy jesteśmy…

Podwoje w wersji LUX otwarte
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Do 13 marca, Berlin stanie
siê mekk¹ dla touroperatorów
i turystów indywidualnych
szukaj¹cych ciekawych
ofert, nie tylko na wa-
kacyjne wyjazdy. War-
szawa na ITB Berlin
2011 zaprezentuje siê
podwójnie – na stoisku
narodowym oraz stoisku po-
œwiêconym Mistrzostwom Eu-
ropy w Pi³ce No¿nej UEFA EU-
RO 2012. Warszawa na stoisku
poœwiêconym Mistrzostwom
Europy w Pi³ce No¿nej UEFA
EURO 2012 zaprezentuje bu-
dowany Stadion Narodowy, bê-
dzie obdarowywaæ gad¿etami
przygotowanymi z okazji EU-
RO 2012 z nowym logiem
kompozytowym Warszawy
oraz folderem z informacjami
o przygotowaniach stolicy do
tego wielkiego sportowego wy-
darzenia.

  
- Zrobiê wszystko, ¿eby So-

jusz Lewicy Demokratycznej
sta³ siê parti¹ nowoczesn¹,
przyci¹gaj¹c¹ m³odzie¿, po-
trzebn¹ dla mieszkañców War-
szawy – powiedzia³ nowo wy-
brany szef sto³ecznego SLD Se-
bastian Wierzbicki (na zdjêciu).

Funkcjê sekretarza powierzono
Bart³omiejowi Wichniarzowi
z Pragi Po³udnie. W obradach,
które odby³y siê 6 marca br.
uczestniczy³o 250 delegatów.  

  
Wszyscy mi³oœnicy jednoœla-

dów mog¹ wzi¹æ udzia³
w Ogólnopolskim Otwarciu Se-
zonu Motocyklowego. Odbê-

dzie siê on na lotnisku na Be-
mowie, w dniach 16-17 kwiet-
nia. Impreza odbêdzie siê po raz
dwunasty, w tym roku po³¹czo-
na bêdzie z bazarem. W progra-
mie m.in. œwiêcenie jednoœla-
dów, wielka parada motocyklo-
wa, koncert na tysi¹c motocykli
(ponoæ widowisko niespotyka-
ne) i inne atrakcje dla ca³ej ro-
dziny. Organizatorzy zapowia-
daj¹ nawet konkurs palenia 
gumy. Wiêcej na stronie:
www.otwarcie sezonu.com.pl

  
Specjalny autobus dowo¿¹cy

klientów do jednego z centrów
handlowych (tzw. kupiecbus)
nie jest zwi¹zany z komunika-
cj¹ miejsk¹, organizowan¹
i nadzorowan¹ przez ZTM, po-
informowa³ Zarz¹d Transportu
Miejskiego. Kursy odbywaj¹
siê na podstawie umowy cen-
trum handlowego z prywatn¹
firm¹ przewozow¹ PKS Gro-
dzisk Mazowiecki. Ta firma –
na podstawie umowy z ZTM –
obs³uguje równie¿ regularne li-
nie komunikacyjne w stolicy.
Poniewa¿ pojazdy wynajête
przez PKS prywatnemu
podmiotowi pomalowane s¹
w ¿ó³to-czerwone barwy, obo-
wi¹zuj¹ce w sto³ecznej komu-
nikacji, ZTM zwróci³ siê do
przewoŸnika, aby „kupiecka”
linia zosta³a dodatkowo ozna-
kowana w sposób wykluczaj¹-
cy pomy³ki z pojazdami trans-
portu publicznego.   

  
9 lutego w placówce Towa-

rzystwa Przyjació³ Dzieci przy
ul. Grochowskiej 259 A odby³o
siê uroczyste otwarcie „Œwiato-
teki”. W uroczystoœci uczestni-
czy³ m.in. z-ca burmistrza
dzielnicy Praga Po³udnie  Jaro-
s³aw Karcz oraz  prezes Towa-

rzystwa Przyjació³ Dzieci Wie-
s³aw Ko³ak. TPD na Pradze Po-
³udnie dzia³a ju¿ od 45 lat. Po-
maga dzieciom i m³odzie¿y wy-
kluczonej spo³ecznie, wycho-
wuj¹cej siê na ulicy. W nowo
otwartej „Œwiatotece“ m³odzi
mog¹ rozwijaæ swoje zaintere-
sowania i pasje. Do dyspozycji
maj¹ bezp³atn¹ kawiarenkê in-
ternetow¹, sprzêt komputero-
wy, fotograficzny i multime-
dialny. Mog¹ uczestniczyæ
w rozmaitych projektach, a swo-
je osi¹gniêcia prezentowaæ na
forum publicznym np. podczas
pikników i wystêpów publicz-
nych. Wykwalifikowana kadra

specjalistów i wolontariusze,
w razie potrzeby dadz¹ odpo-
wiednie wsparcie pedagogiczne
i psychologiczne. Oferta oœrod-
ka jest nastawiona na w³¹czanie
m³odych w realizacjê projektów
artystycznych, kulturalnych,
sportowych i obywatelskich. 

  
Roman Redelbach dla Przy-

jació³ - to tytu³ wieczoru mu-
zycznego w DK „Orion”, i tytu³
p³yty nagranej przez œwietnego
barytona (arie, pieœni w³oskie,
rosyjskie i polskie). Roman Re-
delbach (na zdjêciu), na co
dzieñ wykonuj¹cy inny zawód,
jest niezwyk³ym odkryciem re-
pertuaru klasycznego; koncer-
tuj¹ z nim najwybitniejsze g³o-
sy Opery Narodowej i Kame-

ralnej, m.in. Dariusz Górski,
Bogdan KuŸmiuk czy Jerzy

Ostapiuk. Oni w³aœnie, wraz
z kilkunastoma innymi

artystami, oklaskiwa-
nymi na scenach
i estradach œwiata,

œpiewem i muzyk¹ wy-
pe³nili w ostatni¹ sobotê

karnawa³u wieczór, bêd¹cy
premier¹ p³yty Maestro, zaœ 
goœciem honorowym by³a 
prof. Hanna Rumowska-Mach-

nikowska. Wieczór prowadzi³
re¿yser Grzegorz Jach. Sala pe³-
na po brzegi, trzygodzinny, bo-
gaty program pe³en owacji,
wzruszeñ, bisów i wspólnego
„O sole Mio” a tak¿e entuzja-
styczne wpisy w Ksiêdze Goœci:
szczególny, niezapomniany
wieczór porywaj¹cych brzmieñ!

  
We wtorek 8 marca Krzy-

sztof Pater, polski cz³onek Eu-
ropejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Spo³ecznego, organu
doradczego UE, odwiedzi³
XXIII LO im. Marii Sk³o-
dowskiej-Curie. Rozmawia³
z uczniami o kwestiach euro-
pejskich i o polityce dot. m³o-
dzie¿y, a tak¿e o przygotowa-
niu do symulowanej sesji ple-
narnej EKES-u, w której we-
Ÿmie udzia³ trójka uczniów tej
szko³y wraz z nauczycielem.
Wspólnie z ponad 150 kolega-
mi ze szkó³ z ca³ej UE sporz¹-
dz¹ opiniê w sprawie mobilnej
m³odzie¿y, nowej inicjatywy
europejskiej maj¹cej pomóc
m³odym ludziom w zdobyciu
wiedzy i umiejêtnoœci niezbêd-
nych do znalezienia pracy. Se-
sja ta odbêdzie siê 5–7 maja br.
i wezm¹ w niej udzia³ ucznio-
wie z 27 szkó³, które wy³oniono
losowo spoœród oko³o tysi¹ca
zg³oszeñ – po jednej szkole
z ka¿dego pañstwa cz³onkow-
skiego UE.  (ab) (agab)
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PROFESJONALNA
PRALNIA DYWANÓW
ul. P³owiecka 25 tel. 22 812-59-74

Pranie i czyszczenie dywanów i chodników
oraz

zas³ony, firany, verticale
odzie¿ skórzana, ko¿uchy, futra
suknie œlubne, garderoba

Pralnia zapewnia transport 
w obie strony GRATIS!

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 24A

tel. 612-62-08, 0601-91-45-84 
pon.-pt. 7-17, sob. 7-13

Wêgiel Cement Wapno Ceg³y Atlas
Gazobeton bia³y P³yty gips.-karton. 

Ceresit Gipsy Kostka brukowa
Materia³y sypkie i izolacyjne 

(papa, styropian, we³na)
Rynny „GALECO” Prêt zbrojeniowy

Centrum Promocji Kultury dla Pragi Po³udnie ul. Pod-
skarbiñska 2 – 10.03. godz. 18.00 – „Warszawskie debiuty”
wieczór autorski El¿biety Kwiatkowskiej - Szczêsnej – autorki
tomu wierszy i fraszek „Od A do ¯(ycia) i Micha³a Maczubskie-
go – autora tomu „Pamiêæ liœcia”. Spotkanie poprowadzi Jan
Zdzis³aw Brudnicki, wstêp wolny; 12.03. godz. 18.00 –„Celtyc-
ka noc” – piosenki irlandzkie i ballady autorskie w wykonaniu
duetu Cotton Cat, wstêp wolny; 13.03. godz. 15.00 – „O skrza-
cie, Kasi i g¹sce” – teatrzyk dla dzieci w wykonaniu grupy arty-
stycznej Dur-Moll, wstêp 3 z³; godz. 17.00 – Janusz Horodniczy
zaprasza na spotkanie, którego bohaterami bêd¹ wybitna lekkoa-
tletka Gra¿yna Rabsztyn i aktor, piosenkarz oraz re¿yser Jerzy
Michotek, wstêp wolny; 16.03. godz. 10.30 - „Pomarañcze
i mandarynki’ – spektakl na podstawie tekstów Juliana Tuwima
w wykonaniu artystów Teatru Literackiego Aleksandry Ford.
Wstêp za zaproszeniami do odbioru w sekretariacie CPK – iloœæ
miejsc ograniczona; godz. 17.00 – Spotkania ze sztuk¹ – wyk³ad
„Od sielanki do potêgi ¿ywio³ów – pejza¿ romantyczny” przed-
stawi Barbara Tichy, sala widowiskowa; 17.03. godz. 18.00 –
Opowieœæ o Starych Pow¹zkach – spotkanie z Andrzejem Cere-
niewiczem, autorem ksi¹¿ki „Stare Pow¹zki”, wstêp wolny;
20.03. godz. 18.00 - charytatywny koncert zespo³u Soul Connec-
tion Group z goœcinnym udzia³em Karen Gibson, wstêp 15 z³;
21.03. godz. 11.00 – Obchody 5-lecia istnienia Klubu Seniora
w Saskim Centrum Rodziny Caritas DWP, wstêp wolny; 23.03.
godz. 10.30 – „O wielkim kochaniu” – spektakl na podstawie te-
kstów W. Broniewskiego w wykonaniu artystów Teatru Literac-
kiego Aleksandry Ford. Wstêp za zaproszeniami do odbioru
w sekretariacie CPK – iloœæ miejsc ograniczona; godz. 17.00 –
Spotkania ze sztuk¹ – wyk³ad „Realizm – zwierciad³o przecha-
dzaj¹ce siê po  goœciñcu” przedstawi Katarzyna Rokosz, wstêp
wolny; Klub Bryd¿owy w CPK – wtorki - godz. 16.30-21.30;

Klub „Relax” SM „Ostrobramska” ul. Tarnowiecka 13 –
16.03. godz. 17.30 – spotkanie z redaktorem Tadeuszem Olszañ-
skim pt. „Od Kresów do Warszawy” po³¹czone z promocj¹ ksi¹¿-
ki „Stanis³awów jednak ¿yje”, wstêp wolny; 18.03. godz. 17.00
sala nr 3 – spotkanie informacyjne - Klub wznawia zajêcia Nor-
dic Walking; 23.03. godz. 18.00 – koncert poezji œpiewanej „Ja-
ka bêdzie ta mi³oœæ?”, wstêp wolny;  

Oœrodek Kultury w Dzielnicy Weso³a m.st. Warszawy ul.
Starzyñskiego 21 – 12.03. godz.  17.00 - Koncert Chopinowski
w wykonaniu uczniów sekcji fortepianowej pod kierunkiem dr
Swiet³any Parka; 13.03. godz.16.00 - Krótka historia astronomii.
Warsztaty edukacyjno - artystyczne dla dzieci. Iloœæ miejsc ogra-
niczona. Zapisy pod nr tel. 22 773 61 88; 20.03. godz. 17.00 -
Iran. Pokaz slajdów i opowieœci z podró¿y Micha³a Araszkiewi-
cza; 21.03. godz. 14.00 - XXXIV Konkurs Recytatorski War-
szawska Syrenka – eliminacje dzielnicowe;

Oœrodek Dzia³añ Twórczych „Pogodna” – Filia Oœrodka
Kultury ul. Jana Paw³a II 25 - 13.03. godz. 19.00 – Sing
a swing. Koncert zespo³u Sense Quartet; 17.03. godz. 19.00 –
Podró¿ po Meksyku. Pokaz slajdów i opowieœci z podró¿y w wy-
konaniu Marka £asisza. Organizator: Ko³o PTTK Weso³a; 19.03.
godz. 18.00 - Kabaretowe powitanie wiosny; 25.03. godz. 10.30
– Tañcz¹ palce po guzikach. Koncert duetu akordeonowego z cy-
klu „Filharmonia Narodowa dla dzieci”.

Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 - 12.03. godz.
18.00-19.30 - Przedstawienie teatralne dla m³odzie¿y i doro-
s³ych pt.: „Król wschodz¹cego s³oñca” oraz etiudy: „Lament pa-
ranoika”, „Dom” i ”Odlot” w wykonaniu harcerskiego teatru
„Paradox”. Re¿yseria Marek Medyñski oraz wspó³praca re¿yser-
ska Joanna Stefaniak; 13.03. godz. 17.00-18.00 Koncert mu-
zyczny pt.„Podró¿e z Amorem”- utwory muzyki polskiej, rosyj-
skiej i po³udniowoamerykañskiej. Wstêp 20 z³ od osoby. Bilety
do nabycia przy wejœciu na koncert u organizatora, informacja
w sekretariacie DK „Wygoda” 15.03. godz. 13.00-14.30 Prelek-
cja multimedialna pt.: ”Albania – piêkna i nieznajoma”. Spotka-
nie z podró¿nikiem Andrzejem Pas³awskim dla uczniów Gimna-
zjum Nr 127 ul. Niepo³omicka 26; 19.03. godz. 11.00-12.00
Przedstawienie teatralne dla dzieci pt.: „Szlachcic Czesio Mi-
³osz” w wykonaniu Teatru Wariacja, spektakl dla dzieci w wie-
ku od 4 do 10 lat;

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

Organizujemy: chrzciny, imieniny, komunie, stypy i spotkania firmowe
oraz obiady weselne.

Zapraszamy w ka¿dy pi¹tek od 17.00-22.00 
na WIECZORKI TANECZNE dla 40-latków

Informacja i Rezerwacje tel. 691-967-070

ul. Abrahama 18
(wejœcie od Fieldorfa)

ZAPRASZA NA:
obiady domowe lunche
spotkania kibiców przy piwie
(TV sport)

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

d. „REDOM”
ul. Walecznych 76,

tel./fax 617-23-33
e-mail: redom@redom.pl

WYKONUJE:
renowacjê stolarki mebli
nowoczesnych i stylowych
renowacjê tapicerki mebli
nowoczesnych i stylowych
nowe meble na wymiar 
(wersalki, tapczany, fotele,
naro¿niki, stela¿e itd.) 
zabudowy z p³yt meblowych
i meble uzupe³niaj¹ce
posiadamy wybór tkanin 
i transport
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REKLAMA REKLAMA

Tym razem pan Kazimierz G³ówka wypatrzy³ swojego ko-
legê, Eustachego Mordziaka, ju¿ z daleka. To nie by³o trud-
ne, bo pan Eustachy paradowa³ z bukietem tulipanów.

- Widzê, ¿e bêdzie piêknie.
- U nas w domu?
- No tak. Pani Krysia jak zobaczy to, co ja widzê, jak nic

roztopi siê i rozrzewni. 
- To siê jeszcze oka¿e, panie Kaziu, nic pewnego. Krysia

zawsze powtarza, ¿e kolacjê u kobiety mo¿e dostaæ ka¿dy,
ale na œniadanie trzeba sobie zas³u¿yæ. Z tym, ¿e to ona oce-
nia zas³ugi, wedle prywatnej skali. Nie ma m¹drych, ¿eby
za ni¹ trafiæ.

- W zasadzie za kobitami w ogóle trudno jest trafiæ.
A przecie¿ ci¹gle jakiœ desperat próbuje. WeŸ pan tê pani¹,
dajmy na to, której samochód w gara¿u siê spali³.

- Niejednej siê spali³.
- Ale tej szczególnie - stra¿ nie mia³a co ratowaæ, poza

gara¿em oczywiœcie. Wiesz pan, jak by³o? Pani postawi³a
samochód na dworze. W nocy by³ mróz po cholerze. No to
rano auto nie chcia³o zapaliæ. Pani wiêc sturla³a je do ga-
ra¿u, ¿eby siê ogrza³o. ¯eby szybciej siê ogrza³o, otworzy³a
maskê, ustawi³a farelkê, w³¹czy³a do pr¹du i posz³a sobie.
W tym czasie farelka pracowa³a jak g³upia, rozgrza³a siê do
czerwonoœci. Od tej czerwonoœci zaj¹³ siê samochód i dalej
ju¿ posz³o…

- Ja tam jej wspó³czujê, gdyby nie musia³a, na pewno
w taki mróz z domu by siê nie rusza³a. Wola³aby le¿eæ

i pachnieæ. U nas niejedna bardziej zasuwa ni¿ zdrowy
ch³op. Popatrz pan po naszym bazarze – zima nie zima,
upa³, nie upa³ – one handluj¹. Nie usi¹d¹ na moment.
A przecie¿ ka¿da ma jakiœ dom, jakieœ dzieci. I ka¿da chce
³adnie wygl¹daæ. Które to ju¿ pokolenie tu handluje? Jedne
siê wykruszaj¹, przychodz¹ drugie. Takie ¿ycie, kurna Olek. 

- Bo mi siê pan tu roztkliwisz, panie Eustachy. To przecie¿
równouprawnienie jest.

- Guzik prawda. Mówi pan równouprawnienie, a dopiero
teraz uchwalili ustawê, ¿e na listach wyborczych 30 procent
kandydatów, to musz¹ byæ kobity, bo inaczej lista nie jest
wa¿na. 30 procent! ¯eby jedna trzecia miejsc mog³a przy-
paœæ po³owie spo³eczeñstwa, to specjalne prawo trzeba by-
³o uchwaliæ! A nam tylko œmichy - chichy w g³owie.

- To z sympatii, panie Eustachy, to takie nasze zaloty. Zre-
szt¹ dowcipy o kobitkach opowiada siê dlatego, ¿e one sa-
me najwiêcej siê z nich œmiej¹. WeŸ pan to: przychodzi fa-
cet do cukierni i mówi: - Chcia³em zamówiæ tort urodzino-
wy dla ¿ony.

- A ile œwieczek?
- Jak zwykle - dwadzieœcia szeœæ.
Kabareciarz z pana, panie Kaziu, ale faktycznie wiek, to

dla kobitek czu³y punkt. Ch³opu znacznie rzadziej przycho-
dzi do g³owy, ¿eby oszukiwaæ metrykê. 

- Bo kobiety panie Eustachy dla nas chc¹ byæ zawsze m³o-
de i powabne. 

- Mówisz pan, ¿e one bez nas nie istniej¹?
- I na odwrót. No, co by pan zrobi³ bez Krysi? Jest taka

mi³a francuska przypowieœæ, ¿e w gruncie rzeczy miêdzy ko-
biet¹ a mê¿czyzn¹ nie ma wielkich ró¿nic… Zatem niech ¿y-
je ta niewielka ró¿nica. 

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Za zdrowie pañ

cie Ustawê o czystoœci jêzyka
polskiego (obowi¹zek pos³u-
giwania siê w ¿yciu publicz-
nym jêzykiem polskim, dopu-
szczaj¹c jêzyki obce tylko jako
towarzysz¹ce polszczyŸnie).
Pos³uchajcie, ile obcojêzycz-
nego œmiecia, bez problemu
daj¹cego siê zast¹piæ normal-
nymi polskimi s³owami, jest
w reklamach kremów do twa-
rzy. Czêœæ producentów uwa-

¿a, ¿e im wiêcej napakuje „za-
granicznie” brzmi¹cych s³ów,
tym chêtniej klientka wybiera
ich „bjuti” produkt.

Jeszcze inna sprawa, to s³o-
wa naprawdê obcojêzyczne,
uzasadnione w danej rekla-
mie, lecz wymawiane „z pol-
ska”. W reklamie jednej z wód
s³ychaæ niby-francuskie s³owo
„perlasz”. Kto zna francuski
wie, ¿e „per” to znaczy oj-

ciec, czyli pìre, zaœ „lasz” -
po francusku pisze siê to
lâche - znaczy k³amliwy,
pod³y. Czy o to chodzi³o auto-
rom pomys³u na wodê i na re-
klamê? Niezamierzony, ab-
surdalny efekt „pod³ego ojca”
spowodowa³a ekipa, produku-
j¹ca reklamê i nie znaj¹cy
francuskiego pan, któremu
nikt nie zwróci³ uwagi, ¿e za-
miast artyku³owaæ s³owo
„perlage”, wymawiane „per-
la¿”, zmieniaj¹c jedn¹ literê
pozbawia je sensu. To tak,
jakby po polsku mówiæ np.
„klucha” zamiast „krucha”.
Ma³a rzecz, a cieszy…

Jaki st¹d wniosek? Nie
wierzcie bezkrytycznie rekla-
mom, bo pod³y ojciec to na-
prawdê porz¹dna woda,
a fkuteczne fk³adniki, ratuj¹ce
forfstk¹ fkórê mo¿e zawieraæ
tak¿e krem reklamowany piêk-
n¹, inteligentn¹ polszczyzn¹,
zamiast tej dziwacznej, pre-
tensjonalnej mikstury z pseu-
do-angielszczyzn¹. O dykcji
nie wspomnê.

żu

Kobiecym okiem

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e
jeœli ktoœ przeznacza ciê¿kie
pieni¹dze na przekazanie mi
wybranych przez niego treœci,
czyli, mówi¹c proœciej, jest
producentem czegoœ, do kupo-
wania czego chce mnie zachê-
ciæ reklam¹ w telewizji, zada
sobie choæ tyle trudu, by za-
nim poœle to na antenê, zerk-
n¹³, na co wyda³ swoje pieni¹-
dze z bud¿etu promocyjnego.
Bo inaczej bywa g³upio…

Wstyd, gdy z telewizora do-
biega sepleni¹cy g³os, infor-
muj¹cy, ¿e w reklamowanym
przez niego produkcie odnaj-
dê „mikf makfymalnie fku-
tecznych fk³adników”. Czy
nikt tego przedtem nie s³ucha³
i dlatego musi katowaæ nam
uszy kilka razy dziennie?! 

Albo te panie o dykcji bez
zarzutu, które w polskiej tele-
wizji, mówi¹c do polskich
odbiorców, ignoruj¹ ca³kowi-

Pod³y ojciec AAAAmmmmbbbbaaaassssaaaaddddoooo rrrr
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Tak siê sk³ada, ¿e Eugeniusz Noworyta, by³y ambasador polski w Chile, Hi-
szpanii, przy ONZ w Nowym Jorku  oraz w Argentynie, mieszka od lat przy
ulicy Ateñskiej. Czy mo¿na siê wiêc dziwiæ, ¿e promocja jego najnowszej ksi¹¿-
ki pt.  „Ró¿ne oblicza polskiej racji stanu” (Wydawnictwo Spo³ecznej Wy¿szej
Szko³y Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania, £ódŸ-Warszawa, 2010)  odby³a siê –
16 lutego 2011 roku – w Domu Kultury „Orion” przy ulicy Egipskiej róg uli-
cy ATEÑSKIEJ? Zobaczymy zreszt¹, ¿e równie¿  nazwa  ulicy Egipskiej mo¿e
odegraæ w omówieniu tej  ksi¹¿ki pewn¹ rolê.  

O co chodzi? Noworyta uwa¿a, ¿e w ka¿dym okresie naszych dziejów, na-
wet najtrudniejszym, mo¿na by³o broniæ polskiej racji stanu. Wbrew pozorom,
najtrudniej by³o chyba w okresie miêdzywojennym 1918-1939. Józef Pi³sud-
ski opar³ politykê zagraniczn¹ Polski na, zdawa³oby siê, najm¹drzej rozumia-
nej racji stanu, mówi¹c: „Polska musi utrzymaæ najœciœlejsz¹ neutralnoœæ po-
miêdzy Niemcami a Rosj¹, tak, aby te kraje by³y absolutnie pewne, ¿e Polska
nie pójdzie z jednym z nich przeciwko drugiemu”. Wzmocni³ on to stwierdze-
nie odpowiednimi uk³adami  z ZSRR  i z Niemcami  (ju¿ hitlerowskimi). Có¿
z tego, je¿eli oba te pañstwa napad³y na Polskê we wrzeœniu 1939 w czasie
trwania wa¿noœci tych uk³adów? 

A jak by³o w czasie PRL-u? Noworyta uwa¿a, ¿e bez wzglêdu na stosunek
Polaków do tego pañstwa polskiego o ograniczonej suwerennoœci praktycznie
wszyscy Polacy, ³¹cznie z antykomunistami, uznawali jedno oblicze polskiej ra-
cji stanu za s³uszne – obronê granicy na Odrze i Nysie. „Zas³ug¹ W³adys³awa
Gomu³ki – pisze Noworyta – by³o wyst¹pienie z inicjatyw¹ i podpisanie w gru-
dniu 1970 roku polsko-niemieckiego uk³adu o uznaniu przez RFN polskiej
granicy zachodniej. Do tej pory jedynym gwarantem tej granicy by³ Zwi¹zek
Radziecki, i Gomu³ka, wbrew stanowisku ZSRR i NRD, które  nie chcia³y dopu-
œciæ do zawarcia ODRÊBNEGO (podkreœlenie moje – ZB) uk³adu z RFN, konse-
kwentnie d¹¿y³ do zmiany tego stanu rzeczy, dostrzegaj¹c w miêdzynarodo-
wym uznaniu polskiej granicy równie¿ szansê zmniejszenia zale¿noœci od
Zwi¹zku Radzieckiego”.  

No dobrze, ale gdzie tu ulica Egipska na Saskiej Kêpie? Rzecz w tym, ¿e Go-
mu³ka, który 7 grudnia 1970 roku œwiêci³ najwiêkszy triumf swojego ¿ycia, 20
dnia tego samego miesi¹ca grudnia i tego samego roku 1970  zosta³ obalony
przez swoj¹ ukochan¹ klasê robotnicz¹ w wyniku buntu wewnêtrznego, kra-
jowego. Tak samo sta³o siê w Egipcie w lutym 2011 roku. Mubarak zapewni³
Egiptowi ochronê przed terroryzmem islamskim oraz pokój z Izraelem i te¿
mu to nic nie pomog³o: upad³ w wyniku buntu, dos³ownie – g³ównego placu
Kairu – a symbolicznie – ULICY EGIPSKIEJ, i to nie tej na Saskiej Kêpie, ale
wewn¹trz swojego w³asnego kraju.      

A jak sprawa ³¹czy siê z ksi¹¿k¹ ambasadora Noworyty? Oto krytykuje on
dokument z listopada 2007 roku dotycz¹cy „obowi¹zuj¹cej strategii bezpie-
czeñstwa Rzeczypospolitej Polskiej”. Interesy narodowe podzielono w tej stra-
tegii na trzy grupy: ¿ywotne, wa¿ne oraz inne istotne. W grupie pierwszej zna-
laz³y siê m. in. interesy narodowe zwi¹zane z przetrwaniem pañstwa i jego
obywateli, w tym obrona suwerennoœci, w drugiej – rozwój cywilizacyjny i do-
brobyt spo³eczeñstwa, a w trzeciej pozosta³e, te¿ istotne, ale nie najwa¿niej-
sze. Noworyta uwa¿a, ¿e chyba nies³uszne by³o umieszczenie dobrobytu oby-
wateli w drugiej, a nie w pierwszej grupie. To prawda, mo¿na bowiem byæ ge-
niuszem w sprawach miêdzynarodowych, a straciæ nawet instynkt samozacho-
wawczy w sprawach dotycz¹cych w³asnego narodu. 

Zygmunt Broniarek
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Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu
Fundacji Paramedycznej w Pasay na Filipinach. Pocho-
dzi 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: 13–15, 18–19, 21–25 III br.
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

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

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNATTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT

Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon 
Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

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

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICER
Wykonujemy dekoracje okien:
firany, zas³ony, story rzymskie
i austriackie
monta¿ karniszy, pomiary i projekty
pokrowce na meble i narzuty
du¿y wybór tkanin

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

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

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA

Sanatorium Uzdrowiskowe „Zgoda” 
ul. Pi³sudskiego 42, 33-380 Krynica-Zdrój

Rezerwacje pod nr. telefonu: 
(18) 471-20-76, 471-63-73, 471-56-35    

e-mail: s-zgoda@pro.onet.pl , marketingzgoda@wp.pl

Wiosn¹ zregeneruj swoje si³y!
Zapraszamy na 14-dniowe turnusy 
rehabilitacyjne i wypoczynkowe

w atrakcyjnych cenach ju¿ od: 1190 z³
21.03.2011-03.04.2011 
05.04.2011-18.04.2011 

(w cenie: nocleg, wy¿ywienie, zabiegi i program K.O.)

Uwaga tylko teraz!!!
Dla sta³ych czytelników Mieszkañca 10% rabatu 

na w/w terminy.

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

oodd  ppoonniieeddzziiaałłkkuu  ddoo  ppiiąąttkkuu  ww ggooddzz..  1100..0000−−2200..0000

Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
Ginekolog

od poniedzia³ku do pi¹tku
16.00-19.00

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

16.00-18.00
Urolog

wtorek 14.00-16.00

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 
610−50−31

Leczenie w znieczuleniu
Protetyka – protezy, korony,
mosty porcelanowe itd.
Chirurgia stomatologiczna
Wybielanie 
RTG na miejscu

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000



UBEZPIECZENIAUBEZPIECZENIA – pe³ny zakres
Komunikacyjne (OC, AC, NNW, ASS, Pakiety)
Maj¹tkowe: mieszkania, domy, sklepy i firmy
Turystyczne
Odpowiedzialnoœci Cywilnej
Nieszczêœliwe wypadki
Finansowe – wadialne i inne

HESTIA, PZU, WARTA, PTU, HDI ASEKURACJA, UNIQA, INTER RISK, COMPENSA
Warszawa- Weso³a ul. Dzielna 19 Tel./fax 22 773-51-46 lub 601-360-597
www.ubezpieczenia-wesola.pl pon.-pt. 14.00-20.00; sob. 10.00-15.00

W godz. przedpo³udniowych mo¿liwoœæ dojazdu do klienta.
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NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

REKLAMA REKLAMA

TELEFONY
KOMÓRKOWE

skup sprzeda¿
sim-locki
akcesoria
naprawy

www.krasphone.pl
CH Szembeka

ul. Zamieniecka 90 paw. 311,
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60
e−mail: sklep@krasphone.pl

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

Rok za³. 2
001

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!!!

OOOOSSSSZZZZCCCCZZZZĘĘĘĘDDDDZZZZAAAAJJJJ    
PPPPIIIIEEEENNNNIIIIĄĄĄĄDDDDZZZZEEEE    IIII     CCCCZZZZAAAASSSS!!!!
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Sprzedaż ratalna na bardzo korzystnych warunkach
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GIMNAZJALISTO!!!
Specjalnie dla Ciebie 

– Gie³da Po³udniowopraskich Szkó³
Ponadgimnazjalnych

pod honorowym patronatem
Burmistrza Dzielnicy Praga Po³udnie 

pana Tomasza Kucharskiego
28 marca 2011 r. w godz. 10.00-16.00

w budynku Zespo³u Szkó³ nr 5 
im. Stefana Kisielewskiego, 

ul. Szczawnicka 1.
W³asne oferty edukacyjne zaprezentuj¹

szko³y ponadgimnazjalne 
naszej dzielnicy.

PrzyjdŸ! Wybierz dla siebie najlepsz¹ szko³ê!

Saska Kêpa – ul. Zwyciêzców
W ramach Programu Opieki nad Zabytkami po³udniowopraski

Zak³ad Gospodarowania Nieruchomoœciami prezentuje informa-
cje dot. historii dzielnicy. Dziœ ulica Zwyciêzców na Saskiej Kêpie.  

Ulica Zwyciêzców to
trzecia z tzw. patrio-
tycznych ulic Saskiej
Kêpy. Zosta³a wytyczo-
na w latach trzydzie-
stych XX wieku. Ulica
przebiega od Wa³u
Miedzeszyñskiego do
Kana³u Kamionkow-
skiego. Pocz¹tkowo no-
si³a nazwê Augusta III,
na czeœæ Augusta III
Sasa króla Polski, który
w³aœnie na Saskiej Kê-
pie  mia³ swoj¹ letni¹
rezydencjê. Ostatecznie
jednak ulicy nadano na-
zwê Zwyciêzców.
Pierwsza zabudowa za-
czê³a powstawaæ w latach trzydziestych XX wieku. Jako przyk³ad
mo¿emy wskazaæ kamienicê nr 39. Po wojnie mieszka³ w niej Wi-
told Lutos³awski wybitny kompozytor, pianista i dyrygent. 

To w³aœnie ulic¹ Zwyciêzców w 1944 roku podczas Powstania
Warszawskiego ¿o³nierze Wojska Polskiego przeprawiali siê na po-
gr¹¿ony w walkach Czerniaków. T¹ sam¹ drog¹ ewakuowano te¿
rannych. Wiele okolicznych domów zamieni³o siê wtedy w szpita-
le polowe. 

Obecny kszta³t ul. Zwyciêzców ró¿ni siê od tego, który mia³a uli-
ca przed II wojn¹ œwiatow¹. Zosta³a ona przebudowana w latach 50
i 60 XX wieku i zabudowana osiedlami Saska Kêpa oraz Miêdzy-
narodowa. Natomiast okolice Placu Przymierza zosta³y  zabudowa-
ne dopiero w latach 90. 

Na elewacji budynku przy ul. Zwyciêzców 11 znajduje siê p³a-
skorzeŸba „Plon” autorstwa Jerzego Mieczys³awa Jarnuszkiewicza
(na zdjêciu) jednego z najwybitniejszych polskich rzeŸbiarzy XX
wieku. Jest on autorem m.in. dekoracji trasy W-Z i figurki Ma³ego
Powstañca. 

Powstanie p³askorzeŸby datuje siê na 1947 r. Powsta³a w ramach
projektu zagospodarowania Saskiej Kêpy, którym kierowa³ znako-
mity polski architekt Bohdan Lachert. Projekt obejmowa³ udekoro-
wanie ulicy Katowickiej rzeŸbami i p³askorzeŸbami powsta³ymi
w Pracowni RzeŸbiarskiej Biura Odbudowy Stolicy. Plon jest jedy-
n¹, która zachowa³a siê do dziœ. P³askorzeŸba wykonana zosta³a
w zbrojonym betonie. Przedstawia tzw. scenê figuraln¹, z³o¿on¹
z trzech postaci – dwóch kobiet i ch³opca pod roz³o¿yst¹ jab³oni¹.
P³askorzeŸba zawiera³a jeszcze postaæ baranka, ale niestety ten
fragment nie zachowa³ siê. Dziêki staraniom mieszkañców budyn-
ku w styczniu 2011 roku p³askorzeŸba „Plon” zosta³a wpisana do
rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego. 

Dominika Adamska

PamiêtajmyPamiêtajmy
o Osieckiejo Osieckiej

W 14. rocznicê œmierci, wspomi-
naj¹c poetkê publikujemy wiersz
mieszkanki Saskiej Kêpy Heleny
Aniszewskiej.

Po¿egnanie
poetki
pamiêci 

Agnieszki Osieckiej

Agnieszkê ¿egna³ œnieg marcowy
jak kaprys wiosny.
Nagie i smutne sta³y drzewa
i prószy³ puch przedwioœnia.

Po ziemi lekkim krokiem sz³a
z baga¿em rymów
zielon¹ wiosn¹, latem te¿,
jesieni¹, zim¹.

Okularnicy za ni¹ szli
chuchaj¹c w d³onie,
Ma³goœka la³a gorzkie ³zy,
¿e znów ktoœ odszed³ od niej.

A na jeziorach bia³a ³ódŸ
niby dziewczyna rzewna
ko³ysze siê i w ty³, i w przód,
kogoœ drogiego ¿egna.

Swój wielki odtañczy³a bal,
na którym ka¿dy bywa.
lecz, có¿ – i z balu trzeba wyjœæ,
kiedy ju¿ Charon wzywa.

Przyjació³ mnóstwo, gapiów te¿
i taki krzyk milczenia! 
Ka¿dy coœ myœla³ i coœ czu³ –
do us³yszenia Agnieszko…
w piosenkach
do us³yszenia.

17.03.1997 r.

W czwartek, 3 marca,
odby³o siê Podsumowa-
nie Roku Kultural-
no–Sportowego Dzielni-
cy Wawer. Podczas uro-
czystoœci nagrodzono
osoby aktywnie zajmuj¹-
ce siê sportem i kultur¹
na terenie dzielnicy.
Rozdano tak¿e okolicz-
noœciowe medale, dla
tych którzy wybitnie wy-
ró¿nili siê na polu wspo-
mnianych dziedzin.

„Warszawska 
Syrenka” i „Nutka

Poliglotka”

Jak przysta³o na „t³usty
czwartek” na zebranych cze-
ka³ poczêstunek w postaci
p¹czków i faworków. Nastêp-
nie, po krótkim wstêpie zapre-
zentowano zesz³oroczne osi¹-
gniêcia dzielnicy. Trzeba
przyznaæ, ¿e w Wawrze wiele
siê dzieje. Dzia³a tutaj szeœæ
Klubów Kultury. Ka¿dy z nich
stara siê przygotowaæ dla mie-
szkañców ciekawy program.
Klub z Anina przeprowadza
eliminacje do konkursu „War-
szawska Syrenka”, Falenica
s³ynie ze swojej sceny teatral-
nej, w Radoœci organizuje siê
Ogólnopolski Przegl¹d Pio-
senki Europejskiej o nazwie
„Nutka Poliglotka”. Równie¿
szko³y nie zostaj¹ w tyle. Nie-
mal w ka¿dej placówce wy-
chowawczej dba siê o to, by
nale¿ycie zape³niæ czas nie
tylko uczniom ale i ich rodzi-
com. Z ca³¹ pewnoœci¹ sprzy-
ja to integracji dzielnicy.

Potencja³ Wawra

- Dziêki temu, ¿e imprez
jest tak wiele, bierze w nich

udzia³ mnóstwo osób. To
uczestnictwo ma charakter
powszechny. Uczy to ludzi an-
ga¿owania siê w ¿ycie dziel-
nicy. Buduje poczucie wspól-
noty. Jednak ca³y potencja³,
który jest w lokalnych dzia³a-
niach, wymaga pewnego
ukierunkowania, by wyzwoliæ
jeszcze wiêksz¹ kreatywnoœæ -
komentuje sytuacjê w Waw-
rze, burmistrz Jolanta Koczo-

rowska. Trudno streœciæ ca³y
rok dzia³alnoœci animatorów
kultury i sportu z Wawra. Na
szczególn¹ uwagê zas³uguj¹:
akcja charytatywna o nazwie
„Kolejka do kultury”, Prze-
gl¹d kabaretowy, a tak¿e Mi-
strzostwa Œwiata Kobiet
i Mê¿czyzn w Sumo czy kon-
certy „Muzyka naturalnie”
w Falenicy.

Kryzys w kulturze

Na uroczystym obiedzie
zjawili siê dyrektorzy instytu-
cji kultury, szkó³, przedszko-
li, klubów sportowych, prze-
wodnicz¹cy rad osiedlowych

oraz przedstawiciele organi-
zacji pozarz¹dowych. Medal
w dziedzinie sportu zdoby³
Zdzis³aw Bochenek. Osobo-
woœci¹ Kultury roku 2010 zo-
sta³a zaœ Irena Rogowska,
wyró¿nienie wrêczy³a bur-
mistrz Wawra, Jolanta Ko-
czorowska. Choæ ca³oœæ cere-
monii up³ynê³a w mi³ej atmo-
sferze, nie zabrak³o g³osów
sprzeciwu dotycz¹cych tego-

rocznego obni¿enia bud¿etu
na kulturê w dzielnicy. Lime-
ryk o tej tematyce wyg³osi³a
wyró¿niona w tej dziedzinie
Barbara Wizimirska. W tym
roku w Wawrze „na kulturê”
przeznaczy siê ok. 5 mln z³o-
tych. Jest to 17% mniej ni¿
w roku ubieg³ym, oznacza to
realn¹ stratê oko³o 800 tys. z³.

W trakcie uroczystoœci
czas przyby³ym umila³y wy-
stêpy kabaretu „Zadra”. Go-
œcie mogli te¿ obejrzeæ wy-
stawê „Anin – pocz¹tek no-
wego stulecia”, zorganizowa-
n¹ w zwi¹zku z obchodami
100-lecia tej czêœci miasta.

Olga Kamionek

KULTURALNY WAWER

Wyró¿nieni animatorzy kultury.
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REKLAMA REKLAMA

Pędzelkiem
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA

Jacek Frankowski

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

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

MATERIA£Y
BUDOWLANE I WYKOÑCZENIOWE

MIESZALNIA FARB
Doradztwo i TRANSPORT

Atrakcyjne ceny

BUDUJESZ REMONTUJESZ MALUJESZ

W MIESZKAŃCU 14 marca 2011 r.
w godz. 15.00–16.00

Kto PIT−a nie błądzi
Wszystko o podatkach za rok 2010; o aktualnie obo-
wi¹zuj¹cych wzorach zeznañ podatkowych (PIT-y),
o wysokoœci w jakiej p³ac¹ podatek osoby pracuj¹ce
i emeryci, o wydatkach, jakie mo¿emy odliczyæ od na-
szych dochodów w ubieg³ym roku.
Na te i podobne pytania bêd¹ mogli Pañstwo uzyskaæ
odpowiedzi od pe³ni¹cych dy¿ur: Agnieszki Pasik –
kierownika I Dzia³u Obs³ugi Bezpoœredniej i Danuty
Synowieckiej – st. inspektora w II Dziale Obs³ugi Bez-
poœredniej Urzêdu Skarbowego Warszawa Praga.

Dy¿ur pod naszymi redakcyjnymi telefonami: 

22 813−43−83; 22 810−64−12.

Jak rozliczamy się z fiskusem?

Te dwa tygodnie przerwy w nauce, to
dla dzieci okazja, by spêdziæ je weso³o
i z pomys³em. Jedne jad¹ na zimowiska,
wczasy, jednak spora grupa najm³od-
szych ferie spêdza pozostaj¹c… w mie-
œcie. Czêsto bywa tak, ¿e rodzice pracuj¹,
nie maj¹ mo¿liwoœci zorganizowaæ swym
pociechom czasu i zaopiekowaæ siê nimi.
Nie jest to jednak powód do lamentów,
gdy¿… na takie k³opoty – Zima w Mie-
œcie. W³aœnie zakoñczy³a siê tegoroczna
edycja programu. Czas na króciutkie
podsumowanie.

Gwar, œmiech, dokazywania. Ka¿de
dziecko bawi siê radoœnie lub w skupie-
niu wykonuje jakieœ zadanie podczas
warsztatów rozwojowych. To pierwsze
wra¿enie, gdy odwiedzamy Ognisko
Pracy Pozaszkolnej nr 3 przy ul. Dwer-
nickiego 29A. Pani Jolanta Skrzyczew-
ska, dyrektor placówki, oprowadza po
salach, gdzie bawi¹ siê dzieci i zaczyna

wszystko objaœniaæ. Widaæ, ¿e praca ta
jest dla niej prawdziw¹ pasj¹. Ka¿dy k¹t,
ka¿d¹ salê pokazuje z dum¹, a uœmiechy
dziewcz¹t i ch³opców – w najró¿niej-
szym wieku – mówi¹ same za siebie.
Przede wszystkim mamy tego roku praw-
dziw¹ zimê, ze œniegiem – mówi pani dy-
rektor. – Ta edycja „Zimy w Mieœcie”
potwierdza tylko, ¿e jest to bardzo po-
trzebna, bardzo m¹dra inicjatywa wy-
chodz¹ca naprzeciw potrzebie zagospo-
darowania czasu wolnego dzieciom –
dodaje. W istocie. Jak wspomnieliœmy

program „Zima w Mieœcie” zosta³ stwo-
rzony – i jest kontynuowany co rok od
wielu lat – w³aœnie z myœl¹ o milusiñ-
skich, którzy nigdzie nie wyjechali, a ro-
dzice nie maj¹ mo¿liwoœci siê nimi zao-
piekowaæ w ci¹gu dnia. Zatem grafik zo-
sta³ u³o¿ony ciekawie, bogato – dzieciar-
nia nie ma prawa siê nudziæ. Wszyscy s¹
wiêc zadowoleni – dzieci, rodzice i…

wychowawcy. Widaæ subtelne uœmiechy
satysfakcji na twarzach opiekunów. Co
wiêcej, oprócz wycieczek do przeró¿-
nych instytucji kulturalnych (w tym do
Teatru Wielkiego), wyjœæ do obiektów
sportowych czy zajêæ plastycznych naj-
m³odsi mog¹ zjeœæ bezp³atny ciep³y posi-
³ek. To wa¿ne, gdy dzieci spêdzaj¹ poza
domem wiêkszoœæ dnia.

Program oczywiœcie nie ogranicza siê
do jednej placówki. Podobnych miejsc –
punktów dziennego pobytu – by³o wiê-
cej. Na samej Pradze Po³udnie urucho-
miono 12 takich punktów. Trochê liczb:
z akcji skorzysta³o codziennie ponad
1000 dzieci, na realizacjê programu
Urz¹d Dzielnicy zaplanowa³ 330 tys. z³o-
tych, zatrudniono 85 osób wykwalifiko-
wanego personelu wychowawczego. To
tylko oficjalne statystyki i tylko na Pra-
dze Po³udnie. 

Odwiedzamy nastêpn¹ placówkê – Bi-
bliotekê dla Dzieci i M³odzie¿y nr 16
przy ul. Walewskiej 7A. Tu ju¿ nieco
spokojniej, co nie znaczy nudniej. Dzie-
ci maj¹ zajêcia informatyczne, w skupie-
niu siedz¹ przy komputerze i coœ komen-
tuj¹ miêdzy sob¹. Rozmawiamy z opie-
kunami. – Du¿o ciekawych zajêæ, atmo-
sfera pogodna, dzieci dobrze siê bawi³y
i ju¿ pytaj¹ o zajêcia w czasie letnim
– ocenia Urszula Pietrusiak, kierownik
biblioteki. Skoro ostateczni weryfikato-
rzy – dzieci – pytaj¹ o lato, to wystawi³y
ocenê wysok¹. Podchodzi do nas jeden
z podopiecznych i œmia³o mówi – By³o
fajnie! Teraz nie mamy w¹tpliwoœci, jak
wypad³o w tym roku.

Urzêdnicy te¿ pozytywnie oceniaj¹ te-
goroczn¹ inicjatywê. – Kontrole, które
przeprowadziliœmy, wykaza³y, ¿e opieka
nad dzieæmi przebieg³a sprawnie – mówi
Janusz Szymankiewicz, naczelnik Zespo-
³u Sportu i Rekreacji Urzêdu Dzielnicy
Praga Po³udnie.

Konrad Pisarski

Było fajnie! Śnieżna Zima w Mieście 2011
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H O R O S K O PH O R O S K O P

BARAN 21.03-21.04
Najbli¿szy okres bêdzie pomyœlny. Nie zanied-
buj spraw pierwszej wagi, a dopilnowanie ich
zwróci siê podwójnie. Kiedy ju¿ je ogarniesz,
pozwól sobie na chwilkê relaksu – opiekuñcze
si³y poprowadz¹ twoje sprawy w³aœciwym to-
rem. Byæ mo¿e poznasz kogoœ, kto wniesie
powiew œwie¿oœci do ¿ycia. Unikaj przeci¹-
gów.

BYK 22.04-21.05
Nie folguj w nadchodz¹cych dniach swemu
temperamentowi – b¹dŸ stonowany i uk³adny.
Nadchodz¹ca konstelacja gwiazd pozwoli
unikn¹æ wielu przykroœci, pod warunkiem, ¿e
nie dasz sposobnoœci, by ciê dopad³y. Zacho-
wuj rezerwê w kontaktach, szczególnie z Lwa-
mi, choæ nuta zaufania, któr¹ obdarujesz Ko-
zioro¿ca, mo¿e przynieœæ pozytywne rezultaty.

BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Wykorzystaj okazjê, by realizowaæ swe marze-
nia – choæby te szalone. Jest ku temu czas, bo
spontaniczne pomys³y mog¹ odmieniæ tw¹
kondycjê mentaln¹ na lepsze. Dbaj o rzeczy
prozaiczne, ale nie pozwól, by zaw³adnê³y
twym umys³em. Jeœli masz szansê na przejê-
cie inicjatywy – wykorzystaj j¹! Niewykluczone,
¿e dziêki temu odniesiesz sukces w ¿yciu za-
wodowym i emocjonalnym.

RAK 22.06-22.07
Koniecznie za³atw niedokoñczone kwestie –
szczególnie te w sferze nieformalnej. Byæ mo-
¿e spotkania towarzyskie lub zakoñczenie
sporów z najbli¿szymi, przed³o¿one nad spra-
wy zawodowe, przynios¹ d³ugofalowe korzy-
œci. Nie bój siê nowych znajomoœci, ale wy-
strzegaj siê ludzi, którzy graj¹ lub nieszcze-
rych. Dbaj o mózg, bêdzie potrzebny – jedz
rzeczy bogate w ¿elazo i noœ czapkê.

LEW 23.07-23.08
Masz œwietn¹ okazjê, by poprawiæ stan portfe-
la i zakoñczyæ turbulencje finansowe. Nie
zmarnuj szansy. Czeka ciê nieco wyzwañ, ale
za³atwione sprawy dadz¹ satysfakcjê, a chwila
wytchnienia bêdzie smakowaæ lepiej. W spra-
wach uczuciowych b¹dŸ wyrozumia³y – byæ
mo¿e pojawi siê chêæ, by unieœæ siê honorem,
ale nie rób tego. Uwa¿aj na pokusy, szczegól-
nie przy zakupach.

PANNA 24.08-23.09
W tych dniach uzbrój siê w cierpliwoœæ i sta-
nowczoœæ. Mo¿esz staæ siê celem ataków,
asertywnoœæ bêdzie jak znalaz³. Masz ³agodny
charakter, pielêgnuj dobroæ w sobie, ale nie
pozwól wejœæ na g³owê. Walcz o przywileje
i gratyfikacje niczym orze³, walcz o mi³oœæ
i przyjaŸñ z sercem i g³ow¹. Op³aci siê, mo-
¿esz zyskaæ wiele. W czasie walki nie przyjmuj
ciê¿kich posi³ków ani kwaœnych potraw. 

WAGA 24.09-23.10
Choæ ostatnio czeka³o ciê wiele wyzwañ, d¹-
¿yæ bêdziesz do równowagi – cechy szcze-
gólnej twego zodiaku. Bêdziesz mieæ wiele
sposobnoœci, by siê wyciszyæ oraz odbudo-
waæ pozytywne relacje z ludŸmi. Pomó¿
wiêc gwiazdom i wrzuæ na luz, nie zamar-
twiaj siê na zapas. Pozwól sobie na odrobin-
kê luksusu, pamiêtaj, ¿e lekarze zalecaj¹
kieliszek wina dziennie – dzia³a zbawiennie
na organizm.

SKORPION 24.10-23.11
Masz du¿o spraw na g³owie, szczególnie za-
wodowych, lecz zadaj sobie pytanie, czy nie
umyka coœ innego, a równie wa¿nego. Zadbaj
o to. W pracy dbaj o uznanie za sw¹ pracowi-
toœæ, b¹dŸ osob¹ szczer¹, a zyskasz szacu-
nek. Nie zapominaj o innych ludziach, w wol-
nej chwili baw siê w doborowym towarzystwie.
Nie zaniedbuj szczególnie jednej osoby, która
niedawno siê pojawi³a, a prawdopodobnie
wniesie wiele do ¿ycia.

STRZELEC 24.11-22.12
W najbli¿szych dniach unikaj przemêczenia.
Mniej istotne sprawy prze³ó¿ na póŸniej, za-
dbaj tylko o te najpilniejsze. Od¿ywiaj siê do-
brze, ubieraj starannie. Po prostu zadbaj o sie-
bie, pozwól myœlom lecieæ swym biegiem. Na-
bierz odwagi, ale i spokoju ducha. Zrób sobie
wewnêtrzne wakacje i wystrzegaj siê ha³aœli-
wych ludzi.

KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Choæ ostatnio by³o wiele powodów do zmar-
twieñ, teraz powinno byæ lepiej i spokojniej.
Wykorzystaj ten czas jak najlepiej. Odpocznij,
spójrz na ¿ycie z dystansem, odetchnij pe³n¹
piersi¹. Myœl pozytywnie, a sprawy potocz¹ siê
nieŸle. Byæ mo¿e znajdzie siê okazja, by za-
koñczyæ sytuacjê, która nie do koñca ci odpo-
wiada³a. 

WODNIK 21.01-19.02
Konstelacja cia³ niebieskich jest dobra. Aby
twe zamiary siê spe³ni³y potrzebujesz jeszcze
jednego – wiary w siebie. Wykrzesaj j¹,
a wiele rzeczy mo¿e siê udaæ. Zdolnoœæ do
podejmowania decyzji bêdzie ci potrzebna,
choæ nie rób niczego pochopnie i nie szar¿uj
z zachciankami. Uwa¿aj na wilgoæ, dbaj
o stawy.

RYBY 20.02-20.03
Choæ zdrowie mog³o ostatnio niedomagaæ,
wszystko siê u³o¿y. Bêdziesz siê cieszyæ coraz
lepszym samopoczuciem, tak¿e znajomi bêd¹
pomagaæ. Poprawa samopoczucia prze³o¿y
siê na lepsz¹ prezencjê. Bêdziesz przyci¹gaæ
ludzi, tak¿e nowych i pojawi siê szansa, ¿e po-
znasz kogoœ, kto zawróci ci w g³owie.

Zoroaster

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

KKuuppuujj  ttaanniioo  −−  łłaattwwoo  ppoowwiiee−−
ddzziieećć,,  ttrruuddnniieejj  zzrroobbiićć..  ZZwwłłaa−−
sszzcczzaa,,  ggddyy  ttrraakkttuujjee  ssiięę
wwsszzyyssttkkiiee  sspprraawwddzzoonnee,,  nnaa−−
pprraawwddęę  sskkuutteecczznnee  rraaddyy  nnaa
zzaassaaddzziiee  ""ii ttaakk  nniicc  zz tteeggoo  nniiee
bbęęddzziiee""..

Przestrzegając kilku pro−
stych reguł, możesz z kalku−
latorem w ręku policzyć, ile
oszczędzasz na każdych
mądrze robionych zakupach.

Nigdy nie wybieraj się na
zakupy bez pełnego żołądka.
Najpierw sycący posiłek, po−
tem sklep, bazar czy hiper−
market. Z pełnym żołądkiem
nie dajemy się skusić na
apetyczne zapachy, rozmai−
te smaki i smaczki, po pro−
stu jesteśmy na to całkowi−
cie odporni!

Zawsze miej mądrze
przygotowaną listę zakupów.
Mądrze, czyli z wypisanymi
potrzebnymi rzeczami ułożo−
nymi najlepiej w kolejności
stoisk, które będziesz mijać. 

Kontroluj gazetki promo−
cyjne. Zwracaj uwagę na dobre
produkty objęte różnymi pro−
mocjami w różnych sklepach.
Czasem np. za kawę, oliwę,
schab i serek możesz zapłacić
kilkanaście złotych mniej, gdy
korzystasz z promocji. 

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Postnie! Czyli bez miêsa, chudo i oszczêdnie.
Kilka pomys³ów, kilka przypomnieñ.

✓✓ Placki z serem: jajko, maœlanka (1-1,5 szklanki), m¹ka,
sól, ciut cukru i serek homogenizowany (zwyk³y lub waniliowy)
zmiksowaæ albo wymieszaæ doprowadzaj¹c do konsystencji
bardzo gêstej œmietany. £y¿k¹ k³aœæ na rozgrzany t³uszcz (gdy
jest zbyt zimny, szybko wsi¹ka; gdy za gor¹cy - przypala). Sma-
¿yæ po obu stronach doœæ cienkie placuszki. Podawaæ z cukrem lub na przyk³ad œmie-
tan¹, syropem klonowym, konfitur¹ - do wyboru.

✓✓ Zupa rybna: œwie¿¹ w³oszczyznê, umyt¹ i oczyszczon¹, pokroiæ w kostkê i gotowaæ
w osolonej wodzie oko³o 20 minut. Odcedziæ, w wywarze gotowaæ rybê (dorsz, karp, co
kto lubi) dodaj¹c nieco soli i pieprzu. Po ok. 15-20 minutach przecedziæ, do roso³u wrzu-
ciæ ugotowane warzywa i obrane z oœci cz¹stki ryby. Zagotowaæ, a gdy wrze (nie za wiel-
ki ogieñ), energicznie mieszaj¹c laæ z garnuszka jajo wymieszane z m¹k¹ i sol¹, by po-
wsta³y lane kluski. Doprawiæ œwie¿¹ cytryn¹, koniecznie posypaæ koperkiem.

✓✓ Zapiekanka postna: makaron ugotowaæ na pó³miêkko (muszelki, kolanka, rurki,
kokardki itp.), wy³o¿yæ do garnka ¿aroodpornego lub kamionki. Dodaæ pokruszony,
bia³y, t³usty ser. Zalaæ mieszanin¹ rozbe³tanych jaj z sol¹, pieprzem, 1-2 ³y¿kami do-
brej œmietany, ca³oœæ wymieszaæ. Posypaæ paseczkami ¿ó³tego sera, zapiekaæ do
zrumienienia, podawaæ z sa³at¹ lub kiszonym ogórkiem.

✓✓ ŒledŸ z dawnych lat: Œledziowe filety (np. matjasy) u³ó¿ w s³oiczku, pokrojone
w kilkucentymetrowe kawa³ki. Przek³adaj sparzon¹ cebul¹ (plasterki cebuli zalej oso-
lonym wrz¹tkiem z odrobin¹ cukru, pozostaw na minutê, odcedŸ, przed u¿yciem niech
ostygn¹). Zalej gêst¹, kwaœn¹ œmietan¹ (mo¿e byæ 18%, 12% albo wymieszana z jo-
gurtem, co kto lubi), pozostaw – niech siê „przegryzie”. Tymczasem ugotuj kartofle
w mundurkach, wybieraj¹c takie, by by³y zdrowe, jednakowej wielkoœci i starannie je
szoruj¹c przed w³o¿eniem do garnka. Gdy gotowe, ka¿dego przekrój na pó³, dekoru-
j¹c ³y¿k¹ serka homogenizowanego wymieszanego z dobrym chrzanem (dodatek so-
li nie zawsze jest konieczny). Dodaj œledzie, posyp szczypiorkiem, dla smaku i aro-
matu. Gotowe! PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
112255  llaatt  tteemmuu  ww CCeessaarrsskkiimm  UUrrzzęęddzziiee  PPaatteennttoowwyymm  RRzzeesszzyy  NNiieemmiieecckkiieejj
zzaarreejjeessttrroowwaannoo  ppiieerrwwsszzyy  ww hhiissttoorriiii  ssaammoocchhóódd::  ttrróójjkkoołłoowwiieecc  PPaatteenntt−−
MMoottoorrwwaaggeenn  CCaarrllaa  BBeennzzaa..

TTooyyoottaa nazwa pochodzi od założyciela największego japońskiego
koncernu samochodowego, zwanego „królem japońskich wynalazców”. To Sakichi Toyoda
(1867−1930). Syn ubogiego stolarza, ojciec japońskiej rewolucji przemysłowej, wynalazca m.in.
automatycznego krosna mechanicznego w roku 1902. Podobno firma nazywa się Toyota, a nie
Toyoda, ponieważ numerologia czy też feng shui wskazały na gwarantującą sukces, korzystną
zamianę jednej litery w oryginalnym brzmieniu nazwiska. Jak widać, udało się!

SSuuzzuukkii to także samochody japońskie, a właściciel firmy, Michio Suzuki (1887− 1982)
także zaczynał od krośniarstwa w przemyśle jedwabniczym. 

ŠŠkkooddaa wzięła nazwę od czeskiego inżyniera. Emil Škoda (1839−1900) zaczynał m.in.
od produkcji broni dla armii austrowęgierskiej. Motoryzacja przyszła potem i znakomi−
cie miewa się do dziś. CCiieekkaawwsskkaa

Rozwi¹zanie nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 3/2011: „Mumia egipska”. Nagrodê - bilet do kina

dla 2 osób - wylosowa³a p. Barbara Lewandowska z ul. Paryskiej. Po
odbiór biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem osobistym
i egz. „Mieszkañca” Nr 5/2011) do 18 marca br. po wczeœniejszym
umówieniu siê telefonicznym z dzia³em rezerwacji biletów.

NoveKino Praha ul. Jagielloñska 26, rezerwacja 22 343 03 10, praha@novekino.pl

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Dyrektor dostrzega leżący na podłodze niedo−

pałek i pyta groźnie:
− Czyje to?!
Cisza…
− No? Czyje to jest?!

Cisza. Dyrektor syczy:
− Pytam grzecznie, czyj jest ten niedopałek?!!!
Na to głos z tyłu:
− No niczyj, niczyj, bierz go śmiało!

☺ ☺ ☺
Wnuczek do dziadka:
− Dziadziu, a dlaczego tata mówi, że babcia przypomina mu

gazetę? Jak to gazetę?!
− Ech, rozumiem go dobrze. Babcia o wszystkim i o wszyst−

kich wszystko wie najlepiej, no i ukazuje się u was codziennie!
☺ ☺ ☺

Stary, spracowany rolnik jedzie polonezem. Spostrzegł przy
szosie skąpo ubraną panią, a że padał deszcz, zatrzymał się
i zaproponował, że ją podwiezie. Jadą, pani kryguje się, wypi−
na, wreszcie nie wytrzymuje i pyta:

− Człowieku! Czy uprawiasz seks?!
Na to chłop:
− Ni, paniusiu. W tym roku tylko zimnioki i żyto…

WWeessoołłyy  RRoommeekk
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ADMINISTROWANIE

Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 0692-614-577

Us³ugi rachunkowe, PIT-y.
Kontakt tel. 505-553-045

Zarz¹dzanie nieruchomoœcia-
mi – solidnie, fachowo. 

Tel. 600-498-794 

AUTO−MOTO

Auto-Skup. Tel.795-297-763

AUTO−MOTO/kupię

Fabiê lub japoñski. 
Tel. 506-871-924

Ma³olitra¿owy. Tel. 789-136-353

FINANSE

Ksiêgowoœæ – fachowo, rze-
telnie, dyskretnie, osobiœcie po-
prowadzê. Tel. 606-763-006; 

22 810-83-60
Kredytowe Ko³o Ratunkowe!

Specjalizujemy siê w trudnych
kredytach. Tel. 500-004-484; 

506-490-819
Szybka po¿yczka bez BIK. 

Tel. 667-877-945

KUPIĘ

AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkê 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, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

RAMKA
Maszyny do szycia na metalo-
wych czêœciach, walizkowe,
z gwarancj¹. Cena od 200 z³.
Ul. Czapelska 32. Tel. 22 870-
71-72

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

NADZIEJA: OPIEKA, PIE-
LÊGNIARSTWO, REHABILI-
TACJA. Wszystko w domu pa-
cjenta! Równie¿ opieka ca³odo-
bowa z zamieszkaniem. 

Tel. 22 815-30-66/62
Profesjonalna pomoc psycho-

logiczna. Tel. 600-157-747

MEDYCYNA NATURALNA

Uzdrowiciel skutecznie likwi-
duje depresje, choroby w ciele
cz³owieka.  Porady i konsultacje
w problemach losowych, które
koñcz¹ siê chorobami. Niskie 
ceny. Zapisy tel. 22 617-46-78

NAUKA

AAA Angielski, niemiecki. 
Tel. 601-20-93-41

Angielski. Tel. 519-589-081
Fizyka, matematyka, korepety-

cje. Tel. 22 615-81-50; 
603-581-282

Francuski, rosyjski, t³uma-
czenia przysiêg³e, in¿ynieryjne,
handlowe. Tel. 0601-35-18-64. 

Bez poœredników!
Francuski z dojazdem. 

Tel. 0602-276-202
J. polski – nauczyciel, matura,

poziom PiR. Tel. 698-700-166
Korepetycje. Mgr in¿. Mate-

matyka, fizyka, szko³a podstawo-
wa, gimnazjum, liceum (skutecz-
nie). Tel. 692-095-060

Liceum dla doros³ych.
Tel. 22 517 77 40; 602 232 879

Matematyka, dojazd. 
Tel. 691-870-045

Niemiecki. Tel. 22 672-94-46; 
698-19-48-48

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. 22 517-77-40

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

Mieszkanie 2 pokoje na ul. Ko-
morskiej. 

Tel. 602-636-664 (od zaraz)

PAWILON WOLNOSTOJ¥-
CY 150 M. KW. (PRZY IN-
STYTUCIE KARDIOLOGII)
W ANINIE WYNAJMÊ. 
KLIMATYZACJA. MONITO-
RING. TEL. 500-40-40-05

Pokój z kuchni¹, komfort. 
Tel. 606-348-026

DAM PRACĘ

Ksiêgowa do Biura Rachunko-
wego, prowadzenie ks. handlo-
wej + bilans na 1/2 etatu. 

Tel. 608-430-903 
Pani (wczeœniejsza emerytura)

w charakterze recepcjonistki
w Klinice Weterynaryjnej
w Wawrze. Tel. 601-363-766 

Praca dodatkowa. 
Tel. 698-617-561

SZUKAM PRACY

Emerytka pomo¿e starszej,
niepe³nosprawnej - zakupy,
sprz¹tanie, Saska Kêpa, okolice. 

Tel. 783-332-615 
Kobieta 60 lat, samodzielna

ksiêgowa (pe³na ksiêgowoœæ) -
pracy na 1/2 etatu. 

Tel. 665-04-50-19
Sprz¹tanie mieszkañ, biur. 

Tel. 515-943-649
RAMKA

Szwaczka- krawcowa. Tel.
509-650-673 (od 16.00)

INNE

RAMKA
Koœció³ Baptystyczny w Ani-

nie zaprasza na nabo¿eñstwa
w ka¿d¹ niedzielê o godz. 10.00
i ka¿d¹ œrodê o godz. 18.00. Ul.
Szpotañskiego 22, www.bkba.org

PRAWNE

DORADCA PODATKOWY
– porady, k³opoty z urzêdem
skarbowym, wszystkie podatki,
spadki, darowizny, aukcje. War-
szawa Goc³aw. 
Tel. 22 672-34-34; 604-095-656 

www.podatki-doradca.pl
Kancelaria Prawna, przy-

stêpne ceny, szeroki zakres us³ug.
Czynna codziennie oprócz wtor-
ków, ul. Grochowska 207 (Uni-
versam, nad bankiem). 

www.kancelariaosica.pl  
Tel. 0509-959-444, 

22 810-00-61 w. 252 

Kancelaria Prawna Pietruk
s.c. Pe³ny zakres us³ug, konku-
rencyjne ceny. Ul. Olszynki
Grochowskiej 11/15 lok. 2 War-
szawa. Tel. 22 879-92-29; 

502-275-194, www.pietruk.eu
Kancelaria Adwokacka adw.

Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukoœna. 

Tel. 22 613-04-30; 
0603-807-481

KANCELARIA DORADZ-
TWA PRAWNEGO – Agnieszka
Stêpieñ-Trela. Tel. 601-079-454

Radca prawny. 
Tel. 691-821-122

RAMKA
WYCENA NIERUCHOMO-
ŒCI
tel. 600 43 88 44

RÓŻNE

RAMKA
Buty do tañca Sklep na Grocho-
wie. www.sklepdance.pl

Profesjonalne sprz¹tanie biur -
Warszawa. Tel. 513-342-440

SPORT

USŁUGI

AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zacho-
dnie. Naprawa. 

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

ALKO – PRZEPROWADZ-
KI. Tel. 512-139-430

AAA SPRZ¥TANIE PIW-
NIC, wywóz mebli. 

Tel. 694-977-485
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 indywidualne, zbior-
cze, monitoring, naprawa RTV.
Najwy¿sza jakoœæ us³ug ul. Igañ-
ska 32. Tel. 22 813-60-33; 

604-506-278
Cyklinowanie, lakierowanie –

Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03

Cyklinowanie, lakierowanie,
uk³adanie parkietów ró¿nych –
Jan Grzybowski. 
Tel. 22 810-70-88; 609-542-545; 

CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki – KAR-
CHEREM. TEL. 694-825-760

Cyklinowanie, uk³adanie. 
Tel. 510-727-201

DEZYNSEKCJA, skutecznie. 
Tel. 22 642-96-16

Domofony, instalacje elek-
tryczne, pralki. Tel. 601-936-805

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, prze-
róbki, wszelkie naprawy. ul. Za-
mieniecka 63. Tel. 22 610-23-05

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

662-065-292
Gaz, hydraulika 24 h, awarie

pieca, termy, kuchni, pod³¹cze-
nia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744 

Glazura, hydraulika, remonty. 
Tel. 22 671-05-82

Glazura, hydraulika – osobi-
œcie. Tel. 518-562-380

Glazura – remonty. 
Tel. 692-881-945

Glazura, hydraulika, remonty. 
Tel. 511-619-407

GLAZURA – hydraulika, elek-
tryka. Tel. 694-809-402

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

607-773-106
Hydraulik. 

Tel. 22 815-66-60; 502-031-257
Hydrauliczne i gazowe –

uprawnienia. Tel. 22 611-89-95; 
795-449-407

Hydraulika wod. kan. gaz, pie-
ce, remonty, przegl¹dy gazowe,
wentylacyjne i kominiarskie. 

Tel. 696-321-228
Inteltrend – profesjonalne

us³ugi remontowo-wykoñczenio-
we. Tel. 692-885-279; 

22 424-32-07
LODÓWKI, PRALKI, TE-

LEWIZORY – NAPRAWA. 
TEL. 694-825-760

Malowanie, tapetowanie, pa-
nele. Tel. 22 615-76-97; 

695-679-521 
Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 22 612-01-95; 510-711-163
Malowanie, drobne remonty. 

Tel. 601-203-313
Malowanie, tapetowanie, g³adŸ

– mistrz. Tel. 22 810-90-22
Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 22 612-01-95; 510-711-163
MEBLE KUCHENNE, SZA-

FY, GARDEROBY, NA WY-
MIAR, PROJEKTY, WYCE-
NA, MONTA¯. 

TEL. 792-093-410 
NAPRAWA TELEWIZO-

RÓW – dojazd. 
Tel. 602-216-943

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

692-420-605

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulaturê,
st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic
i strychów. Wywóz mebli. Tel.
22 499-20-62 

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

Tel. 22 870-09-54
PRANIE – tanio KARCHE-

REM dywanów, tapicerki, mate-
racy. Tel. 502-928-147

Pralki – naprawiam. Emeryci
50% taniej. Tel. 22 672-95-50; 

503-846-135
Pralki, lodówki – naprawa. 

Tel. 502-562-444; 
603-047-616

Pralki, lodówki. 
Tel. 601-361-830; 22 671-80-49; 

604-910-643
Przeprowadzki. 

Tel. 669-834-024
Remonty, kompleksowo, soli-

dnie. Tel. 505-543-594
STOLARZ - wykona solidnie

- meble, zabudowy, szafy, kuch-
nie, pawlacze i inne. 

Tel. 22 810-38-04; 
602-126-214

Tapicerskie. 
Tel. 22 612-53-88

Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 663-511-771

¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 22 610-54-19
Rolety antyw³amaniowe i na-

prawy. Tel. 602-228-874
Rolety, ¿aluzje, verticale, role-

ty antyw³amaniowe – produkcja,
naprawa. Tel. 602-228-874

WYWÓZ MEBLI, GRUZU,
z³omu, œmieci, liœci, oczyszcza-
nie piwnic, strychów. 

Tel. 224 22 63; 888-651-163

USŁUGI/ komputerowe

Komputerowy Serwis. 
Tel. 796-652-432

NAPRAWA KOMPUTERÓW,
SERWIS, INSTALACJE, USU-
WANIE WIRUSÓW. 

TEL. 603-650-090 
Serwis drukarek, faksów, kse-

rokopiarek. Faktury. 
Tel. 503-641-540 

USŁUGI/remontowe

G³adŸ, malowanie, glazura, hy-
draulika. Tel. 0606-181-588

Remonty, wykañczanie wnêtrz. 
Tel. 609-338-803

USŁUGI/transportowe

Przeprowadzki, czyszczenie
piwnic, wywóz gruzu. 

Tel. 514-547-042
Transport, przeprowadzki. 

Tel. 505-524-400

ZIELARSTWO

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

Tel. 602-648-813
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Maszyny do szycia na metalo-
wych czêœciach, walizkowe,
z gwarancj¹. Cena od 200 z³.
Ul. Czapelska 32.

Tel. 22 870-71-72

Szwaczka- krawcowa. 
Tel. 509-650-673 (od 16.00)

Buty do tañca Sklep na Grocho-
wie. www.sklepdance.pl

WYCENA
NIERUCHOMOŒCI

tel. 600 43 88 44

Koœció³ Baptystyczny w Aninie
zaprasza na nabo¿eñstwa
w ka¿d¹ niedzielê o godz. 10.00
i ka¿d¹ œrodê o godz. 18.00. 
Ul. Szpotañskiego 22. 

www.bkba.org

Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

kompleksowa obs³uga
godne warunki ostatniej
pos³ugi 

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

tel.: 22 613-24-42
Ca³odobowo 602−398−417

Warszawa al. Komandosów 34
tel.: 22 612-86-32

Ca³odobowo 604−216−738
www.genita .p l

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

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

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
ca³odobowo – tel. 195 88
(po³¹czenie bezp³atne);

22 836-69-16; 608-054-093
Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWEZAKŁAD POGRZEBOWY

„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

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

C A Ł O D O B O W O

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulatu-
rê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic
i strychów. Wywóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62 

MIESZKANIE ul. Garwoliñska 
2 POKOJE 48 m2

cena – 340 000 PLN

DZIAŁKA Trakt Lubelski 
2657 m2 w.z na 4 budynki dwulokalowe 
tel. 500 161 109

P I L N I E  S P R Z E D A M :

tel. (22) 615 80 05  (22) 615 80 06 

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

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

NARTY
ROWERY
SERWIS!!!

W−wa ul. Ateńska 19
tel. 22 616−15−05;

691−616−515

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA
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Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!

RRRRAAAABBBBAAAATTTT     ZZZZ IIII MMMMOOOOWWWWYYYY 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

Żaluzje
Roletki
materiałowe
Moskitiery
Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

DDDDzzzz iiiieeee llllnnnn iiii ccccoooowwwwoooo     nnnnaaaa     ssssppppoooorrrr ttttoooowwwwoooo DDDDzzzz iiiieeee llllnnnn iiii ccccoooowwwwoooo     nnnnaaaa     ssssppppoooorrrr ttttoooowwwwoooo
Srebro warszawiaka

Dwa srebrne medale zdobyli polscy judocy na zawodach Pu-
charu Œwiata, które odby³y siê w dniach 26-27 lutego na war-
szawskim Torwarze. Jedno ze sreber zdoby³ zawodnik AZS
Uniwersytetu Warszawskiego Krzysztof Wi³komirski (katego-
ria -73 kg). W klasyfikacji punktowej polska reprezentacja zajê³a
szóste miejsce, pierwszeñstwo przypad³o reprezentacji Francji.

Impreza, rozgrywaj¹ca siê w sobotê i niedzielê, by³a du¿¹ gratk¹
dla mi³oœników sztuk walki, tym bardziej ¿e w Warszawie zjawi³o
siê blisko 400 zawodników z 48 krajów ca³ego œwiata. W sumie na
tatami (mata do rozgrywania pojedynków) odby³o siê 413 walk,
219 zakoñczy³o siê przez ippon (przed czasem). Emocje wiêc by³y
zapewnione, o czym œwiadczy³y donoœne krzyki z trybun, zarówno
trenerów, jak i kibiców.

Puchar Œwiata w Judo jest kontynuacj¹ Turnieju Warszawskiego,
w tym roku obchodzi piêædziesiêciolecie. Pod wzglêdem organizacyj-
nym oceniany jest na œwiecie jako drugi po pucharze w Brazylii.
Œwiêto japoñskiej sztuki walki by³o tym ciekawsze, gdy¿ po walkach
fina³owych odby³ siê, dedykowany najm³odszym adeptom judo, tra-
dycyjny trening z mistrzem. Poprowadzili go m.in. Antoni Zajkowski
- pierwszy polski medalista olimpijski, Jaros³aw Lewak - uczestnik
Olimpiady w Sydney i Atlancie oraz Pawe³ Nastula - mistrz olimpij-
ski z 1996 r. Goœciem specjalnym by³ Siergiej Tabakov, trener kadry
Rosji w latach 2004-2008. W treningu wziê³o udzia³ ponad 250 dzie-
ci z ca³ej Polski. Wszyscy otrzymali pami¹tkowe certyfikaty.

Wystêp polskich zawodników ogólnie nale¿y uznaæ za udany, tym
bardziej, i¿ zbli¿aj¹ siê nieub³aganie Igrzyska Olimpijskie w Londy-
nie, a w dalszej kolejnoœci IO w Rio de Janeiro. Jak wspomnia³ na
konferencji prasowej sam Wies³aw B³ach, prezes Polskiego Zwi¹zku
Judo: - Od Atlanty nie zdobyliœmy medali. Polsk¹ reprezentacjê czeka
wiêc wiele pracy i przygotowañ. ¯yczymy zatem sukcesów. (kp)

Wszyscy m³odzi ch³opcy,
którzy chc¹ pokopaæ pi³kê
pod okiem trenera, a nawet
czegoœ siê nauczyæ i powal-
czyæ o zwyciêstwo, maj¹
okazjê, by zrealizowaæ swe
pragnienie. Parafialny Klub
Sportowy Victoria Zerzeñ
og³asza nabór ch³opców
z roczników 1997-2005
w swe szeregi.

Rekrutacja trwa ca³y czas,
miejsce znajdzie siê dla ka¿-
dego – mówi nam Robert
Ochman, dzia³acz klubu.
A klub to nie byle jaki. Za-
³o¿y³ go w 1996 roku ks. Krzysztof
Zió³kowski, zapalony pi³karz, w celu
popularyzacji pi³ki no¿nej i zasad czy-
stej gry poprzez zajêcia sportowe. Ze
zmiennym szczêœciem klub awansowa³

lub spada³ w tabelach, obecnie zawo-
dnicy seniorów przoduj¹ w lidze A-kla-
sy i s¹ bliscy wejœcia do ligi okrêgowej.
Klub wiêc ma sw¹ tradycjê i przetarty
szlak bojowy.

Treningi odbywaj¹ siê na boisku przy
ul. Borków 18, w okresie zimowym w sa-
lach sportowych na terenie dzielnicy Wa-
wer. Chêtn¹ do prób odniesienia swej pi³-
karskiej wiktorii m³odzie¿ kierujemy
wprost do trenerów – oni udziel¹ szcze-
gó³owych informacji o naborze i zajêciach
klubu. Kontakt: Krzysztof Pastuszko 508-
646-932, Pawe³ Dro¿d¿ 509-867-125. 

A ¿¹dnych sportowych emocji kibiców
informujemy, ¿e ju¿ 2 kwietnia, o godzi-
nie 17.00, odbêdzie siê mecz Victoria Ze-
rzeñ vs. LKS Nadnarwianka Pu³tusk
w ramach 12 kolejki rozgrywek ligo-
wych. Bêdzie mieæ on miejsce na stadio-
nie Victorii, w³aœnie przy ulicy Borków
18. Drodzy rodzice! Pomyœlcie zatem,
czy nie warto zapisaæ swe pociechy do
klubu futbolowego. Có¿ mo¿e budziæ
wiêksz¹ radoœæ, ni¿ widok w³asnego
dziecka œmigaj¹cego w klubowej koszul-
ce po boisku i strzelaj¹cego gole. To
prawdziwa wiktoria.

(pik)

Rozpoczê³y siê zapisy do
kolejnej edycji turnieju pi³-
ki no¿nej „EUROPRAGA –
Liga na Trawie”. W tej im-
prezie mecze bêd¹ rozgry-
wane przez prawie pó³ ro-
ku!

W turnieju mog¹ wzi¹æ
udzia³ amatorskie dru¿yny
osiedlowe, szkolne, harcer-
skie, uliczne i zak³adowe.
Mecze bêd¹ rozgrywane
w soboty i niedziele na boi-
skach Pragi Po³udnie przy ul.
Zbaraskiej, Szaserów i Tarno-
wieckiej. Piêcio i oœmiooso-
bowe teamy bêd¹ rywalizo-
wa³y a¿ do paŸdziernika.

Szczegó³owe informacje na
temat imprezy organizowanej
przez po³udniowopraski
Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczy-
pospolitej mo¿na uzyskaæ pod
numerem telefonu 602-370-
324.

- EUROPRAGA jest super!
– mówi¹ „Mieszkañcowi” pi³-
karze zespo³u Saskersi Old
Boys (na zdjêciu), którzy
w ubieg³orocznej edycji zajêli
trzecie miejsce w lidze. - Ten
turniej, to nie tylko rywaliza-
cja, to tak¿e znakomita zaba-
wa i okazja do wielu spotkañ!
– zachêca Dariusz Matuszew-
ski, stoper Saskersów, mie-
szkaniec Starego Rembertowa
i trener w Polonii Warszawa.

ar

Victoria znaczy zwycięstwo

RUSZA EUROPRAGA
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Szacuje siê, ¿e oko³o 10 pro-
cent populacji niedos³yszy. Ozna-
cza to, ¿e s³uch oko³o 200 tys.
warszawiaków nie jest prawid³o-
wy, choæ z pewnoœci¹ nie ka¿dy
zdaje sobie z tego sprawê.

Trudno jest zdefiniowaæ takie
pojêcie jak „normalne s³yszenie”.
Istnieje znaczna ró¿nica miêdzy
zdolnoœci¹ s³yszenia u noworodka
i nastolatka. Tak samo jak wystê-
puj¹ ró¿nice u ludzi dwudziesto-,
czterdziesto i szeœædziesiêciolet-
nich. Jak wiele innych rzeczy
s³uch zmienia siê na przestrzeni
¿ycia, ale zmiany zazwyczaj wy-
stêpuj¹ tak wolno, ¿e na pocz¹tku
wcale ich nie zauwa¿amy. Dopie-
ro, gdy s³uch zaczyna wp³ywaæ na
nasz sposób porozumiewania siê

z innymi osobami, zaczynamy siê
zastanawiaæ, co siê dzieje.

Skutecznym rozwi¹zaniem
otwieraj¹cym drzwi do œwiata
dŸwiêków, które wydawa³y siê
bezpowrotnie utracone, mo¿e
okazaæ siê aparat s³uchowy.
Wspó³czesne aparaty to bardzo
zaawansowane i zminiaturyzowa-
ne urz¹dzenia, potrafi¹ce dosto-
sowaæ siê do ubytku pacjenta.
Wybór konkretnego modelu apa-
ratu w znacznej mierze zale¿y od
rodzaju ubytku s³uchu, ale tak¿e
od osobistych preferencji pacjenta
i jego trybu ¿ycia. W ka¿dym przy-
padku specjalista audioprotetyk
zaproponuje najlepsze rozwi¹za-
nie i pomo¿e dokonaæ najlepsze-
go wyboru.

„W ostatnich latach obserwuje-
my zwiêkszone zainteresowanie
pacjentów naszymi us³ugami. No-
szenie nowoczesnego, miniaturo-
wego aparatu s³uchowego nie jest
ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy 20 lat te-
mu, a jako najczêstsze przyczyny
dyskomfortu pacjenci wskazuj¹
trudnoœci w komunikowaniu siê
z rodzin¹ i znajomymi. Nowocze-
sne technologie nie ominê³y apa-
ratów s³uchowych, które wyposa-
¿one s¹ w bardzo szybkie proce-
sory potrafi¹ce czyniæ z dŸwiê-
kiem prawdziwe cuda.” – mówi
pani Izabela Marczyk, dyplomo-
wany audioprotetyk z firmy Foni-
kon, która specjalizuje siê w nie-
sieniu pomocy osobom niedos³y-
sz¹cym.

Aparat s³uchowy mo¿e przy-
nieœæ wielk¹, pozytywn¹ i natych-
miastow¹ ró¿nicê. Bardzo wa¿-
nym czynnikiem jest indywidualne
zaanga¿owanie pacjenta w pro-

ces noszenia aparatu. Im wiêcej
informacji mo¿e on dostarczyæ
o swoich odczuciach i potrzebach,
tym lepsze bêd¹ rezultaty.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promo-
cj¹ pracownicy gabinetów au-
dioprotetycznych firmy Foni-
kon zapraszaj¹ wszystkich za-
interesowanych na bezp³atne
badanie s³uchu oraz konsulta-
cjê audioprotetyczn¹. Istnieje

mo¿liwoœæ skorzystania z re-
fundacji NFZ i œrodków
PFRON. Osobom niepe³no-
sprawnym proponujemy wizyty
domowe. Z uwagi na du¿e za-
interesowanie naszymi us³uga-
mi prosimy o telefoniczne
umawianie wizyt (ul. Ostro³êc-
ka 4, tel. 22 498 74 80; ul. Br.
Czecha 39, tel. 22 353 42 50).

AS 2011

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA£ÓW:
Warszawa – Praga Południe, ul. Ostrołęcka 4, tel. 22 498−74−80

Warszawa – Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 22 353−42−50
Warszawa – Praga Północ, ul. Dąbrowszczaków 5A, tel. 22 392−05−67

Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 22 353-06-20
Warszawa – Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 22 498-75-40

Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 0 889 179 769 (po godz. 15-tej)
Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 22 862-99-90

Warszawa – Bemowo, ul. Cio³ka 11, tel. 22 877-07-63
Warszawa – Bielany, ul. ¯eromskiego 33, tel. 22 499-66-30

USŁYSZ NA NOWOAPARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 22 498−74−80
ul. Br. Czecha 39
tel. 22 353−42−50

ul. Dąbrowszczaków 5A
tel. 22 392−05−67

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

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

S³abo s³yszysz? Masz trudnoœci z rozumieniem mo-
wy? A mo¿e ktoœ z bliskich ma k³opoty ze s³uchem?
Przeczytaj, w jaki sposób zasiêgn¹æ pomocy!

REKLAMA REKLAMA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

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

Okulary 49,−*

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

Soczewki 
z antyrefleksem

99,−*

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

HURTOWNIA OPTYCZNA

H U R T  –  D E T A L

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA I ESTETYCZNA
PROTETYKA ORTODONCJA

CHIRURGIA IMPLANTY
Znieczulenia miejscowe. Nowoczesny sprzêt i materia³y.
INDYWIDUALNY DOBÓR POSTÊPOWANIA LECZNICZEGO.

Czynne poniedzia³ek–pi¹tek 9.00–20.00
Honorujemy wszystkie karty kredytowe.

Ul. GROCHOWSKA 56
tel. 22 879 87 61

0696 472 557
www.iwadent.waw.pl

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

667722−−7777−−7777

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!

WARSZAWA

Pomoc  lekarska w nocy
Od 1 marca br. nocna i œwi¹teczna opieka zdrowotna nie jest

zwi¹zana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego
jesteœmy zapisani. Pacjenci w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub
nag³ego zachorowania mog¹ korzystaæ z pomocy lekarskiej i pielê-
gniarskiej w dowolnym punkcie nocnej i œwi¹tecznej opieki zdrowot-
nej. Pacjentom przys³uguj¹ równie¿ zabiegi pielêgniarskie wynikaj¹-
ce z ci¹g³oœci leczenia (np. zastrzyki). Œwiadczenia nocnej i œwi¹tecz-
nej opieki zdrowotnej s¹ bezp³atne (dla osób ubezpieczonych) i udzie-
lane bez skierowania. Poni¿ej wykaz niektórych placówek.

SZPZLO (Samodzielny Zespó³ Publicznych Zak³adów  Lecznic-
twa Otwartego), ul. Abrahama 16
Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128
NZOZ Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego, pl. Czerwca 1976 roku 1
SZPZLO, ul. Warszawska 55

NZOZ Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego, ul. S. Kostki Potockiego 20
NZOZ Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego, ul. 1 Sierpnia 36a
SZPZLO, ul. Szajnochy 8
NZOZ Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego, ul. Banacha 1a
SZPZLO, ul. D¹browszczaków 5a
SZPZLO, ul. Czumy 1
SZPZLO, ul. ¯eromskiego 13
NZOZ Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego, ul. Malczewskiego 47 a
Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej „Falck Medycyna”, ul.
Sapie¿yñska 10
SZPZLO, ul. £ojewska 6
Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej, ul. Romera 4

Na stronie mazowieckiego NFZ mo¿na sprawdziæ, gdzie jest naj-
bli¿ej do dy¿uruj¹cej przychodni. (ab)

Witaminki − niekoniecznie
na zdrowie!

Witaminy - najlepiej je pozyskiwaæ ze zró¿nicowanej,
wszechstronnej diety, bogatej w kolorowe, œwie¿e warzywa, ry-
by, chude miêso, kasze. 

S¹ wspaniale przyswajane przez organizm i nie powinny byæ za-
stêpowane przez sztuczne preparaty, nawet te najszerzej reklamo-
wane, polecane przez s¹siadkê czy w budz¹cych respekt opakowa-
niach, którym towarzyszy imponuj¹ca ulotka.

Podobnie z preparatami typu suplementy diety, mikroelementy,
minera³y. 

Prawd¹ jest, ¿e farmaceutyki mog¹ pomóc organizmowi uzupe³-
niæ braki w sytuacji podbramkowej (rekonwalescencja, trudnoœci
z przyswajaniem niektórych niezbêdnych dla prawid³owego funk-
cjonowania witamin itp.).

Prawd¹ jest równie¿, ¿e zbyt wysokie nasycenie organizmu
sztucznymi preparatami mo¿e bardzo nam zaszkodziæ, powoduj¹c
nawet trwa³e uszczerbki na zdrowiu. Nie licz na to, ¿e organizm bez
trudu pozbêdzie siê ka¿dego nadmiaru, na przyk³ad wydalaj¹c go
z moczem. Te uwagi powinny wzi¹æ sobie szczególnie do serca
m³ode mamy i osoby starsze, szukaj¹ce sposobu na poprawê s³ab-
n¹cej kondycji.

Przedawkowanie witaminy A skutkowaæ mo¿e ociê¿a³oœci¹, ³y-
sieniem, problemami z nerkami; C - m.in. wzrasta ryzyko powsta-
wania czy roœniêcia kamieni nerkowych; D - bóle g³owy, biegunka,
pocenie siê, a nawet zaburzenia pracy serca i deformacja koœæca;
E - os³abienie, sennoœæ, podwójne widzenie, problemy trawienne.

Pamiêtajmy o minera³ach: chrom zaburza dzia³anie insuliny a na-
wet mo¿e sprzyjaæ nowotworom; cynk - wymioty, spadek poziomu
miedzi; fluor - wyp³ukuje niezbêdny dla mocnych koœci wapñ; ma-
gnez - zmniejsza przyswajanie wapnia przez organizm, sód - sprzy-
ja nadciœnieniu i obrzêkom.

To tylko kilka dzia³añ tylko kilku, wybranych witamin i mikroe-
lementów. Zanim zaczniesz je aplikowaæ sobie i bliskim, nie pod-
chodŸ bezkrytycznie do reklam i deklaracji producenta. Zwróæ
uwagê na prawid³owe dawkowanie, na inne przyjmowane prepara-
ty i na ewentualne skutki niepo¿¹dane. By je wywo³aæ, wystarczy
czasem przyjmowaæ jednoczeœnie na przyk³ad kompleksowy ze-
staw multiwitamin, tabletki mineralno - zio³owe na poprawê kon-
dycji w³osów i paznokci oraz „niewinne” proszki na uspokojenie
czy niweluj¹ce ³aknienie s³odyczy. Dbaj¹c o siebie, nie nara¿aj
zdrowia! ego

Polska Unia Onkologii nie daje nam za-
pomnieæ o tym, ¿e wczesne wykrywanie
nowotworów to znacz¹ce zwiêkszenie
szans na to, by ewentualn¹ chorobê opano-
waæ i zwyciê¿yæ. Mo¿liwoœci s¹, trzeba tyl-
ko wykryæ przeciwnika; im wczeœniej, tym
skuteczniej mo¿emy go pokonaæ.

Ka¿dego roku w Polsce 14.000 kobiet do-
wiaduje siê, ¿e ma raka piersi, z czego ponad
1/3 umiera, zaœ na raka szyjki macicy zapa-
da 3.500 kobiet rocznie. Co druga przegrywa
z nowotworem. Raka jelita grubego wykry-
wa siê u ponad 13.000 osób, blisko 10.000
z nich umiera. Pora zmieniæ te statystyki
i korzystaæ z bezp³atnych badañ, by wykryæ
nowotwór ju¿ we wczesnym stadium. Zw³a-
szcza, ¿e spore grupy populacji s¹ objête ba-
daniami bezp³atnymi. Dlaczego wszyscy
uwa¿amy, ¿e aby czuæ siê bezpiecznie w sa-
mochodzie, musimy przynajmniej raz w ro-
ku zrobiæ mu przegl¹d, a nie mamy czasu ani
ochoty, by sprawdziæ w³asny organizm?

Dlatego w³aœnie Polska Unia Onkologii
po raz drugi organizuje konkurs Zdrowa
Gmina. Do udzia³u zaproszono gminy z 6
województw, w tym mazowieckiego. 

- Program ma na celu zwiêkszyæ wykry-
walnoœæ chorób nowotworowych, a jedno-
czeœnie zmniejszyæ zachorowalnoœæ na raka
piersi, szyjki macicy czy jelita grubego. Wie-
rzê, ¿e dziêki kontynuacji konkursu na tere-
nie 6 województw, a w przysz³oœci na terenie
ca³ej Polski, przyczynimy siê do zwiêkszenia
œwiadomoœci zdrowotnej wœród mieszkañ-
ców, a tym samym obni¿¹ siê statystyki za-
chorowalnoœci i umieralnoœci z powodu no-
wotworów – mówi prezes Polskiej Unii
Onkologii dr n. med. Janusz Meder.

Konferencja, inauguruj¹ca konkurs,
odby³a siê  7 lutego, gromadz¹c mnóstwo
zainteresowanych - przedstawicieli gmin
(w³adz lokalnych, s³u¿by zdrowia), dzien-
nikarzy - od pism lokalnych po TVP oraz
autorytety medyczne. Aktualn¹ sytuacjê

w polskiej profilaktyce nowotworowej
omówili eksperci, m.in. dr n. med. Janusz
Meder, dr n. med. Jerzy Giermek – kierow-
nik Centralnego Oœrodka Koordynuj¹cego
Populacyjny Program Wczesnego Wykry-
wania Raka Piersi oraz prof. dr hab. n. med.
Jaros³aw Regu³a – Prezes Polskiego Towa-
rzystwa Gastroenterologii, Koordynator
Programu Badañ Przesiewowych dla
Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Gru-
bego. 

Konkurs wy³oni gminy, które wyka¿¹
najwy¿szy procent wzrostu iloœci osób,
które skorzystaj¹ od marca do sierpnia
2011r. z badañ profilaktycznych, finanso-
wanych m.in. przez NFZ.

Wa¿ne s¹ nie tylko procenty, ale te¿ no-
watorskie, skuteczne sposoby gmin na do-
tarcie do mieszkañców i zachêcenie ich do
badañ profilaktycznych. Najlepsze gminy
otrzymaj¹ pokaŸne nagrody finansowe.

Katarzyna Jasiek 

Poważny problem, czy także Twój?




