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Użyźnić 
glebę!

Dwie informacje z tego sa-
mego dnia: kryzys gospodarczy 
wymiata inwestycje z Warszawy. 
I te samorządowe: np. komplek-
sową przebudowę Placu Trzech 
Krzyży, budowę trasy z Ronda 
Wiatraczna do Ronda Żaba, jak 
i te prywatne: wieżowca koło 
Marriotta, hal zdjęciowych TVN.

A druga: że Warszawa zaję-
ła trzecie miejsce w Europie w 
rankingu perspektyw inwesty-
cyjnych ogłoszonym przez dwie 
prestiżowe instytucje. Przed na-
mi tylko Stambuł i Monachium, 
sporo w tyle Praga, a bardzo z 
tyłu - Budapeszt.

Paradoksalnie nie widzę 
sprzeczności pomiędzy tymi 
dwoma wieściami - wiadomo, 
że jak kryzys, to najpierw się tnie 
wszystko, a potem wybiera, co 
lepiej rokujące możliwości i na 
nich koncentruje uwagę. Z te-
go punktu widzenia jest dobrze: 
Warszawa została zaliczona do 
tych wartych zachodu.

Problem polega na tym, że 
ziarno, nim będzie podlane 
(czyli znajdzie stałe finansowa-
nie) musi trafić na dobrze użyź-
nioną glebę. W miejskim odnie-
sieniu, inwestor musi wiedzieć, 
co go czeka. Czyli niezbędne 
są miejscowe plany zagospo-
darowania terenu. A z tym wciąż 
nie jest dobrze. Dla przyciągnię-
cia kapitałów w kryzysie miasto 
więc musi użyźnić glebę. I to 
jest inwestycyjne zadanie nu-
mer jeden. Bo nadchodzące 
trudniejsze czasy nie oznaczają, 
że na pewno będzie się budo-
wać mniej. Może być niemal tyle 
samo, tylko... trzeba wiedzieć, 
co i gdzie się chce wybudować.

Tomasz Szymański 
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Rozpoczął się następny etap budowy  
w Wawrze kolektora „W”. Wiąże się 
to z kolejnymi utrudnieniami dla 
mieszkańców, ale na końcu będzie 
„happy end”.
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Stołeczny urząd właśnie 
rozpatruje wniosek o pozwo-
lenie na budowę na Grocho-
wie… stacjonarnego zakładu 
wytwórni betonu. Silosy mają 
stanąć przy ul. Przeworskiej. To 
niewielka uliczka w północnej 
części centralnego Grochowa, 
sąsiadująca z Zakładem Prze-
mysłu Cukierniczego „Miesz-
ko” SA przy ul. Chrzanowskie-
go. Kilkaset metrów od szpitala 
wojskowego przy Szaserów, 
Parku Polińskiego, lekkoatle-
tycznego stadionu „Orła”. Bli-
żej planowanej inwestycji są 
m.in. dwa przedszkola przy ul. 
Chrzanowskiego i duży plac 
zabaw dla dzieci na osiedlu po- 
między ul. Mycielskiego i Wia-

traczną. Idealny teren na wy-
twórnię betonu! 

„Mieszkaniec” ustalił, że in-
westor, spółka Lafarge Kruszy-
wa i Beton, zamierza wybudo-
wać na Grochowie wytwórnię 
betonu z ośmioma silosami.  
W tym dwoma dwukomorowy-
mi. Ogółem przy Przeworskiej 
ma stanąć dziesięć tzw. emi-
torów, w których składowane 
będą m.in. spoiwa, popioły, ce-
ment. Rocznie ma tu być produ-
kowanych 150 tysięcy metrów 
sześciennych betonu (około 
300 tysięcy ton). Czy to dużo? 
Bardzo dużo. Dla porównania 
możemy przywołać ilość ce-
mentu, który Lafarge, jako wy-
łączny dostawca, dostarczył na 

budowę Stadionu Narodowego 
– to było 90 tysięcy ton.

Wytwórnia betonu w cen-
tralnej części Grochowa (a 
nawet Warszawy – d. Gmina 
Centrum) nie powinna nikogo 
dziwić, bo to przecież tereny 
przemysłowe. Tutaj znajduje 
się baza taxi, zakłady cukier-
nicze, a niedaleko, po drugiej 
stronie torów kolejowych spa-
larnia śmieci. Do szczęścia 
brakuje tylko wytwórni beto-
nu… Pewnie zaraz znajdą się 
malkontenci, którzy będą pod-
nosili, że taka fabryka będzie 
uciążliwa, że będzie pyliła na 
cały Grochów, a w zależności 
od kierunku wiatru cemento-
wy pył będzie zatykał drogi 
oddechowe spacerowiczom w 
Parku Polińskiego, pacjentom 
szpitala na Szaserów, przed-
szkolakom z Chrzanowskiego 
lub sportowcom z KS Orzeł. 

Ale mieszkańcy nie mają się 
czego obawiać.

Z dokumentów złożonych  
w stołecznym urzędzie wynika, 
że wybudowanie wytwórni be-
tonu na Grochowie  jest „racjo-
nalne” i „najkorzystniejsze dla 
środowiska”.

W ostatnich dniach powiatowy 
inspektorat sanitarny stwierdził 
brak potrzeby przeprowadzania 
oceny oddziaływania inwestycji 
na środowisko. Odmienne zdanie 
ma jednak Regionalny Dyrek-
tor Ochrony Środowiska. Przy 
produkcji betonu „czynnikami 
negatywnie oddziałującymi na 
środowisko jest hałas, spalanie 
paliw oraz emisja pyłu z procesu 
napełniania silosów cementem. 
(…) Emisja ta będzie zredukowa-
na dzięki zastosowaniu filtrów” 
– wyjaśnienia, zawarte w karcie 
informacyjnej przedsięwzięcia, 
powinny jednak uspokoić miesz-
kańców. Powinny, gdyby miesz-
kańcy Grochowa wiedzieli, że 
taka inwestycja jest tutaj plano-
wana. A oni o tym nie wiedzą…
 Ada

 Kro ni Ka po li cyj na
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Zrywał kobietom kolczyki 
30-letni Marcin M. zrywał kobietom w autobusach i tramwa-

jach kolczyki. Zaraz potem zdobytą biżuterię sprzedał w lom-
bardzie, a za uzyskaną gotówkę zakupił heroinę. Nie zdążył jed-
nak jej zażyć, ponieważ wpadł w ręce policjantów... 

Zaatakował nożem
Policjanci zatrzymali mężczyznę, który dopuścił się rozboju 

z nożem w ręku. Jeszcze w listopadzie do komendy zgłosił się 
mężczyzna, który padł ofiarą napadu. Z jego zeznań wynikało, 
że napastnikiem był niedawno poznany młody człowiek. Obaj 
mężczyźni szli w środku nocy przez Most Poniatowskiego. Kie-
dy mieli się już rozstać i rozejść każdy w swoją stronę nowo po-
znany mężczyzna wyciągnął nóż i grożąc nim zażądał telefonu 
komórkowego. Sprawa trafiła do wydziału kryminalnego. Czyn-
ności operacyjne doprowadziły funkcjonariuszy do sprawcy.  
W piwnicy pewnej starej kamienicy, ukrywał się właśnie 23-let-
ni  Rafał M.  

Było ich trzech
Zdarzenie miało miejsce na jednej z ulic Grochowa, tuż po 

20.00. Do idącej kobiety podbiegło trzech nastolatków i wy-
rwało jej torebkę. Kobieta podniosła alarm, z pomocą przyszedł 
jej przypadkowy przechodzień. Wspólnie dogonili jednego  
z sprawców i znaleźli torebkę. Policjanci z patrolówki zatrzyma-
li 15-letniego Dawida. Dzięki czynnościom operacyjnym bar-
dzo szybko ustalili, kim są wspólnicy Dawida. 15-latkowie, Olaf 
i Marcin wpadli w ręce policjantów dzień później. Nieletnimi 
zajmie się sąd rodzinny.  

Ubrał się „na cebulę”
Wezwani na interwencję do hipermarketu policjanci zastali 

na miejscu pracowników ochrony i ujętego przez nich młode-
go człowieka, który był wyjątkowo grubo ubrany. Pod kurtką 
miał na sobie jeszcze 5 różnych, nowych i dodajmy, kradzio-
nych bluz dresowych. 18-letni Mateusz G. ubrał się „na ce-
bulę” w przymierzalni hipermarketu. Wartość ubrań wyniosła 
905 złotych. Policjanci zatrzymali 18-latka. Po sprawdzeniu 
jego danych w policyjnej bazie okazało się, że jest on ucieki-
nierem z ośrodka wychowawczego. Trafił do policyjnej celi. 

Włamał się po kaloryfery
Policjanci z Wesołej na gorącym uczynku zatrzymali spraw-

cę usiłowania kradzieży z włamaniem do budynku. 57-letni 
Witold K. pod osłoną nocy wdarł się do domu, z którego pró-
bował ukraść... grzejniki. Wyłamał drzwi wejściowe i wszedł 
do środka, policjanci już zostali zawiadomieni o tym fakcie. 
57-letni Witold K. był bardzo zaskoczony, kiedy tuż za jego 
plecami pojawili się stróże prawa.  toms

rEKlAMA                                                                                                                                             rEKlAMA 

2 mIesZKaNIeC

beton atakuje
Przebiegająca torem ul. Wiatracznej obwod-
nica miała być inwestycją niezmiernie ważną 
dla Grochowa i całej Pragi Południe. Na razie 
nie będzie realizowana. Za to w ten rejon ma 
zamiar wejść prywatny biznes…

Budowa kolektora ściekowego „W”, to 
inwestycja długo wyczekiwana. To także 
największa w Wawrze inwestycja reali-
zowana przez MPWiK. Zakończenie bu-
dowy kolektora planowane jest na wio-
snę przyszłego roku. Tomasz Kunert ze 
stołecznego Ratusza wyjaśnia, że dzięki 
kolektorowi „ścieki popłyną do oczysz-
czalni „Czajka” i nie będą zanieczyszcza-
ły Wisły”. – Wawer nadrabia zaległości 
infrastrukturalne – mówi „Mieszkańco-
wi” Adam Godusławski, wiceburmistrz 
dzielnicy. – Niestety, inwestycje wiążą 
się z utrudnieniami dla mieszkańców, ale 
ten stan trzeba przetrwać. Na końcu jest  
happy end – z naszych ulic znikną szam-
biarki. 

Miejscy urzędnicy zapewniają, że rów-
nolegle z budową kolektora „W”, budowa-
na będzie sieć kanalizacyjna. Dzięki temu 
zostaną skanalizowane osiedla i domy  
z południowych części Wawra. Ten pro-
ces, oczywiście, potrwa kilka lat. Na razie 
mieszkańcom korzystającym z ulic, w obrę-
bie których realizowana jest inwestycja, do-
skwierają utrudnienia związane z budową. 
Szczególnie te wiążące się z zamykaniem 
arterii. Prace nad kolektorem trwają m.in. 
przy ul. Kadetów i Trakcie Lubelskim.  
Wyłączane w tym roku z ruchu ulice, to 
Zwoleńska, Kadetów i Trakt Lubelski (na 
odcinkach pomiędzy Zwoleńską i Bronow-
ską, a następnie od Bronowskiej do Kade-
tów). 

Urzędnicy obiecują, że mieszkańcy za-
mykanych ulic będą mieli swobodny do-

jazd do swoich posesji. Zmianom ulegają 
trasy autobusów komunikacji miejskiej 
(informacja na stronie www.ztm.waw.pl). 
Pod koniec stycznia, w Domu Parafial-
nym przy ul. Trakt Lubelski 157, odbyło 
się spotkanie informacyjne dla mieszkań-
ców zainteresowanych budową kolektora 
„W” i utrudnieniami wynikającymi z tej 
inwestycji. – Takie spotkania pokazują, że 
uczestnictwo mieszkańców w procesie bu-
dowlanym jest bardzo ważne – mówi wi-
ceburmistrz Godusławski, który w Domu 
Parafialnym reprezentował dzielnicowy 
urząd. – Pytano o poszczególne etapy bu-
dowy, a my na bieżąco, wyjaśnialiśmy róż-
ne wątpliwości lub wręcz prostowaliśmy 
nieprawdziwe informacje. 

Budowa kolektora „W” realizowana jest 
w nowoczesnej, zdalnej technologii mikro-
tunelingu – tunele drąży się specjalną tarczą 
wiertniczą, przy jednoczesnym usuwaniu 
„urobku” oraz wprowadzaniu rur tworzą-
cych gotowy rurociąg.   rosa

KANALIZOWANIE WAWRA
dokończenie ze str. 1
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Gdyby tak móc z pen-
sji już dziś odkładać so-
bie więcej na emeryturę, 
(bo wiadomo, że różowo 
nie będzie)…  Gdyby tak 
jeszcze na przykład pła-
cić mniejszy podatek w ze-
znaniu rocznym…  Gdyby, 
gdyby…

To dobre dla marzycie-
li, ale także - dla nas! Ma-
ło kto wie o nowej możli-
wości, a ci, którzy o niej 
słyszeli, nie zawsze zna-
ją szczegóły. A rzecz jest 
naprawdę warta uwagi! O 
co chodzi? 

Chodzi o nowe rozwiąza-
nie, czyli IKZE - Indywidu-
alne Konto Zabezpiecze-
nia Emerytalnego. Ujmu-
jąc rzecz w bardzo wiel-
kim skrócie, ustawodaw-
ca daje nową możliwość 
i prawo do skorzystania 
z pewnych ulg podatko-
wych, czyli do odpisania 
od podatku kwoty, jaką 
przeznaczymy na przy-
szłą emeryturę. 

Ten produkt po raz pierw-
szy w historii pozwala nie 
tylko oszczędzić na eme-
ryturę, ale też odpisać so-
bie całoroczne oszczędno-
ści w rozliczeniu naszych 
podatków. Zebrane w ten 

sposób środki mogą być 
po jakimś czasie wycofa-
ne, gdy zmienimy zdanie 
co do dalszego ich groma-
dzenia, mogą też być prze-
kazane spadkobiercom.

Warto zainteresować 
się tym bliżej, bo to pro-
pozycja naprawdę pierw-
sza w historii Polski, roz-
ważna, mądra i wreszcie 
z olbrzymią korzyścią dla 
zwykłych ludzi.

Kto może skorzystać? 
Każdy, kto zarabia i ma wię-
cej niż 16 lat, ale nie więcej, 
niż 55 lat. Ile i jak często 
trzeba wpłacać? Czy mogę 
śledzić moje konto przez 
Internet? Jak często moż-
na wypłacić swoje zebra-
ne w ten sposób oszczęd-
ności? Czy trzeba czekać 
do emerytury, jeśli chce się 
z nich skorzystać? A jeśli 
chcę na przykład pojechać 
w podróż mojego życia 
jeszcze przed emeryturą, 
albo wyremontować dom, 
to czy mogę skorzystać z 
tych środków? Czy wów-
czas wypłata odbywa się 
jednorazowo, czy ratalnie? 
Jak konkretnie wyglądać 
będzie dofinansowywa-
nie mojej emerytury? Czy 
ewentualni spadkobiercy 
mogą otrzymać tę kwotę 
i czy naprawdę na aż tak 
korzystnych warunkach? 
Naprawdę nie będą za to 
płacić podatku, ponieważ 

zgromadzone przeze mnie 
w ten sposób środki nie 
wchodzą w masę spadko-
wą? No i czy te pieniądze 
są naprawdę bezpieczne?

Na te i całe mnóstwo in-
nych pytań można uzy-
skać odpowiedź w nowej 
placówce Towarzystwa 
Ubezpieczeń na życie 
Aviva, która wpisuje się  
w program IKZE - Indywi-
dualne Konto Zabezpie-
czenia Emerytalnego.

To gotowe, świetne i bar-
dzo konkurencyjne rozwią-
zanie, korzystne dla bardzo 
wielu z nas. Zwłaszcza, że 
nie mówimy tu o wpłaca-
niu potężnych kwot - wpła-
cać można na przykład 4% 
podstawy składki na ubez-
pieczenie emerytalne za 
rok poprzedni pamiętając, 
że w zeznaniu rocznym 
wszystko to odliczamy so-
bie od podatku! Czyli, mó-
wiąc inaczej, jednocześnie 
zyskujesz wyższą emery-
turę i… niższe podatki!

Wydaje się niewiarygod-
ne? Ależ to stuprocentowa 
prawda! Ciekawe, gdzie 
jest ukryty haczyk, bo prze-
cież takich cudów nie ma? 
Otóż „cuda” są, od 1 stycz-
nia, zgodnie z ustawą, po 
raz pierwszy w tak korzyst-
nej dla nas formie. Im szyb-
ciej skorzystasz, tym lepiej. 

Placówka Aviva mieści 
się niedaleko, na Gocławiu. 

To nowy budynek przy ul. 
Bora Komorowskiego 37, 
nieopodal skrzyżowania 
z Abrahama i Meissne-
ra. Tu bez problemów do-
jedziesz autobusami taki-
mi, jak m.in. 111, 117, 123, 
147, 151, 411, 507, 509, 
a jeśli wolisz samochód - 
możesz podjechać niemal 
pod same drzwi.

Można wpaść w tygo-
dniu, ale najlepiej skorzy-
stać ze specjalnej propo-
zycji: w najbliższą sobotę  
i niedzielę, czyli 11 i 12 lu-
tego, specjalnie dla Cie-
bie, oddział będzie otwar-
ty w godzinach 11.00- 
-15.30. Ponieważ jest zim-
no, czekać będzie gorąca 
kawa i herbata, a że temat 
jest gorący, także… woda!

Nie wahaj się przyjść z 
dzieckiem, nie będzie ani 
się nudzić, ani przeszka-
dzać, gdy będziesz zdoby-
wać szczegółowe informa-
cje. Kto chce, może zrobić 
sobie zdjęcie ze słynnym 
Pikusiem (przepraszam, 
Panem Pikusiem!), ma-
skotka wielkości człowie-
ka, a w tygodniu odebrać 
je na płycie. Zabawna pa-
miątka, jedyna okazja że-
by zrobić dziecku taką wła-
śnie niespodziankę!

Pracownicy placówki, po-
mocni, przyjaźni, niezwykle 
kompetentni i świetnie zo-
rientowani, mogą zachęcić 

także do innych sposobów 
zadbania o siebie a do-
kładniej - o swoje finanse. 
Ubezpieczenia, programy 
emerytalne, ubezpieczenia 
mieszkań i domów.

Proszę się nie dziwić, je-
śli przy okazji spotka pań-
stwa… propozycja współ-
pracy! Zespół się rozwija, 
chętnie widzi tych, którzy 
szukają w życiu samodziel-
ności i niezależności, którzy 
czują, że nie do końca wy-
korzystują swój potencjał i 
chcieliby spożytkować tak-
że tę „rezerwę”, mogą zre-
alizować to właśnie tu, do-
łączając do zespołu Avivy.

Naprawdę warto w ten 
weekend znaleźć czas, by 
zajrzeć w sobotę lub nie-
dzielę między godziną 
11.00 a 15.30 do Avivy 
i dowiedzieć się o szczegó-
łach. Nie ma co zwlekać: 
im szybciej podejmiesz 
decyzję, tym więcej odli-
czysz sobie od podatków 
2012 i tym bezpieczniej 
będziesz zbliżać się do 
swojej emerytury.

Nic nie rozwiąże się sa-
mo, trzeba działać, Wszyst-
ko w Twoich rękach. 
Sprawdź osobiście. Bo 
warto.

AS 2012

OSZCZĘDZAJ I ODPISUJ OD PODATKU

XXII Oddział AVIVA, ul. Bora Komorowskiego 37, tel. 22 337-78-00



Spraw sobie i swoim najbliższym 
NIEPOWTARZALNY PREZENT 

WALENTYNKOWY!
Duży wybór brylantów  

po promocyjnych cenach!
W ciągłej sprzedaży nowe wzory 
ekskluzywnych wyrobów ze złota 

oraz brylantów – cena –50%!
Nowa kolekcja obrączek  

oraz wyrobów złotych i srebrnych.
Zapraszamy na krótką promocję Walentynkową! 

ZAPrAsZAmy!
Universam Grochów 

I piętro

„Świat złota”
ul. Grochowska 207
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NARZyNki gwiNtowNiki 

NARZĘdZiA, art. metAlowe 
 ul. Miñ ska 38
 tel. 813 99 55
  www.metal-market.pl 

w³asny 
parking

NARZĘdZiA ŚRuby liNkiZAmki

huRT  DeTAL
metal−market

rEKlAMA rEKlAMA  

(22)5178888512024054www.ostojarembertow.pl

Po mieszkańcach Kamionka i Saskiej 
Kępy, socjologach z „Projektu społecznego 
2012. Co nam zostanie po Euro?” oddaje-
my głos nauczycielom wychowania fizycz-
nego. 

Czy organizacja największej w historii Pol-
ski imprezy sportowej i „nasza” lokalizacja 
Stadionu Narodowego zmieniły coś w po-
wszechnym, szkolnym sporcie? 

W cyklu „Mamy stadion. I co mamy?” 
pytamy jakie są odczucia i oczekiwania wu-
efistów południowopraskich podstawówek. 
Nauczycieli, którzy w naszych pociechach 
rozwijają sprawność fizyczną i zaintereso-
wanie sportem.

Michał Orłowski,  
SP Nr 55

Bardzo ładnie zago-
spodarował nam się te-
ren na Pradze Południe, 
ale tak naprawdę obec-
ność Stadionu Narodo-
wego naszej młodzieży 
nie daje nic. Oprócz 
tego, że indywidualnie, 
przy okazji dni otwar-

tych poszli i zobaczyli, jak wygląda. Jesteśmy 
jedyną szkołą sportową w dzielnicy, w której 
jest stadion, a nawet nas na niego nie zaproszo-
no. Nie ukrywam radości, że EURO 2012 bę-
dzie u nas, ale, jako prosty nauczyciel, myślę, 
że koszty przygotowań do tej imprezy są coraz 
większe. A skądś te pieniądze trzeba brać. Za-
obserwowałem, że od czasu przyznania nam 
organizacji EURO tracimy możliwości wejścia 
z dziećmi do obiektów sportowych, na baseny 
– środki przyznawane na fizyczny, sportowy 
rozwój najmłodszych zostały jakby ucięte. 

Danuta Żuraw, 
SP Nr 141

Nic się nie zmieniło, 
a oczekiwania były i 
są, bo po naszej stronie 
Wisły nie ma dużych 
obiektów sportowych, 
nie ma dużych klubów, 
gdzie dzieci mogły-
by się rozwijać. War-
szawianka, Skra, Le-

gia i inne są po tamtej stronie Wisły. Dobrze 
by było, gdyby przy Stadionie Narodowym 
działały jakieś kluby lub sekcje. Żeby nie był 
to obiekt biznesowy, którego celem jest zara-
bianie na siebie. Bo znowu nie będzie nic dla 
dzieci. Tak, jak to się stało z dzielnicowymi 
ośrodkami sportu i rekreacji. OSiR-y, DOSiR-
-y miały być dla dzieci, a nie są. Pierwotnie, 
to w halach „dosirowskich” mieliśmy orga-
nizować zawody, bo w większości szkół sale 

gimnastyczne są niewymiarowe. Cały czas się 
mówi o sporcie masowym, ale on, niestety nam 
pada.  Jeśli chodzi o związane z mistrzostwa-
mi zmiany w programie nauczania, to właści-
wie mogę odnotować tylko program uczący 
prawidłowego kibicowania „EURO 2012 =  
TOLERANCJA + RÓWNOŚĆ”. Jest możli-
wość zwiedzania obiektów sportowych za po-
średnictwem Komendy Stołecznej Policji. Ki-
bicowanie, to ważny aspekt piłki nożnej. Uczy-
my dzieci tolerancji i kibicowania fair play. 

No i jeszcze jedna zmiana – jak na Stadio-
nie Dziesięciolecia był Jarmark „Europa”, to 
do dzielnicowego budżetu wpływały z tego 
handlu pieniądze i oświata dostawała więcej  
i było więcej na sport dziecięcy. Z działalności 
Stadionu Narodowego pieniędzy dla nas nie 
będzie… 

Mirosław Dubert,  
SP Nr 141

Przyszłość pokaże, 
jak to będzie, ale nie 
widzę jakiegoś wpły-
wu obecności Stadionu 
Narodowego na sport 
dziecięcy na Pradze 
Południe. Prawda, 
wzmocniła się tam 
okoliczna infrastruktu-

ra. Mam nadzieję, że przy stadionie powstaną 
obiekty, z których będziemy mogli korzystać 
po mistrzostwach - baseny, korty tenisowe. 

Dużo większy wpływ w ostatnich latach na 
dziecięcy sport ma rozbudowa przyszkolnych 
boisk. Wiele naszych szkół ma już tartanowe 
bieżnie, skocznie, boiska do koszykówki, piłki 
nożnej. Postęp kolosalny.

Dariusz Całka,  
SP Nr 255

Stadion Narodowy 
i mistrzostwa EURO 
2012, jak na razie nie 
wywarły większego 
wpływu, ani na życie 
szkolne, ani na zmiany 
w okolicy szkoły. Ani 
nie jest lepiej, ani go-
rzej. W programie na-

uczania też się nic nie zmieniło. Realizujemy 
kalendarz imprez sportowych. Jeżeli powstanie 
szkółki piłkarskiej FC Barcelona było związa-
ne z mistrzostwami, to faktycznie, zwiększyło 
się u nas zainteresowanie piłką nożną. Dużo 
dzieci od nas się dostało do tej szkółki. Chcie-
libyśmy czynnie uczestniczyć w imprezach 
na stadionie, a nie tylko chodzić i go oglądać.  
W końcu jesteśmy w dzielnicy podstawówką 
najbliżej położoną od Stadionu Narodowego.
 (ar)

Mamy stadion. I co mamy?

Rada Osiedla Grochów Pół-
nocny i Stowarzyszenie Promo-
cji Grochowa przeprowadziły 
wśród mieszkańców konsultacje 
dotyczące oczekiwanych zmian 
i modernizacji w Parku „Le-
śnika”. Konsultacyjne ankiety 
wypełniło ponad 300 mieszkań-

ców, jednak tylko garstka zain-
teresowanych pofatygowała się 
na spotkanie w urzędzie dziel-
nicy. – Jest potrzeba rozmowy 
o przeszłości, teraźniejszości i 
przyszłości tego parku – przy-
znał Adam Grzegrzółka, wice-
burmistrz Pragi Południe. Od-
powiedzialna za parkową zieleń, 
Sabina Filipowicz mówiła, jak 
urząd dba o Park „Leśnika”: – W 

ostatnich latach zostały tam wy-
remontowane alejki, położono 
tzw. chodniki rzymskie, uporząd-
kowano ścieżki, sukcesywnie 
zasadzano krzewy i drzewa. Wy-
dzieliliśmy specjalne miejsce do 
spacerów z psami, bo zwierzęta 
niszczyły parkową roślinność. 

To miejsce jest bardzo intensyw-
nie użytkowane. Do Parku „Le-
śnika” trafiła część drzew i krze-
wów z remontowanego placu 
Szembeka. Od 2006 r. dzielnica 
trzykrotnie zwiększyła środki na 
utrzymanie tego parku. 

Urzędnicy zgadzają się, że 
teren potrzebuje doinwestowa-
nia (szczególnie jego centralna 
część z tarasami i placem za-

baw). Potwierdzają koniecz-
ność oświetlenia parku. Uwa-
żają jednak, że przeprowadza-
na społecznie ankieta zawierała 
zbyt dużą ofertę. – Mieszkańcy 
są zainteresowani tym, co po-
wstaje w ich okolicy i chętnie 
biorą udział w konsultacjach 
– mówił Tomasz Suski, pre-
zes Stowarzyszenia Promocji 
Grochowa. Renata Zatorska, 
przewodnicząca Rady Osiedla 
Grochów Północny, podzięko-
wała mieszkańcom za udział 
w konsultacjach, a członkom 
swojego samorządu za zaanga-
żowanie w wypełnianie ankiet. 

A czego by chcieli miesz-
kańcy? Amfiteatru, fontanny, 
więcej ławek i ścieżek, latar-
ni, a nawet arboretum (ma-
łego ogródka z chronionymi 
lub egzotycznymi roślinami). 
Na szybką rewitalizację Parku 
„Leśnika” raczej jednak nie 
ma szans, gdyż w stosunku do 
części jego terenu występują 
roszczenia byłych właścicieli. 
Wiceburmistrz Grzegrzółka 
zapewnia, że po zakończeniu 
postępowań z byłymi właści-
cielami dzielnicowy Ratusz za-
stanowi się nad tym, jak dalej 
urządzać park znajdujący się 
pomiędzy ulicami Grochow-
ską, Kwatery Głównej, Osow-
ską, Trembowelską i Bitwy 
Grochowskiej. 

rosa

Co dalej z „Leśnikiem”?
W dzielnicowym Ratuszu omawiano ankiety 
dotyczące rewitalizacji grochowskiego Parku 
im. płk. Jana Szypowskiego „Leśnika”. Czy 
jest szansa na jego rewitalizację?

„Motoryzacja to nasza pasja” 
– to jedno z najważniejszych ha-
seł firmy Nivette. Od 14 lat jest 
w gronie wiodących dealerów 
oferujących pełną gamę samo-
chodów. Oferuje klientom no-

we samochody, kompleksową 
obsługę serwisową, zakup ory-
ginalnych części, a także pełen 
zakres usług związanych z fi-
nansowaniem i ubezpieczeniem 
zakupionych aut.

Tradycyjnie w pierwszą so-
botę lutego Państwo Barbara  
i Michał Nivette (na zdjęciu) 
zaprosili swoich współpracow-
ników i przyjaciół do Salonu 
Opla i Chevroleta, Subaru, Sa-
aba i Mazdy przy ul. Lotniczej 
3/5 na doroczne spotkanie kar-
nawałowe. Wśród wielu atrak-
cji tego wyjątkowego wieczo-
ru gwoździem programu był V 
Jubileuszowy już Festiwal Na-
lewek. Nie był to jedyny jubi-
leusz, ponieważ tego dnia pre-
zes spółki i jej główny udziało-
wiec – Michał Nivette, który w 
branży motoryzacyjnej działa 
ponad 40 lat – obchodził  swo-
je urodziny. Jubilatowi - składa-
my najserdeczniejsze życzenia.
 (wb) 

MOTORYZACJA TO NASZA PASJA

Międzylesie ul. Czarnołęcka 3

BEZCZYNSZOWA  
KAWALERKA 38 m2  
z ogródkiem

cena 309.000 PLN 
Tel. kom. 797-997-008



Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych II Oddział w Warszawie 
organizuje bezpłatne szkole-
nie dla płatników składek 
uprawnionych do wy-
płaty świadczeń pie-
niężnych z ubezpie-
czenia społecznego w 
razie choroby i macie-
rzyństwa, w zakresie kontro-
li zwolnień lekarskich od pracy. 
Planowany termin 24 lutego br. 
Szczegółowe informacje pod nr 
tel. 22 590-21-21 lub na stronie 
www.zus.pl (w zakładce szkole-
nia). Zgłoszenia przyjmowane 
są do 21 lutego br.

  
W związku z mroźnymi tem-

peraturami na ulicach stolicy 
pojawiły się koksowniki. Usta-
wione są na 9 pętlach autobu-
sowych. Po praskiej stronie są 
m.in. na pętli tramwajowej na 
Gocławku, w al. Solidarności 
przy ul. Jagiellońskiej, na Ron-
dzie Chruściela przy bramie 
AON, przy stacjach w Waw-
rze, Aninie, Międzylesiu, Ra-
dości, Falenicy, Miedzeszynie, 
Dworcu Wschodnim, na Ron-
dzie Wiatraczna, Placu Hallera 
i na pętli Bora-Komorowskie-
go. Uwagi dot. koksowników 
można zgłaszać do Służby Dy-
żurnej Miasta tel. 196-56.  

  
Już po raz czwarty warsza-

wiacy będący w trudnej sytuacji 
materialnej mogą skorzystać z 
porad prawnych udzielanych 
przez Okręgową Izbę Radców 
Prawnych. Rusza kolejna od-
słona akcji „Radcowskie wtor-
ki”. W ramach akcji mieszkań-
cy stolicy mogą skorzystać z ta-
kiego doradztwa za symbolicz-
ną złotówkę. Radcowie, dyżu-
rujący dotąd w każdy wtorek w 
miejscach wyznaczonych przez 
urzędy dzielnic, przenoszą się 
na pl. Konstytucji. W siedzibie 
OIRP przy pl. Konstytucji 5 po-
wstanie centrum bezpłatnej po-
mocy prawnej. 

  
Zarząd Transportu Miejskie-

go przygotował specjalną War-
szawską Kartę Miejską z okazji 
Dnia Zakochanych. Na awersie 
spersonalizowanej karty na Wa-
lentynki umieszczono duże ser-
ce ułożone z małych w różnych 
odcieniach różu. A wszystko na 
tle panoramy Warszawy. Uni-
katową kartę pasażerowie mo-
gą wyrobić do 7 marca br. Kar-
ta jest dostępna we wszystkich 

Punktach Obsługi Pasażerów 
ZTM, można ją również zamó-
wić za pośrednictwem Interne-
tu. Na stronie personalizacja.
ztm.waw.pl do wyboru są kar-
ty ze standardowymi wzorami 
oraz karty okolicznościowe. 

  
Utrzymująca się od kilkuna-

stu dni minusowa temperatu-
ra spowodowała, że strażnicy 
miejscy rozwożą ciepłe posiłki 

w miejsca, w których przeby-
wają osoby bezdomne, dla któ-
rych porcja ciepłej zupy to czę-
sto jedyny posiłek. Stałą kon-
trolą objęto 110 miejsc, z czego 
74 znajdują się na Pradze Pół-
noc, Targówku i Białołęce. Są 
to zazwyczaj pustostany, altany 
działkowe lub kanały ciepłow-
nicze, w których przebywają 
bezdomni.   

  
151 kontroli jakości paliw 

przeprowadziła w ubiegłym ro-
ku mazowiecka inspekcja han-
dlowa.  Zakwestionowano 3,4 
proc. badanych próbek, w tym 
4,7 proc. benzyny i oleju napę-
dowego oraz 1 z 12 próbek bio-
paliwa. Jakość gazu skroplone-
go (LPG) nie budziła zastrze-
żeń. Za sprzedaż paliw niewła-
ściwej jakości grożą sankcje. 
Klienci mogą reklamować pali-
wo u sprzedawcy na ogólnych 
zasadach. – Kontrolując paliwa 
na Mazowszu zauważamy sta-
łą poprawę ich jakości. W 2011 
roku nieprawidłowości stwier-
dzono w 3,4 proc. pobranych 
próbek, rok temu w 5,5 proc., 
a w 2003 aż w 15 procentach 
– powiedział Grzegorz Wrzo-

sek, Mazowiecki Wojewódzki 
Inspektor Inspekcji Handlowej. 

  
Do odwołania, autobusy li-

nii przyspieszonych będą za-
trzymywały się „na żądanie” 
na wszystkich występujących 
na trasie przystankach. Zarząd 
Transportu Miejskiego podjął 
decyzję o uruchomieniu „przy-
stanków mrozowych” w związ-
ku z silnymi mrozami i skróce-
niem czasu oczekiwania pasa-
żerów na autobus. 

  
W sobotę 18 lutego o godz. 

17.00 w Klubie Kultury „Za-
stów przy ul. Lucerny 13 od-
będzie się Koncert Walentyn-
kowy „Zakochani są wśród 
nas” w wykonaniu młodych ar-
tystów z Klubu Kultury „Za-
stów”. Spotkaniu towarzyszyć 
będzie wystawa prac plastycz-
nych i galeria biżuterii. Wstęp 
jest wolny.

  
 Od 30 stycznia przybyły 

dwa nowe parkingi w stołecz-
nym systemie Parkuj i Jedź – 
Wawer SKM (przy ul. Widocz-
nej) i Jagiellońska. Łącznie po-

mieszczą około 230 aut. Aby 
bez dodatkowych opłat korzy-
stać z takiego parkingu, wy-
starczy mieć bilet warszawskiej 
komunikacji miejskiej, od do-
bowego wzwyż. 

  
W związku z budową kolek-

tora W w Wawrze zmieniła się 
trasa czterech linii autobuso-
wych. Autobus 119 (powrót na 
trasę podstawową), od począt-
ku kursowania linii dziennych: 

Rakowiecka -Sanktuarium – … 
– Wał Miedzeszyński – Bro-

nowska – Trakt Lubelski – 
Lucerny – Szpotańskiego 

– Żegańska – al. Dzie-
ci Polskich – Między-
lesie. Dla linii nocnej 
(od początku kurso-

wania) zostaną wpro-
wadzone zmiany w kur-

sowaniu linii: 142 i 702 (skie-
rowanie na trasę objazdową w 
obu kierunkach): Wiatraczna – 
… – Trakt Lubelski – Bronow-
ska – Wał Miedzeszyński – … 
– Aleksandrów/Urząd miasta. 
N75 (skierowanie na trasę ob-

jazdową tylko w kierunku pę-
tli Dw. Centralny): Kościół – 
… – Wał Miedzeszyński – … 
– Dw. Centralny. Zawieszo-
ne będą przystanki: Kombajni-
stów 02; Zerzeń 01 i 02; Zwo-
leńska 01 i 02; Cylichowska 01 
i 02; Borków 02. Do godz. 9.00 
autobusy linii 142 i 702 kur-
sują według nowego rozkładu 
na trasach podstawowych. Od 
4.02., od początku kursowania 
linii dziennych, została urucho-
miona linia Z19 na trasie: PKP 
Wawer – Widoczna – Szpotań-
skiego – Zwoleńska – Mrówcza 
– Juhasów – Borków – Trakt 
Lubelski – Strzygłowska 51 – 
Trakt Lubelski – nawrót na ron-
dzie przy skrzyżowaniu z Wa-
łem Miedzeszyńskim – Trakt 
Lubelski – Borków – Juha-
sów – Mrówcza – Zwoleńska 
– Szpotańskiego – Widoczna – 
PKP Wawer. Więcej na stronie 
www.ztm.waw.pl

  
Od 20 do 24 lutego br. w 

związku z obchodami Dnia i 
Tygodnia Ofiar Przestępstw w 
Prokuraturze Rejonowej War-
szawa Praga Południe przy ul. 
Kamiennej 14 pełnić będą dy-
żury wyznaczeni prokuratorzy, 
którzy będą informować oso-
by zainteresowane o uprawnie-
niach pokrzywdzonych. Dyżu-
ry pełnione będą w godz. 11.00-
15.00.  (ab)

Z mIASTA  12 lutego br. w godz. 15.00-19.00 - Duszpasterstwo Osób Spe-
cjalnej Troski DW-P zaprasza Osoby Niepełnosprawne, Rodzi-
ców i Wolontariuszy na 18 Bal Karnawałowy w Centrum Pro-
mocji Kultury ul. Podskarbińska 2. Mile widziane przebrania za 
bajkowe postacie. Grupy zorganizowane prosimy zgłaszać pod nr 
tel. 22 870 72 57 lub na adres:abejma@ kodost.org.pl;
 Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Pod-
skarbińska 2 – 09.02. godz. 18.00 – „Młody poeta w wielkim 
mieście prywatnie”, wstęp wolny; 10.02. godz. 19.00 – Wernisaż 
wystawy grafiki i malarstwa Joanny Chodkiewicz, wstęp wolny; 
godz. 19.00 – Projekcja filmu dok. o ks. Janie Zieji pt. „Prorok”, 
wstęp wolny; 11.02. godz. 16.00 – Wernisaż wystawy fotografii 
z Jemenu autorstwa Mieczysława Franaszka, wstęp wolny; godz. 
18.00 – Spektakl „Linia Powrotu”, wstęp wolny; 13.02. godz. 
17.00 – Spotkanie, którego bohaterami będą Danuta Rinn i Ma-
ciej Pietrzyk, wstęp wolny; 14.02. godz. 18.00 – Walentynkowy 
Koncert „MAGIA”, wstęp wolny; 15.02. godz. 17.00 – Wykład 
pt. „Sztuka polska 1818-1939. Dialog z tradycją”; 18.02. godz. 
18.00 – Bal karnawałowo-walentynkowy, wstęp 15 zł; 19.02. - 
East Warsaw Music Festiwal; godz. 12.00 – Lwy fortepianu na 
Pradze - laureaci „Złotych Parnasów 2008-2012”, wstęp za za-
proszeniami: godz. 17.00 – Warsztaty „I Ty możesz zostać po-
dróżnikiem – Praskie warsztaty podróżowania – jak zostać po-
dróżnikiem?”, wstęp 5 zł; 21.02. godz. 19.00 - „Mężczyzna z Ipa-
nemy” - brazylijska bossanova, wstęp wolny; 22.02. godz. 17.00 
– „Spotkania ze sztuką” wykład pt. „Socrealizm. Podstawowa i 
jedyna metoda twórcza”, wstęp wolny; godz. 18.30 – Klub Mola 
Książkowego, wstęp wolny; 
 Klub Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23 - 9.02. godz. 
19.00 - Seans filmowy Annie Hall. Bilety w cenie 5 zł w sprzeda-
ży od 17.00; 11.02. godz. 19.00 - Spektakl teatralny pt. „Więzi ro-
dzinne”’. Bilety w cenie 30 zł. Przedsprzedaż od 06.02. pon., pt. 
15-17, wt., śr., czw., sob. 17-19; 12.02. godz. 13.00 - „Przygody 
Pirata w krainie zabawek”. Teatr dla dzieci od lat 3. Bilety w ce-
nie 5 zł w sprzedaży od 12.00; 16.02. godz. 19.00 - Seans filmo-
wy Bon appetit!; Bilety - 5 zł w sprzedaży od 17.00; 18.02. godz. 
18.00 - Koncert „Czar latyno-amerykańskich rytmów”. Bilety w 
sprzedaży od 16.00; 21.02. godz. 18.00 - Pokaz ożywionej insta-
lacji manekinów autorstwa Katarzyny Czajka;
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 16.02. godz. 
13.00 – Dzień Otwarty połączony ze świętem Dnia Babci i Dziad-
ka.
 Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ul. Starzyńskiego 21 – 
11.02. godz.17.00 - Ballady Jazzowe w wykonaniu Anny Osma-
kowicz; 
 Filia Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła, Ośrodek Dzia-
łań Twórczych „Pogodna - ul. Jana Pawła II 25 – 9.02. godz. 
19.00 - „Podszepty” - Wernisaż wystawy pasteli Graszki Paul-
skiej. Wystawa do 5.03.br.; 16.02. godz. 19.00 - „Karnawałowe 
przeboje”- koncert w wykonaniu Teatru Hybrydy; 18.02. godz. 
16.00 - Bal Karnawałowy dla rodziców i dzieci. Ilość miejsc 
ograniczona, zapisy pod nr 22 427-37-74. 
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Informacjadotyczącadoręczaniadecyzjiwsprawie 
podatkuodnieruchomości

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy za-
wiadamia, że w miesiącach: luty i marzec 2012 roku,  
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach  
16.00–20.00 i w soboty w godz. 9.00–20.00 pracownicy 
Urzędu Dzielnicy Praga-Południe będą dostarczać miesz- 
kańcom dzielnicy, zgodnie z adresem zameldowania decy-
zje w sprawie wysokości podatku od nieruchomości.

Pracownicy Urzędu będą posiadali wydane przez  
m.st. Warszawa imienne identyfikatory ze zdjęciem.

Pracownicy Urzędu nie są uprawnieni do pobierania  
od mieszkańców podatku od nieruchomości  

jak również żadnych opłat z tytułu doręczenia decyzji.

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

tel. 18 471-56-35, 18 471-20-76
www.zgoda-krynica.pl

Odzyskaj si£y i zdrOwie 
w krynicy!

Wiosenny 
turnus 

rehabilitacyjny 
w cenie 
ju¿ od 

1372 z³/os.

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Grenadierów” 
ogłasza konkurs na wybór firmy sprzątającej nierucho-
mość przy ulicach Okuniewska 17,19,21, Łukowska 50, 52 
i Omulewska 12a, 14, 18 i 20 o metrażu 2 937,89 m kw.  
powierzchni sprzątanej, 3 771,25 m kw. powierzchni ziele-
ni i 4 602,30 m kw. powierzchni chodników.

Oferta powinna zawierać:
 wypis z ewidencji
 zaświadczenie o niekaralności
  zaświadczenie o nie zaleganiu w ZUS i Urzędzie Skar-

bowym
 referencje
 krótka charakterystyka firmy
  zakres obowiązków jest do wglądu w biurze Spółdziel-

ni oraz zostanie umieszczony na stronie internetowej 
Spółdzielni. 

Oferty należy składać 14 dni od daty ukazania się ogło-
szenia, w biurze Spółdzielni w sekretariacie przy alei Sta-
nów Zjednoczonych 40. Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 22 810-44-12 lub w biurze 
Spółdzielni pokój nr 18 w godzinach 11.00-12.00.

Fot. archiwum

Fot. archiwum

Fot. archiwum

rEKlAMA                                                                             rEKlAMA 
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…Nic dwa razy się nie zdarza  
i nie zdarzy. Z tej przyczyny  
zrodziliśmy się bez wprawy  
i pomrzemy bez rutyny… 
- Co pan mruczy pod nosem, panie Kaziu, zapytał Kazimie-

rza Główkę jego ulubiony kupiec powszechnie szanowanego 
bazaru na placu Szembeka, Eustachy Mordziak.  

- Wierszyk sobie, jak był pan łaskaw zauważyć, „mruczę”.
- Ja to nieraz pana nie rozumiem ni w ząb. Dwadzieścia 

stopni mrozu, a pan wierszyki pod nosem sobie recytuje. Pa-
nie, normalny człowiek w taką pogodę zupełnie co innego ma 
pod nosem, a nie mowę wiązaną, że tak powiem. 

- A jednak będę się upierał, że poezja jest dobra na każdą po-
godę, także w taki dzień, jak dziś. Na przekór zimie.

- Dzień, jak dzień, dla mojej Krysi, dajmy na to, to najgor-
szy czas. Która klientka panu się teraz rozbierze i stanik przy-
mierzy? Znasz pan taką? Chyba tylko te, co do Bałtyku po lo-
dzie wchodzą. Na bazarze taki egzemplarz nie występuje. Mróz 
wszystko ścisnął i tak łatwo nie popuści.

- Bo syberyjski. Oni rzeczywiście łapy mają jak obcęgi. 
- Ja o mrozie, panie Kaziu. A tamto, co pan wiesz, a ja ro-

zumiem, było, minęło i niech nie wraca. Żyć trzeba do przodu,  
a nie do tyłu.

- Zgadzam się z panem, panie Eustachy, całkowicie. Pa-
miętać trzeba, zapomnieć nie wolno, ale idą nowe dni. Tak 
już jest na tym świecie, że jak coś się kończy, to i coś się za-
czyna. – Ale bywa, że się nie kończy bynajmniej, panie Kaziu. 

Weźmy, dajmy na to remont Chłopickiego, Eustachy wpadł 
panu Kazimierzowi w słowo. - Ciągnie się jak guma z maj-
tek. Przez ten czas Chińczycy wybudowaliby ze dwa osiedla, 
Niemcy parę kilometrów autostrad, a Amerykanie co naj-
mniej jeden lotniskowiec. A u nas – luz, blus, spokój. A teraz 
to już w ogóle kapota – w taki mróz, żadnej roboty nie ma. Co 
mieli ludzie robić - nauczyli się jeździć objazdami i na dobrą 
sprawę panowie drogowcy mogą sobie przy tej Chłopickiego 
dłubać, ile chcą. Bez łachy. 

- Jak by się jednak, panie Eustachy, nie starali, kiedyś skoń-
czyć będą musieli.  

- Swoją drogą szkoda, że tak to musi się pleść, że co się rodzi, 
to i umiera. Ilu fajnych chłopaków ziemie już gryzie? Zgrywusy 
byli i łobuziaki byli, każden jeden oliwa jak się patrzy, nieznisz-
czalni niby. I co? I padaka! Przez ten bazar ilu ich przeszło, nie 
zliczysz człowieku. 

- Tak to jest już urządzone, panie Eustachy i nic się na to 
nie poradzi. Profesor, czy kupiec, generał czy furman, atleta 
czy chuchro, artysta czy analfabeta – każdy przemija. Nikomu 
nie jest dany drugi raz. I dlatego pani Szymborska, która też  
w tych dniach odeszła… 

- Ta noblistka? Co pan powie?…
- Ona, niestety. I dlatego była wybitną poetką, że jak to mó-

wią, potrafiła „odpowiednie dać rzeczy słowo”. Posłuchaj 
pan: 

…Choćbyśmy uczniami byli  
najtępszymi w szkole świata,  
nie będziemy repetować  
żadnej zimy ani lata…  
Trzymaj się pan ciepło, panie Eustachy, powtórki nie będzie. 

Nie mamy na co liczyć.
Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Bez recepty

Kobiecym okiem

Korzystałam kiedyś z ich 
oferty: dobre ceny, duży wy-
bór - czemu mam sama tasz-
czyć do domu litry wody, mle-
ka, kilogramy ziemniaków  
i warzyw, zapasy mąki, cukru 
czy na przykład ciężkie zni-
cze? Skoro mogłam to mieć 
osobiście wybrane i przynie-
sione do domu, nie mogłam 
nie skorzystać! Z ochotą więc 
weszłam na stronę sklepu  
i wybrałam potrzebne towa-

ry w ramach darmowej do-
stawy. 

Niestety, przy podsumowa-
niu zawartości koszyka oka-
zało się, że minimalna kwota, 
przy której gwarantują bez-
płatną dostawę zakupów bez 
opłaty za kuriera to nie 50 zł, 
ale… aż 170 zł! Bez względu 
na porę dostawy!

Nieporozumienie! - pomy-
ślałam i zadzwoniłam na info-
linię. Lekko nie było, lecz gdy 

kolejna „kompetentna” oso-
ba sugestywnie wmawiała mi 
jakieś bzdury, poddałam się  
i napisałam maila do biura 
obsługi, cytując otrzymaną 
ofertę i opisując problem ze 
skorzystaniem z niej. 

Odpisali, że nie chodzi tu  
o promocję w przedziałach 
czasowych, jak sami podali  
w ofercie, lecz zależy to też od 
obszaru dostawy, o czym jed-
nak w ofercie nie było mowy. 
Na pytanie, jakich konkretnie 
obszarów dotyczy ta „promo-
cja”, odpowiedzi brak!

Kończąc pisać ten tekst, za-
dzwoniłam do szefowej od-
działu warszawskiego tej 
ogólnopolskiej firmy. Dopie-
ro to okazało się być skutecz-
nym działaniem: pani spowo-
duje, by faktycznie umożliwio-
no zakupy za 50 zł z darmo-
wą dostawą. Nie wiem, czy 
skorzystam. Bo może zażyczą 
sobie na przykład po 50 zł za 
każdą z plastikowych torebek,  
w które zapakują moje zamó-
wienie? Wierzyć im, czy nie 
wierzyć?! żu

W poczcie internetowej 
otrzymuję różne zachęty do 
wydawania pieniędzy. Nie 
traktuję ich poważnie nauczo-
na, że może tkwić tam pod-
stępny haczyk, choć przyzna-
ję, że nie zawsze.

Tym razem delikatesy inter-
netowe (nazwę, póki co, zmil-
czę) które zapragnęły mnie 
poinformować, że wprowadzi-
ły zmiany w swoim kalendarzu 
i opłatach za dostawy. Od te-
raz w określonych przedzia-
łach godzinowych za darmo 
dostarczą zakupy o wartości 
już od 50 zł. Mają nadzieję, 
że nowa opcja ułatwi składa-
nie zamówień w ich sklepie  
i pozwoli na lepsze zaplano-
wanie terminu dostawy. Ży-
czą miłych zakupów, pozdra-
wiają itd. 

Wierzê im,  
czy nie wierzê?

Światowe uwagi chłopaka z Pragi

W weekendowym wydaniu „Gazety Wyborczej” z 21-22 stycznia 2012 ukazał 
się bardzo obszerny artykuł Macieja Stasińskiego pt. „A to ci król!” o Juanie Carlo-
sie, królu Hiszpanii. Bodźcem do tego - jak mi się wydaje - była 31 rocznica uda-
remnienia przez króla zbrojnego zamachu stanu starych frankistów, których „młoda 
grupa” wtargnęła do Kortezów czyli do parlamentu Hiszpanii późnym wieczorem,  
a raczej w nocy z 21 na 22 lutego 1981 roku i pod lufami karabinów trzymała już 
demokratycznie wybrany rząd i parlament. Czekała na oficjalną proklamację po-
wrotu Hiszpanii do starych porządków frankistowskich, licząc prawdopodobnie na 
to, że Juan Carlos się przed nią ugnie, bo przecież, w 1969 roku, otrzymał on „no-
minację” Franco na swego następcę „z tytułem króla” i publicznie zaprzysiągł wier-
ność zasadom frankizmu. Ale, jak wiadomo, po śmierci Franco w 1975 roku, król 
spokojnie, ale zdecydowanie patronował przejściu Hiszpanii od frankizmu do demo-
kracji parlamentarnej i monarchii konstytucyjnej. W pamiętną noc z 21 na 22 lute-
go 1981 roku, Juan Carlos porozumiał się telefonicznie z dowódcami wojskowymi  
i przywódcami politycznymi w całej Hiszpanii i, uzyskawszy ich zgodę, wygłosił 
przemówienie telewizyjne, potępiając pucz. Uratował w ten sposób, bez jednego 
strzału, demokrację w Hiszpanii. 

Z punktu widzenia chronologii uważam artykuł red. Stasińskiego za nieco spóź-
niony, ponieważ OKRĄGŁA, trzydziesta, rocznica udaremnienia zamachu przypadła 
w roku ubiegłym. Ale to nic nie szkodzi, ponieważ artykuł jest bardzo ciekawy i po-
trzebny. 

Warto jednak dodać, że „status genealogiczny” Juana Carlosa jest identyczny 
ze „statusem genealogicznym” księcia Karola, wciąż jedynego oficjalnego następcy 
tronu angielskiego. I jeden i drugi są praprawnukami Polki, Julii de Hauke, księżnej 
Battenberg, żony niemieckiego księcia, Aleksandra Heskiego. O księciu Karolu pisa-
łem wielokrotnie, również w „Mieszkańcu”, więc tylko przypomnę. Julia i Aleksan-
der mieli czterech synów i jedną córkę. Ich najstarszy syn, Ludwik (Louis) ożenił się  
z wnuczką królowej Wiktorii (tej angielskiej, wielkiej), Wiktorią Heską. Córką Wikto-
rii Heskiej była księżna Wiktoria Alicja. Wyszła ona za mąż za księcia Jerzego grec-
kiego. Ich synem jest Filip, mąż obecnej królowej angielskiej, Elżbiety II, a synem 
Filipa i Elżbiety jest książę Karol. A więc praprawnuk Polki.

Natomiast trzeci syn Julii de Hauke i Aleksandra, Henryk, ożenił się z córką kró-
lowej Wiktorii, księżną Beatrycze. Ich córką była księżna Wiktoria Eugenia. Wyszła 
ona za mąż za króla Hiszpanii, Alfonsa XIII, który musiał uciekać z kraju, gdy tam, 
w 1931 roku, proklamowano republikę. Osiedlił się w Rzymie, gdzie w 1938 roku, 
urodził się Juan Carlos. Synem Wiktorii Eugenii i Alfonsa XIII był Don Juan de Bor-
bón (Burbon) y (polskie „i”) Battenberg, hrabia Barcelony. A jego synem jest Juan 
Carlos, też praprawnuk Polki.  W 1993 roku, książę Karol, gdy składał wizytę w Pol-
sce, „przyznał się” publicznie, że jest praprawnukiem Polki, natomiast, o ile wiem, 
Juan Carlos nigdy o tym nie wspomniał. W Hiszpanii, poza historykami, mało kto 
o tym wie. Przekonałem się o tym „namacalnie”, kiedy pod koniec września 1995 
roku znalazłem się w Madrycie w „orszaku prasowym” ówczesnego premiera RP, 
Józefa Oleksego, który składał oficjalną wizytę w Hiszpanii na zaproszenie premie-
ra tego państwa, socjalisty, Felipe Gonzaleza. Premier Oleksy został przyjęty przez 
Juana Carlosa i powiedział nam po tym, że król wspomniał, iż jest spokrewniony  
z Czartoryskimi, Radziwiłłami i Zamoyskimi i nic więcej. Na to Oleksy zaproponował 
mu żartobliwie polską koronę, ale on żartobliwie jej odmówił. Czekamy więc przy-
najmniej na jego „przyznanie się” do polskiej praprababki.

Zygmunt Broniarek

Juan Carlos, tak jak 
książę Karol... 

mIesZKaNIeC 7

Zak³ad Us³ug 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
Zapraszamy:�w�godz.�700−1800,��sob.�900−1400

Zaprasza na turniej szachowy

„Fregata Open 2012”
System Rozgrywek Olimpijski

Zapraszamy wszystkich miłośników  
gry królewskiej bez względu na wiek,

 jak i posiadane umiejętności.
Kierownictwo „Fregaty”

Termin rozgrywek - II połowa lutego 2012 r.
Wpisowe: 10 złotych

tel. 22 617 61 46 
www.fregata.waw.pl

Zapewnione nagrody dla uczestników!

BaR 
„FReGata”

Warszawa, ul. miêdzynarodowa 65
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Sejm się śmieje
Dzięki uprzejmości redakcji będę miał 

możność regularnej rozmowy z Czytel-
nikami „Mieszkańca”. Zamierzam dzie-
lić się z Państwem zarówno spostrzeże-
niami dotyczącymi tzw. wielkiej polity-
ki, jak i lokalnych spraw oraz informo-
wać o działaniach, które będę podejmo-
wał. Liczę przy tym na obustronną wy-
mianę poglądów. Chciałbym, żeby to 

była właśnie rozmowa, a nie tylko moje wynurzenia.
Ostatnio wiele się dzieje – refundacja leków, kłopoty finansowe 

ratusza, umowa ACTA, ale żeby od razu nie strzelać z „armaty”, po-
stanowiłem na początek pokazać Państwu trochę inną, mniej znaną 
twarz parlamentu.

Ujawniła się ona m.in. w debacie nad ustawą budżetową. Jak co 
roku była feeria dowcipów i bon motów, w których ginęły nielicz-
ne poważne wystąpienia. Posłowie z ławek też byli aktywni. Mi-
krofony tych wtrętów nie wyłapują, ale  uwieczniane są one w ste-
nogramach. 

Oto próbka. Przemawia min. Jacek Rostowski, przerywa poseł 
Anna Paluch (PiS). Rozumiem, że panią boli, że Polacy mają się 
czym chwalić - Pan zrobi karierę jako psychoanalityk, proszę się nie 
zajmować polityką. Głos z sali: Nudny jest i powtarza się. Znowu  
A. Paluch: Litości, krócej, bo tu uśniemy.

Wśród krytyków budżetu (tu wachlarz inwektyw: kłamliwe za-
łożenia, fikcyjne oszczędności, kreatywna księgowość, tuszowanie 
rzeczywistości, ukrywanie realnego deficytu) był Sławomir Kopy-
ciński (Ruch Palikota). Minister Rostowski chce wiedzieć, czy po-
seł odwoła swoje słowa, gdy budżet zostanie zrealizowany. Janusz 
Palikot: Dobra butelka whisky się znajdzie. Głos z sali: I cygaro. 
Minister Rostowski: Cygar nie palę. Poseł Renata Zaremba (PO): 
I kadzidełko. A S. Kopyciński zamiast odwołania zadeklarował no-
szenie koszulki z napisem „Kocham Jacka Rostowskiego”.

W Senacie też bywa wesoło, ale nie aż tak. Ostatnio rozbawił sa-
lę senator Leszek Czarnobaj, który podczas debaty nad ustawą o re-
fundacji leków powiedział, że przeciw tej ustawie „każdy grał swo-
im interesem”. Skojarzenie było podobne jak w trakcie wystąpienia 
marszałka Józefa Zycha w Sejmie, podczas którego padło słynne 
„Nie po raz pierwszy staje mi… (sala pokłada się ze śmiechu) …
przed oczami”. Myślę, że słowa senatora Czarnobaja choć inny był 
ich kontekst, doskonale oddają ducha debaty budżetowej. A swoją 
drogą, gdyby posłowie tyle wysiłku co w żarciki wkładali w meri-
tum obrad, budżet z pewnością byłby lepszy. I tak dobrze, że wy-
borcy wszystkiego nie słyszą.

Serdecznie pozdrawiam.
Marek Borowski

Senator warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby Wyższej

Działanie ozonu na organizm człowieka zaczyna się
wpierwszejkolejnościoddziałanianakrew.Najbardziej
wyczuwalneiszybkiezmianydotycząerytrocytów.Czło-
wiekmapewnąilośćerytrocytówniefunkcjonującychlub
starych (pozbawionych hemoglobiny) i nie biorących z
tegopowoduudziałuwprocesieoddychaniaidotleniania
tkanek.Ilośćtakichkomórekwekrwizdrowegoczłowie-
kawśrednimwieku tookoło20%.Oprócz tego mamy
we krwi od 1% do 5%młodych erytrocytów – retyku-
locytów.Uczłowiekawstanieprzewlekłegozmęczenia,
przyprzewlekłychschorzeniachlubpociężkiejchorobie
zprzebiegiemostrym,ilośćstarychkomórekwzrastado
30%.Umieszkańcówmiast lub ludzipalących ilość ta-
kichkomórek jest jeszczewiększa.Aprocent tenwzra-
stazwiekiem.Wtensposóbilośćstarych(niefunkcjo-
nujących)erytrocytówwpopulacjiwahasięod20%do
40%iśredniowynosi30%.Czyznaczyto,żewdotlenia-
niunaszychtkanekbierzeudziałtylkookoło70%ery-
trocytów?Nie. Ilość funkcjonującycherytrocytów jest
dużomniejsza.Niewzięliśmypoduwagę,żeczęśćdoj-
rzałychizdrowycherytrocytówzostała natrwałezablo-
kowanaprzezsubstancjeblokujące;donajbardziejzna-
nychnależytlenekwęgla.Takiesubstancjenadługiczas
łącząsięzhemoglobinąiblokująjejfunkcjędostarczania
tlenudotkanekiwyprowadzanianazewnątrzdwutlenku
węgla.Procentzablokowanejhemoglobinyjestwiększyu
osób,prowadzącychmałoaktywny trybżycia,pracow-
nikówumysłowych,mieszkańcówmiast,auosóbpalą-
cychczęstoprzekraczapoziomkrytyczny–50%.Pierw-
szeobjawy,któreświadcząoblokowaniuhemoglobiny
powyżej30%,sątoobjawyintoksykacjiukładunerwo-
wego: zmęczenie, zaburzenia snu, uczucie braku snu
i sennośćw trakcie dnia, bóle głowy. Również  są to
zakwasy, powstającewskutek przewagi procesów bez-
tlenowychwmięśniach i powodującecharakterystycz-
netrwałebóleplecówuosóbmającychsiedzącąpra-
cęispędzającychdużoczasuzakierownicąlubprzed
komputerem.Jakiesądalszeobjawy?Otymdobrzewie-
dząlekarze:kolejnymobjawemniedotlenieniatkanekjest
zwykle zawał. Trudno znaleźć człowiekaw naszym cy-
wilizowanymświecie,któryniewiedziałbyotychpierw-
szych objawach. Więc tylko 40% naszych erytrocytów
dostarcza tlendonaszych tkanek? I tonie jestdokoń-
caprawdą!
Wzrost ilości komórek starych i zanieczyszczenie

krwiprzezsetkisubstancji,ilośćktórychpowiększasię
zwiekiem(amybadamyimówimynajczęściejocho-
lesterolu i trójglicerydach)doprowadzadodobrzezna-
negoprzez lekarzy i częstospotykanego zagęszczenia

krwi.Wzagęszczonej krwierytrocytyniemogąbrać
udziałuwprzemianiegazówwskutecznysposób.Tyl-
koczęśćznichpotrafipołączyćsięztlenemwpęche-
rzykach płucnych i oddać ten tlen tkankom przez na-
czyniawłosowate.Stareerytrocytysąsztywneinietyl-
ko nie potrafią przejść przez naczynie włosowate, ale 
iprzeszkadzająwprzepływiekomórkomzdrowym.Wię-
cej:zagęszczeniekrwijestściślezwiązanezrozwojem
siatkinaczyniowej.Tuzaczynadziałaćjednoniezmienne
prawowłaściwedlawszystkichorganizmów:wszystko,
conie funkcjonuje–zanika!Zagęszczonakrewwypeł-
niacorazmniejsząilośćnaczyńwłosowatych.Zaczyna
siępostępowyzaniknaczyńwłosowatych,potem–żył 
imałychtętnic,zanikająnaczyniaobwodowe.Wtedyor-
ganizm zaczyna wykorzystywać duże tętnice jako za-
pleczemagazynowe,wrzucając do nichmateriaływy-
pracowanewpostacizłogów.Powstajezwężenietętnic. 
Wtensposóbzmniejszeniedotlenieniatkanekworgani-
zmieosiągapoziomkrytyczny.Zjawiskotojestnatyle
powszechne,żeczłowiekniepoinformowanyniemo-
żesobienawetwyobrazićjakcodzienniepogłębiasię
zjawiskojegostarzeniasię.
Każdyczłowiekstarzejesiędużoszybciej,niżpowi-

nien,ażyciejegojestdużokrótsze,aniżeli jegomożli-
wościbiologiczne. Innymisłowy:wiekczłowieka,biorąc
pod uwagę jego właściwości biologiczne, powinien być
dużodłuższyi jegoaktywnamłodośćpowinnatrwaćdu-
żodłużej.
Więcdlaczegostarzejemysię?Wielunaukowcówpo-

wie: zaśmiecenie komórek, właściwości dziedziczne…
Bardziejotwarcipowiedząszczerze,żeistniejedużoteorii,
aledokładnieniewiemy.

Jednakistniejedośćjasnyiprzejrzystymechanizm,po-
zwalającydokładnieokreślićbardzoważną(jeżeliniegłów-
ną)przyczynęstarzeniasię,którajestoczywista.Tąprzy-
czynąjestzaniktkankifunkcjonalnejnaskutekjejniedo-
tlenienia.
Przyniedotlenieniu tkanek zpowodupodanegowyżej,

tkanka funkcjonalna (a to sąnaszeserce,  płuca,mózg,
wątroba,  nerki, trzustka, żołądek,  jelita, chondrocyty
chrząstki,osteocytykościiinne)zaczynajązanikać,zmie-
niając sięw tkankę łączną. A tkanka łączna jest niczym
innym jak tkanką charakterystyczną dla zwykłej blizny. 
Wtensposóbpowolizmieniamysięwjednąwielkąico-
razmniej zdolnądożyciabliznę, jakby tonieprzyjemnie
niebrzmiało.
Organizmtracizdolnośćdoutrzymaniawłaściwejrów-

nowagi.Autratarównowagidoprowadzadoobjawówpa-
tologicznych,coprowadzidopowstawaniachorób.
Wiedzabiologicznaokreślachorobęwnastępnyspo-

sób:
Choroba, jest to reakcja ustroju na działanie czynnika

chorobotwórczego wyrażającasięzaburzeniemnatural-
nego współdziałania narządów i tkanek (homeostaza),
cozwykleprowadzidozmianczynnościowychiorganicz-
nychwustroju.
Homeostaza - tendencja układów biologicznych do

opieraniasięzmianomśrodowiskaitrwaniawstanierów-
nowagi.
Teraz  jużwiemywystarczającadużoogłównymme-

chanizmiestarzeniasięipowstawaniuchorób,żebyzadać
pytanie:comymożemyztymwszystkimzrobić?  
Otóż: działanie ozonu na organizm człowieka zaczyna

sięwpierwszejkolejnościoddziałanianakrew.Przezswo-
jąwysokąaktywnośćchemicznąozon,doprowadzanydo
krwizpomocąnowoczesnychibezpiecznychsposobów,
natychmiastzaczynakonkurowaćzsubstancjamiblokują-
cymihemoglobinę.Ozonzmuszatesubstancjedoopusz-
czeniahemoglobiny,zajmującichmiejsce.Potemozonza-
czynadotleniaćtkankipodobniejakzwykłytlen.Takogól-
niewyglądasytuacja,bezwnikaniawszczegółychemicz-
negoprocesu.Zwolnionahemoglobinazaczynabraćudział
wdotlenianiu tkanek.Jużw trakciepierwszegozabiegu
ozonoterapii dotleniające właściwości krwi wzrastają 
o około 30%. Ale działanie ozonu na organizm nie koń-
czysiętużpozabiegu.Jużwtrakciepierwszegozabiegu
ozonzaczynadocieraćiwchłaniaćsiędotkankitłuszczo-
wej,tworzącrazemztłuszczemdośćtrwałezwiązkiwpo-
staciozonidów.
Ozonoterapeuci dobrzewiedzą, że ozonidy zachowują 

wsobie50%ozonuprzytemperaturze0˚Cprzez3lata,

przytemperaturzepokojowej–2lata,aprzytemperaturze
ciała człowieka około 6miesięcy, co potwierdzają liczne
klinicznebadaniastanukrwi.Wtensposóbozonmagazy-
nujesięwtkancetłuszczowejpokażdymzabiegui,stop-
niowozwalniając,przedłużaswojepozytywnedziałanie. 
Wciągukolejnych5–6-ciuzabiegówozonoterapiiza-

czyna się aktywna wymiana starych komórek krwi na
nowe–processzybkiegoodmładzaniakrwi.Procesten
jest spowodowany niezdolnością starych komórek do
przetwarzania ozonu. Ozon po prostu rozpuszcza sta-
re, niefunkcjonalne komórki. Proces ten,warto podkre-
ślić, odnosi się również do starych i chorych komórek
w poszczególnych tkankach. Zaczyna się odmładzanie
wszystkichtkanekorganizmu,aprocesstarzeniazaczy-
nazatrzymywaćsięicofać.
Organizm nie tylko regeneruje zniszczone w przypad-

kuchorobytkanki,aleiotrzymujemożliwośćpowrotudo
pierwotnejnaturalnejrównowagi.Właśnienatympolega
zdolność ozonoterapii do skutecznegowyleczenia cho-
róbzwyklenieuleczalnychiniezdiagnozowanych.
 Czy po regeneracji krwi jej dotleniające właściwości

wzrastająwtensposóbtrzykrotnie?
Nie. Dotlenienie tkanek wzrasta w dużo większym

stopniu! 
Trzebawziąćpoduwagęwiększąelastycznośćkomó-

rekmłodej krwi. Ozonoterapia zwiększa płynność krwi,
zmniejszającjejzagęszczenie.Przepływkrwiikontaktjej
ztkankamiwzrastają.Następnympowodemzwiększenia
płynności krwiprzyozonoterapii jestnaładowanieścia-
neknaczyniowychikomórekkrwitymsamympotencja-
łem. To zjawisko jest spowodowane przez jonizacyjną
właściwość ozonu.W ten sam sposób naładowują się 
i innesubstancje,pływającewekrwi:takkorzystne, jak 
i niekorzystne. Takie naładowaniewstrzymuje powsta-
wanie złogów naczyniowych, a chemicznie aktywny
ozonzaczynajestopnioworozcieńczać. 
Zaczynająpowstawaćnaczyniawłosowate,potemod-

nawiająsięiudrożniająsiężyły,powstająnaczyniaobwo-
dowe.Całasiatkanaczyniowaodnawiasię.
Otóżozonpotrafizwiększyćdotlenienietkaneknawet

powyżej10 razy.Niegojące się rany iwrzody zaczynają
goićsię jakudziecka,niezależnieodwieku,abłonaślu-
zowa żołądka i jelit zaczyna całkowicie regenerować się 
wciąguzaledwiekilkudni.Nawetlekarze-ozonoterapeuci
nieprzestajądziwićsiętakwspaniałymrezultatomstoso-
waniaozonoterapii.
Ozon zaczyna rozpuszczać blizny i zabliźnienia we-

wnętrzne–nadmiarpowstałejzwiekiemtkankiłącznejna
miejscutkankifunkcjonalnej.Tkankifunkcjonalnezaczyna-
jąszybkoodnawiaćsięizpowrotemwykonywaćwłaści-
wedlanichfunkcje.Procesodmładzaniaorganizmuiuzy-
skaniarównowagi(cofnięciapowstałychchorób)zaczyna
wstrzymywaćprocesystarzenia.

AndrzejLanskoruński–lekarz,ozonoterapeuta
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Andrzej Lanskoruński  – lekarz, ozonoterapeuta

Godłem Polski jest orzeł 
biały, a symbolem Parku Ska-
ryszewskiego powinien zostać 
drapieżny krogulec. On wła-
śnie był szczególną atrakcją 
zimowego „ptakoliczenia”…

W ostatnich tygodniach 
zima ostro zaatakowała sto-
licę. Temperatury, grubo na 
minusie, wymuszają potrzebę 
dokarmiania dzikich zwierząt, 
a w warunkach miejskich – 
ptaków przede wszystkim. Ale 
dokarmiać też należy z głową. 
Jak to robić? Odpowiedzią na 
to pytanie służą m.in. dwie ta-
blice edukacyjne, które późną 
jesienią zostały ustawione w 
Parku Skaryszewskim i oko-
licy. Jedna stanęła w samym 
parku, przy placu zabaw, a dru-
ga przy północno-wschodnim 
brzegu jeziorka Kamionkow-
skiego (u zbiegu ul. Międzyna-
rodowej, St. Augusta i alei E. 
Wedla). Pojawienie się tablic 

jest wynikiem współpracy Za-
rządu Oczyszczania Miasta, 
dzielnicowego wydziału ochro-
ny środowiska i stołecznych 
„ptakolubów” związanych z 
Ogólnopolskim Towarzystwem 
Ochrony Ptaków. Realizacja 
tej edukacyjnej inwestycji jest 
godna pochwały.

Park Skaryszewski od daw-
na budzi zainteresowanie orni-
tologów i miłośników ptaków. 
Na jego obszarze przeprowa-
dzanych jest wiele „ptasich” 
akcji. Jedna z nich, to „Zimo-
we Ptakoliczenie” (prowa-
dzone przez OTOP w wielu 
miejscach w Polsce). W ostatni 

weekend stycznia grupa miło-
śników ptaków policzyła ile  
i w jakich gatunkach skrzydla-
te przebywają w „Skarysza-
ku”. Wśród liczących był m.in. 
znany ornitolog prof. Maciej 
Luniak oraz prowadząca blog 
miastoiptaki Magdalena Dzia-
dosz. W czasie dwugodzinnego 
spaceru naliczono blisko 400 
osobników w 23 gatunkach. 
Gwiazdą tego spaceru okazał 
się drapieżny krogulec (często 
mylony z jastrzębiem), który  
przyćmił mazurka (podobnego 
do wróbla ptaszka będącego 
symbolem tegorocznego „Zi-
mowego Ptakoliczenia”). Tym 
razem w parku odnotowano 
najwięcej: mew śmieszek, ka-
czek krzyżówek, sikorek i kru-
kowatych. Miłośnicy ptaków 
wypatrzyli też kosy, gila, gru-
bodzioby, dzięcioła zielonego  
i średniego, mazurki i sójki.

  ar

liczenie ptaków w „Skaryszaku”

Drapieżny krogulec w Parku Skaryszewskim.

Slalom uliczny. W okolicach ulicy Fundamentowej to 
samochody wygrywają z pieszymi na chodnikach.

„Janosikowe” kolejny rok dotkliwie pustoszy bu-
dżet Mazowsza, coraz realniej zagrażając finan-
sowej stabilności. Kończą się prace nad ustawą 
budżetową państwa na 2012 rok. 

W obecnym kształcie zawiera ona niekorzystne dla Mazow-
sza rozwiązania, które nie uwzględniają propozycji samorzą-
dów oraz inicjatyw społecznych. Mało tego, nie ma w niej ulgi, 
jaką Mazowsze otrzymało w ubiegłym roku. Oznacza to, że wo-
jewództwo mazowieckie będzie musiało przekazać innym re-
gionom aż 659 mln zł, tymczasem na własne inwestycje zosta-
nie mu zaledwie 341 mln zł. Samorządowcy z Mazowsza raz 
jeszcze apelują do rządu o zmianę krzywdzącej Mazowsze usta-
wy. – W tym roku niemal co druga złotówka z podatków trafi do 
innych województw. Niestety, w styczniu byliśmy zmuszeni do 
zaciągnięcia kredytu, aby przekazać 55 mln zł w ramach pierw-
szej transzy „janosikowego” – powiedział podczas konferen-
cji 26 stycznia marszałek województwa mazowieckiego Adam 
Struzik. (ab)

„Janosikowe” łupi Mazowsze
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Jakajestnajlepszawagadla
człowieka?Najlepsza to taka,w
którejczujeszsięsprawnie,zwin-
nie,lekko,kształtnieienergicznie.
Chceszpozbyćsięzbędnych

kilogramów?Boprzybyłyprzez
święta,przezzimę,przezciążę
albo po prostu podstępnie nas
dopadły?Takczyowak,zamiast
tygodniami i miesiącami mar-
twićsięnadwagą(nieważne,ja-
ką),poprostuwstań i zrób to!
Niewierzyszwsukces,bonie 
cierpiszgimnastyki,boniebę-
dzieszsięgłodzić?Sątacy,któ-
rzyodnosząsukcesy,itoidące
nawetwdziesiątki kilogramów,
bez tego, czego nie lubisz. By
schudnąć, naprawdę nie trze-
bajeśćtygodniaminaprzykład
wyłączniesałatę,aniteżgłodzić
sięrabunkowoosłabiającorga-

nizm czy pocić się na siłowni.
Można to zrobić zupełnie, ale
tozupełnieinaczej,skuteczniei
trwale.Zesmakiem!
Comożnajeść,bysmakowi-

ciechudnąć?Naprzykładpastę
zbakłażana ioliwek:1/2bakła-
żanapokroićnacienkieplastry,
osolić i odstawić na 15 minut.
Ząbekczosnkuposiekaćdrobno
zsześciomaczarnymioliwkami
rozetrzeć z solą. Bakłażana so-
lidnieopłukać i osuszyć ręczni-
kiempapierowym,obsmażyćna
rumiano (każdy plaster po obu
stronach) niezbyt szybko na 2
łyżkacholiwy,agdyprzestygnie
- drobniutko posiekać i wymie-
szaćzpozostałymiskładnikami.
Wymieszać ze szczypiorkiem,
solą, pieprzem, skropić cytryną
idodać tylegęstego jogurtuby

powstałagęstapasta,wsamraz
naspecjalnegrzanki.
Nie chcesz rezygnować ze

słodyczy? Nie rezygnuj! Wy-
starczyzmiksować500gserka
homogenizowanego (max. 3%
tłuszczu)lubchudego,mielone-
gotwaroguz400mlnaturalne-
gojogurtulightbezcukru.Pod-
czasmiksowaniapowolidoda-
waćchłodnążelatynę(3-5łyże-
czek rozpuszczonych w 50ml
gorącejwody),anastępniedo-
daćdowolnąilośćmalin(świe-
żychwsezonie,ateraz-mrożo-
nych), lekko wymieszać i wle-
waćdoforemkiwyłożonejspe-
cjalnymiherbatnikami,poczym
odstawićdolodówki,ażstężeje.
Dlaczego„specjalne”herbat-

niki i „specjalne” grzanki? Bo
toFIBROKI, bogatew błonnik

inaturalne,pysznesmaki(np.
jabłko, granat) herbatniki, cia-
steczka czy też grzanki. Diete-
tyczne!Alenietylkoone.
Można się odchudzać, i to

bardzo skutecznie, przygoto-
wując posiłki samemu, wedle
wskazówekosobistejdietetycz-
ki(kontrole-bezpłatne-coty-
dzień!),możnateżzaopatrywać
się na miejscu. Zupy w kilku
smakowitych wariantach, a do
tegosłodkości-ciastka,budy-
nie,dżemy,wybórznakomitych
herbat,w tymczerwona - nie-
słychanieskutecznaprzygubie-
niukilogramów.
Ocochodzi?ONaturhouse! 

To hiszpański lider w odchu-
dzaniu a wiadomo, że Hiszpa-
niatokraj,wktórymlubiąjadać 
itłusto,isłodko,inielubiąwy-
rzeczeń.Natymwłaśniezbudo-
wanosukces,kuwielkiejrado-
ści tysięcyosóbznadwagąna
całym świecie, bo teraz to już
światowamarka.
Jak tego dokonano? Po

pierwsze,proponując,niezmu- 
szając. Przydzielany każdemu
osobistydietetykpopomiarach,
analizach i szczegółowym wy-
wiadzieopracowujedlakażdego
indywidualny plan reedukacji

żywieniowej.Toobejmujetakże
obszar nawyków zakupowych.
Podrugie,działamykomplekso-
wo, dietą i suplementami diety.
Suplementy są preparatami na-
turalnymi, również indywidual-
niedobieranymidodietyiklien-
ta.Potrzecie,namiejscumożna
kupićdodającysiłdowalkiibar-
dzo motywujący kolorowy ma-
gazyn PESO PERFECTO, z wy-
wiadami, przepisami kulinarny-
mi, propozycjami diet 14-dnio-
wychimnóstwempomysłów.
Ale to nie wszystko. War-

to polować na okazje specjal-
ne: karnawałowa promocja 
z nagrodą - profesjonalną se-
sję zdjęciową, jako dodatkiem
do świetnego samopoczucia.
Ale zacząć trzebaodzgubienia 
8kg!
Oferta Naturhouse jest tak

atrakcyjna, że blisko połowa
klientów topanowie, z zasady
nie lubiący umartwień! Dwu-
dziestolatek czy pięćdziesię-
ciolatek - bez różnicy, tu sku-
tecznie odchudzają się także
osoby starsze zyskując zdro-
wie iwspaniałesamopoczucie!
Oczywiście, w grupie raźniej,
dlatego warto podejmować to
wyzwanie rodzinnieczyzkimś

zaprzyjaźnionym. Tomobilizuje
równiemocno,cocotygodnio-
wekontroleiporady!
Napółkach-wciążnowepro-

dukty. Takie, które „rozgrzeszą”
zpodjadania, inne -wyzwalają-
ceciepłoprzyspieszającespala-
nietłuszczu,albooczyszczające
wątrobę inerki,preparaty jedno
i dwufazowe. Do tego wielkie
zasoby dla tych, którzy nie lu-
biągotować:gotowezupyida-
nia, desery, dżemy (np. gorzka
pomarańcza lubananasz imbi-
rem)), ciastka, batony itp. Plus
herbaty, a także papaya, opun-
cja, kakao, sprzyjająca odchu-
dzaniukawainietylko!
Na koniec - niespodzian-

ka.WNaturhouseprzyul.Łu-
kowskiej 1 pracuje Pani Jo-
lanta - w 5miesięcy schudła 
15 kilo, do rozmiaru 38, po
czym zatrudniła się w punk-
cie, w którym schudła! Cieszy
się, że zyskałamnóstwo ener-
gii, przypomniała sobie, jak to
jestżyćradośnieiwtempie,za-
chowującjeszczezapałdowie-
czornej lektury.  Przygotuj się
dokarnawałuidowiosny,zdro-
wo,miłoiskutecznie!ZNatur-
houseCisięuda.Bokiedy,jak
nieteraz?! AS2012

za pra sza my do na tur ho u se na ul. Łu kow ską 1 pa wi lon 18U 
by umówić spo tka nie:

 te le fon (22) 251 28 36 lub ko mór ka 519 193 981 
www.naturhouse−polska.pl

Coś pysznego? Tak, i chudnij!

- Bo jest świetny dojazd do 
Centrum - mówi młode mał-
żeństwo. - Bo wreszcie na swo-
im - dodaje pani Kasia. - no 
bo w końcu w Warszawie - ar-
gumentuje zadowolony pan 
Piotr z Łukowa. Każdy miał 
swój powód, żeby kupić wy-
marzone mieszkanie. Wszyscy 
spotkali się po raz pierwszy 

pod nowym adresem i wkrótce 
będą sąsiadami. - Jeszcze tyl-
ko odbiór kluczy, wykończenie 
- tym zajmę się sam - i aran-
żacja wnętrza - to działka mo-
jej żony - mówi Michał, który 
wraz z żoną niedługo wprowa-
dza się do nowego mieszka-
nia przy Jugosłowiańskiej 15.  
- Świetne miejsce. Jest gdzie 
pospacerować i wyjść wieczo-
rem, żeby pobawić się i spo-
tkać się ze znajomymi - cieszy 
się jeden z przyszłych miesz-
kańców i gość „Dni otwar-
tych” zorganizowanych przez 
Dom Development, podczas 
których odwiedzający mogli 
zobaczyć najnowszą inwesty-
cję zlokalizowaną na Gocławiu 
oraz przyjrzeć się swoim przy-
szłym czterem kątom.

Jak podkreślają nowi wła-
ściciele, mieszkania są prze-
stronne, wygodne i dobrze 
nasłonecznione. Doradcy z 
Dom Development są pew-
ni, że każdy będzie mógł zna-
leźć tu coś dla siebie. Wystar-
czy przyjść i zobaczyć. Zróż-
nicowane metraże zaspokoją 
potrzeby wszystkich klien-

tów. W ofercie znajdują się 
dwu, trzy i cztero pokojowe 
mieszkania. Pod budynka-
mi są podziemne garaże. Do 

dyspozycji mieszkańcy ma-
ją również parking naziemny. 
Dla wygody zostanie również 
uruchomiona część handlowo 
- usługowa. - Będzie można 
rano szybko wyjść po gazetę 
i zrobić zakupy - mówią przy-
szli mieszkańcy. Developer 
zadbał również o bezpieczeń-
stwo. Teren jest monitoro-
wany i pod nadzorem ochro-
ny. Będzie można korzystać  
również z patio, na którym 
jest plac zabaw dla dzieci.

Osiedle jest nowoczesne,  
a jego lokalizacja pozwala na 
szybką i sprawną komunika-
cję ze Śródmieściem. - Do-
bry dojazd to główny powód 
dla którego wybrałem to miej-
sce - mówi pani Kasia. Tuż 
obok znajduje się most Sie-
kierkowski, który łączy Pra-
gę Południe z Mokotowem. 
Niedaleko jest pętla autobu-
sowa, dzięki której jest dobre 
połączenie z całą Warszawą.  
W przyszłości ma tędy prze-
biegać metro. Bezpieczne, 
przyjazne i komfortowe jest 
nasze nowe osiedle - podsu-
mowują mieszkańcy.

(MaG)

nasze nowe mieszkanie
Klub Kultury Zastów 
przy ul. Lucerny 13, po 
raz kolejny zorganizo-
wał karnawałowy bal 
dla najmłodszych. Ra- 
dosna impreza odbyła 
się w sobotę 4 lutego. 

Salą zabaw zawładnęły 
piękne księżniczki, wróżki, 
biedroneczki w kropeczki, ta-
jemnicze cyganeczki, dziel-
ni rycerze, odważny i wielce 
zabiegany Batman, pracowity 
Bob Budowniczy, ulotne mo-
tylki, śliczne mruczki i wiele 
innych niezwykłych postaci z 
bajkowego, dziecięcego świa-
ta. Jakże było kolorowo i we-
soło! 

Roztańczone towarzystwo 
było zabawiane przez gadul-
skiego Pierrota i czarną Koci-
cę. Młodzi imprezowicze nie 
mieli czasu na nudę. Maluchy 
brały udział w wielu konkur-
sach. Zresztą nie tylko oni, 
bowiem organizatorzy zapro-
sili do wspólnej zabawy rów-
nież dorosłych.

Pośród konkursów łączą-
cych pokolenia były np. ta-
neczna rywalizacji par, w któ-
rej opiekunowie wraz z mały-
mi przebierańcami tańczyli na 
malejącej gazecie i sprawdzali 
swoje siły we wspólnym prze-
ciąganiu liny. Jedną z atrak-
cji była zabawa wielgach-
ną płachtą materiału, która to 
przysporzyła wszystkim wra-
żeń równie kolorowych jak 
ona sama. Co najciekawsze 
– nie tylko dzieci miały sze-
roko uśmiechnięte buźki, bo i 
dorosłych twarzy uśmiech nie 
opuszczał. 

Opiekunowie ze wszystkich 
sił dopingowali swoich milu-
sińskich podczas ich małych 

– wielkich rywalizacji. Dzie-
ciaczki tańczyły, zgadywały, 
skakały, rzucały papierowy-
mi kulami śniegowymi, prze-
chodziły pod liną.. i bawi-
ły się przy tym znakomicie.  
W ramach regeneracji sił, raz 
na jakiś czas chwytały słodkie 
co nieco, by chwilę później 
powrócić do balowych sza-
leństw. 

Pośród uczestników tego-
rocznej imprezy karnawało-
wej znalazło się wielu stałych 
„bywalców” Klubu. Bal był 

kolejną okazją na ciepłe spo-
tkanie w znajomym gronie, 
nawiązanie nowych znajomo-
ści i dziecięcych przyjaźni. 

Nam dorosłym pozosta-
je nadzieja, że takie właśnie 
chwile zostaną przez dzieci 
zapamiętane i stworzą pięk-
ne wspomnienia kolorowego 
dzieciństwa. Może jakieś dwa 
motylki lub dwaj dzielni ry-
cerze, pozostaną przyjaciółmi 
na zawsze. Może radość na-
byta wspólnie, odzwierciedli 
się uśmiechem w przyszłości. 
Oby tak było.

Klub Zastów to jedno z kil-
ku przyjaznych dzieciom i 
młodzieży miejsc w Wawrze. 
Poza różnego rodzaju spo-
tkaniami i zajęciami, organi-
zuje także ciekawe konkursy 
i przeglądy. Jednym z takich 
wydarzeń, na które Klub za-
prasza, jest np. zbliżający się 
XVI Ogólnopolski Przegląd 
Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej „Rozśpiewany Wa-
wer”, dający szansę spróbo-
wania swoich sił na deskach 
scenicznych. Szczegóły na 
stronie klubu: www.kkzastow.
com enigma

Zastów – w Krainie Zabawek



  





 




 

KrzyżówkaMieszkańcaNr3h o r o s k o p
 BA RAN 21.03-21.04

Powinieneś przestać się wahać przy podejmowa-
niu decyzji w sprawach zawodowych. Zacznij po 
prostu działać! Zastanów się, jakie masz poglą-
dy i co Ci podpowiada intuicja. W dyskusjach z 
partnerem nie stawiaj spraw na ostrzu noża, bo 
możesz tego potem żałować. Postaw na szczery 
dialog. W pracy zawalcz o awans i lepsze wyna-
grodzenie. Kierownictwo na pewno powinno do-
cenić Twoje doświadczenie i kompetencje.

 BYK 22.04-21.05
Byki prowadzące własną działalność powinny 
skupić się na kontaktach z obcokrajowcami. Mo-
że Ci sprzyjać sztab ludzi energicznych, wiedzą-
cych czego chce. Swoje oszczędności powinie-
neś inwestować tylko w sprawdzone fundusze. 
W sprawach sercowych przed Tobą czas wypeł-
niony przyjemnościami, spotkaniami rodzinnymi 
i towarzyskimi.  W stałych związkach może zapa-
nować harmonia i obopólne zrozumienie.

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Pomimo mroźnych dni i panującej zimy, będziesz 
się cieszyć dobrym samopoczuciem. Jeżeli wa-
hasz się, czy rodzące się uczucie może przero-
dzić się w trwały związek, daj mu szansę. Nie 
obawiaj się rozczarowania. Nie zamykaj się w so-
bie, pozwól się do siebie zbliżyć i poznać bliżej. 
Zwłaszcza, gdy ten uroczy nieznajomy może być 
spod znaku Wodnika lub Wagi. 

 RAK 22.06-22.07
Możliwe, że w najbliższym czasie pozbędziesz się 
rozterek duchowych i poczujesz potrzebę nieza-
leżności. Jasno wyznaczysz granicę prywatności 
i raczej na razie nikomu nie pozwolisz jej przekro-
czyć. Osłodę w tych chwilach samotności powi-
nien Ci przynieść przyjazny kąt, gdzie zaszyjesz 
się z ulubioną lekturą i kubkiem gorącej czekola-
dy.  Ale wkrótce może nadejść taka chwila, gdy za-
tęsknisz za czyimś towarzystwem i stwierdzisz, że 
wsparcie drugiej osoby jest Ci niezbędne.  

 LEW 23.07-23.08
W najbliższym czasie może Cię rozpierać ener-
gia. Im zimniej na zewnątrz, tym bardziej Ty mo-
żesz płonąć. Niestety, w większości sytuacji Two-
ja druga połowa może nie do końca podzielać 
Twoją euforię, a cała sytuacja stanie się źródłem 
konfliktów i kłótni między wami.  Dlatego postaraj 
się przystopować w swoich zapędach i wykaż się 
większą tolerancją.

 PAN NA 24.08-23.09
W najbliższym czasie los może Ci szykować parę 
niespodzianek. I to pozytywnych. Pozwól sobie na 
ich przeżywanie - tutaj nadmiar wrażeń nie powi-
nien Ci grozić. Natomiast nie znikną obowiązki, ani 
wydatki. Dlatego na razie planuj rozsądnie wszelkie 
zakupy. Na chwilowe dolegliwości najlepsza będzie 
gimnastyka i lekkostrawna dieta, no i oczywiście 
przebywanie w otoczeniu sympatycznych osób.    

 WA GA 24.09-23.10
Dobrze rozpoczęty rok może zaprocentować  
w kilku dziedzinach. Pewne sprawy będą wyma-
gały reorganizacji, a Ty po wprowadzeniu paru 
zmian w domowych pieleszach bez trudu po-
święcisz się nowym obowiązkom i wyzwaniom. 
Wiele radości może Ci sprawić spotkanie z kimś 
spod znaku Wodnika. Jego zapał i energia po-
mogą Ci podjąć decyzję w sprawie, co do której 
możesz mieć pewne wątpliwości.

 SKOR PION 24.10-23.11
Możliwe, że z dnia na dzień rzucisz się w wir no-
wych wydarzeń. Pomocne będą ambicja i pew-
ność siebie. Przy takim nastawieniu psychicznym 
w sprawach zawodowych i finansowych sukces 
powinien być murowany. Niestraszne Ci będą 
mrozy i zima za oknem, jeśli postarasz się dbać 
o swój organizm i wzmacniać go codzienną gim-
nastyką i witaminami. 

 STRZE LEC 24.11-22.12
W tym miesiącu postaraj się zadbać o swoje 
sprawy materialne i poprawę stosunków z part-
nerem. Możliwe, że zaplanujecie wspólną dalszą 
przyszłość i odniesiecie jakiś sukces. Ważne bę-
dzie zaufanie swojej intuicji przy podejmowaniu 
decyzji finansowych. Możesz się przy tym napra-
cować, ale satysfakcję mogą Ci przynieść efekty 
tej pracy i wyniki.  

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Chcąc zachować dobrą formę, postaw na walkę 
ze stresem, zacznij odpoczywać i cieszyć się ży-
ciem. W sprawach rodzinnych mogą się wyda-
rzyć miłe chwile, które poprawią Ci humor. Bar-
dzo cenna może się okazać znajomość nawią-
zana zupełnie przypadkowo. W sprawach zawo-
dowych gwiazdy dodadzą Ci odwagi w realizacji 
nowych celów. 

 WO DNIK 21.01-19.02
W nadchodzących dniach możesz mieć trudno-
ści z zebraniem myśli. Może to być skutkiem nad-
miaru obowiązków lub wynikiem zmian pogodo-
wych. Ale nie doszukuj się w tym jakiś chorób, 
wzmocnij swój organizm i jego odporność meto-
dami naturalnymi. Postaw na owoce i warzywa w 
codziennym jadłospisie, a samopoczucie i tęży-
znę fizyczną poprawiaj spacerując lub jeżdżąc na 
nartach lub łyżwach.   

 RY BY 20.02-20.03
Teraz możesz być szczególnie narażony na infek-
cje, dlatego unikaj kontaktu z osobami chorymi. 
Wysiłek, jaki włożyłeś w nadgonienie zaległości 
w ostatnim czasie, teraz może się opłacić. Gdy 
inni będą się ścigać z pilnymi sprawami, Ty spo-
kojnie możesz się poświęcić innym przyjemno-
ściom i rozrywkom, np. ulubionemu hobby, spo-
tkaniom z przyjaciółmi lub wyjściom do kina lub 
teatru.

Merlin

Jaja:
á la coque - to jajka w skorup-

kach, gotowane we wrzątku 2-5 
minut (jeśli z lodówki, to z pew-
nością 5), podawane w specjal-
nych kieliszkach, ewentualnie z 
obcinarką do czubków skorupek, 
jedzone łyżeczką. 

brouilles - czyli rozkłócone, to 
nasza jajecznica. Mogą być z do- 
datkiem mleka lub śmietanki, 
podawane albo na małych pa-
telenkach albo na podgrzanych 
talerzykach, jedzone widelcem.

cocotte - czyli zapiekane w fo- 
remce porcelanowej, na dnie 
której jest ciepła śmietana, na 
to jaja, a na wierzchu - świe-
że masło. Wkładane do ciepłe-
go piekarnika, gotowe po 5 mi-
nutach.

frits - czyli szybko pieczone 
w oleju tak, by białko otoczyło 
całkowicie żółtko, serwowane na 
grzankach. 

plats - to swojskie sadzone.
mollets - są gotowane 6 mi-

nut, następnie wyjęte ze sko-
rupki i podawane w szklanym na-
czyniu, często w zwykłej ogrza-
nej szklance. Niektórzy nazywa-
ją je „po wiedeńsku”.

moules - ostrożnie wybijane 
do wysmarowanej masłem fo-
remki, ustawionej w kąpieli wod-
nej. Gotowe po 5 minutach.

poches - wybijane do wrzątku 
z octem i solą, wyjmowane po 3 
minutach.

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI 
Coś przyjemnego, niepoważnego, dla zabicia  
czasu. Na słodko i nie tylko.

✓Na patelni ceramicznej lub teflonowej rozsyp cukier z se-
zamem (2:1) i mieszaj podgrzewając tak długo, aż cukier się roz-
topi i lekko zbrązowieje. Wówczas wykładaj porcje na papier 
do pieczenia (można wylać całość, a gdy wystygnie - łamać)  
i po ostudzeniu podawać na stół. Uwaga, lubi sypać okruchami! 
Na patelnię można dodawać ostrożnie ciut miodu, nieco mleka 
skondensowanego, płatki owsiane czy kawałeczki orzechów. Będzie ładniej i ciekawiej!

✓Gotowe spody babeczek wytrawnych wypełnij bryndzą wymieszaną z żółtkiem 
i mielonymi orzechami lub migdałami. Zapiekaj w średnim piekarniku aż masa nieco 
urośnie i lekko się zarumieni. Podawaj na ciepło; świetne do piwa. Kto nie lubi orze-
chów, może dodać zamiast nich zioła: rozmaryn, oregano, szczypiorek suszony.

✓Płat ciasta francuskiego rozłóż, następnie potnij w paski szerokie na około 1,5 
- 2 cm, długie na około 10 cm. Jeśli masz ochotę, każdy pasek dodatkowo natnij po-
środku wzdłuż (ok. 3-4 cm) i przełóż jeden koniec przez otwór - będą wyglądały tro-
chę jak faworki. Nacinane czy nie, posmaruj je na wierzchu mlekiem wymieszanym 
z żółtkiem i natychmiast posypuj: jedne grubą solą, inne kminkiem lub ostrą papry-
ką, sezamem lub pokruszonymi orzechami albo parmezanem. Można też smarować 
je koncentratem pomidorowym i na to dawać słodką, mieloną paprykę. Co kto lubi. 
Piecz w nagrzanym piekarniku, aż ciasto się ozłoci. Podawaj na ciepło lub zimno.

✓Filet kurczaka umyj, starannie osusz, pokrój na kawałeczki wielkości małej śliw-
ki, zalej oliwą z przyprawami (czosnek mile widziany!), wymieszaj. Na przygotowane 
drewniane wykałaczki nabijaj 2 kawałeczki (1,5 x1,5 cm) wędzonej szynki, następnie 
kurczak i pomidorek koktajlowy lub czarna oliwka. Piecz krótko, a jeśli ci się nie chce, 
podsmaż szaszłyczki na patelni, bardzo często obracając. Kurczaka można też ma-
rynować w musztardzie wymieszanej z ketchupem.

✓Gotowe, zimne naleśniki smaruj masą złożoną z rozdrobnionego łososia wy-
mieszanego z serkiem homogenizowanym i odrobiną rozpuszczonej żelatyny plus 
koperek. Masa powinna mieć konsystencję gęstej śmietany. Zroluj naleśniki i włóż 
je do lodówki. Po około 2 godzinach wyjmij i krój w poprzeczne plasterki - smaczne  
i dekoracyjne.� PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Napoje alkoholowe - stare jak świat. Z robaków, węży, jaszczurek, 

przeżutej i wyplutej kukurydzy czy z końskiego mleka.
Kuchikami-no-sake to sake, o której wiemy, że wytwarzano i pito 

ją już w III wieku. Ziarna zbóż (nie tylko ryżu) przeżuwano staran-
nie mieszając je ze śliną, po czym każdy wypluwał przeżute porcje 

do wspólnego zbiornika, gdzie papka fermentowała, tworząc napój alkoholowy. Na szczę-
ście, dziś sake produkuje się inaczej…

W Ameryce Południowej Indianie radzili sobie podobnie, żując ziarna kukurydzy lub 
maniok, a z „wyplutków” powstawała po fermentacji słynna „chicha”. Z czasem ludzie 
nauczyli się innych technologii - używano cukru, a gotowy zacier poddawano destyla-
cji.  Kreatywna medycyna ludowa szukając remediów na wiele chorób, eksperymentowała 
z zalewaniem alkoholem żmij, skorpionów, pająków, świerszczy.

Wódka z mleka? Tak, na przykład Mongołowie fermentowali kobyle mleko w bukła-
kach, przytroczonych do siodeł - tak powstawał kumys (2-3%). Kolejne pokolenia 
nauczyły się go destylować, otrzymując wódkę archi.           Ciekawska

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania 
się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 1/2012: „Daj złemu pokój”. Nagrodę – bilet do ki-

na dla 2 osób – wylosowała p. Janina Borkowska z ul. Olszynki Gro-
chowskiej. Po odbiór biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowo-
dem osobistym i egz. Mieszkańca Nr 3/2012) do 17 lutego br. po wcze-
śniejszym umówieniu się telefonicznym z działem rezerwacji biletów.

ŚMIE SZKA NIEC
Sklep z damską bielizną. Klient mamroce:
- Chciałbym kupić stanik dla żony...
- Jaki?
- To są różne?
- Mnóstwo - sprzedawczyni wskazała półki 

pełne staników we wszystkich możliwych kolorach, rozmia-
rach, tkaninach. - Ale wszystko to da się podzielić na czte-
ry typy: Katolicki, Armii Zbawienia, Prezbiteriański i Bapty-
styczny. 

- ??? 
- Katolicki wspiera masy, Armii Zbawienia podnosi upa-

dłych, Prezbiteriański pozwala im stać prosto, a Baptystyczny 
robi góry z malutkich pagórków...

  
Uwaga w dzienniczku ucznia:
„Jaś jest zdolny i inteligentny, ale stanowczo zbyt wie-

le uwagi poświęca dziewczynkom. Zapraszam na rozmowę.”
Matka odpisuje: „Przyjdę jutro. Będę wdzięczna za wszel-

kie rady. Zwłaszcza, że te same kłopoty wychowawcze mam 
z jego ojcem.”

 WesołyRomek

NoveKinoPrahaul.Jagiellońska26,rezerwacja223430310,praha@novekino.pl
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FINANSE

RAMKA
Biuro Rachunkowe prowadzo-
ne przez głównych księgowych 
poprowadzi księgi: spółek pra-
wa handlowego, spółdziel-
ni mieszkaniowych, stowarzy-
szeń. Tel. 502-182-261; 22 870-
33-24
 Księgowość, KPiR, VAT, 
płace, ZUS, licencja MF. 
 Tel. 507-026-743

KUPIĘ

 AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, mone-
ty, medale.  Tel. 516-400-434
 Antyki, monety, pocztówki, 
znaczki, książki, obrazy, me-
ble i inne przedmioty. 
Tel. 22 610-33-84; 601-235-118
 Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 
18.  Tel. 22 831-36-48

INNE

 Usługi fryzjerskie w domu 
klienta.  Tel. 668-161-499
 Zgubiłem legitymację stu-
dencką. Mateusz Pepłowski. 
 Tel. 505-980-625

SPRZEDAM

 Odkurzacze Rainbow – no-
we, używane – serwis, konser-
wacja, akcesoria.
 Tel. 606-742-822; 
 www.odkurzaczewodne.eu

MEDYCZNE

RAMKA
Agnieszka Staniak – masaży-
sta, fizjoterapeuta. Masaże lecz-
nicze kręgosłupa, relaksacyjne, 
odchudzające, antycellulitowe 
dla dwojga. Tel. 886-906-251
 Alkoholowo-narkotykowe 
odtrucia, Esperal. 
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37

 Masażysta – tanio. 
 Tel. 602-412-901
 Psycholog dla dzieci i doro-
słych.  Tel. 606-994-447

NAUKA

 Angielski profesjonalnie. 
 Tel. 600-170-317
 Angielski, Francuski Native. 
 Tel. 693-427-846
 Fizyka, matematyka – do-
jazd. 
Tel. 22 615-81-50; 603-581-282
 Fizyka, matematyka, matury, 
studenci. Dojeżdżam. Dr. 
 Tel. 606-154-798
 Liceum dla dorosłych. 
Tel. 22 517-77-40; 602 232 879 
 Mgr inż. Matematyka, fizy-
ka - gimnazjum, liceum. 
 Tel. 692-095-060
 Matematyka. 
 Tel. 607-163-744
 Matematyka. Gimnazjum, li-
ceum. Dojeżdżam. 
 Tel. 607-059-326 
 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
 Opiekunka dziecięca – szko-
ła policealna, kursy. 
 Tel. 22 310-27-40
 Szkoła policealna - dekorator 
wnętrz, opiekunka/guwernant-
ka.  Tel. 22 517-77-40; 
 602-232-879
 Szkolenia BHP. 
 Tel. 22 517-77-40

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

 Garaż ul. Saska. 
 Tel. 22 672-36-60 (po 16.00)
 Lokal użytkowy 24,48 m kw. 
na Waszyngtona 136. 
 Tel. 515-326-083
 Lokal użytkowy na usługi, 
produkcję lub biuro. Saska Kę-
pa.  Tel. 606-616-656
 Na biuro 64 i 70 m kw.  
ul. Płowiecka. Tel. 502-588-298

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 Dom 240 m kw., z działką 
500 m kw. w Jabłonnej. 
 Tel. 516-600-718
 Działkę 1100 m kw., w Mro-
zach, budowlana. 
 Tel. 694-220-054
 Działka rekreacyjna 1000 m 
kw. na Mazurach z domem mu-
rowanym 70 m kw., w Kownat-
kach nad jeziorem. 
 Tel. 694-622-054
 Pawilon 40 m kw. 
 Tel. 691-679-000

DAM PRACĘ

 Praca na stałe lub dorywcza 
w sklepach spożywczych, w lo-
kalizacjach Trakt Brzeski, Trakt 

Lubelski, Białołęka oraz w in-
nych dzielnicach Warszawy. 
Kontakt: 22 547-05-42

SZUKAM PRACY

 Kobieta, duże doświadcze-
nie pedagogiczne w opiece nad 
małymi dziećmi, pogodna, cier-
pliwa, odpowiedzialna, ciepła, 
kreatywna, o wysokiej kultu-
rze osobistej – zaopiekuje się 
dzieckiem (1/2 roku – 3 lata) – 
od zaraz.  Tel. 601-869-782; 
 22 612-44-63 
 Opiekunka osób starszych, 
wieloletnie doświadczenie. 
 Tel. 694-086-426

SPORT

PRAWNE

 DORADCA PODATKO-
WY – porady, kłopoty z urzę-
dem skarbowym, wszystkie po-
datki, spadki, darowizny, au-
kcje, nieujawnione dochody. 
Warszawa Gocław. 

Tel. 22 672-34-34; 
604-095-656 

www.podatki-doradca.pl
 Kancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. Czynna codzien-
nie oprócz wtorków. Ul. Gro-
chowska 207 (Universam, an-
tresola od strony pętli autobu-
sowej) 

www.kancelariaosica.pl;  
Tel. 509-959-444, 

22 810-00-61 w. 252
 Kancelaria Adwokacka 
adw. Teresa Zdanowicz. Spra-
wy: cywilne, karne, rodzinne, 
spadkowe. Wawer - Anin ul. 
Ukośna.  Tel. 22 613-04-30; 
 603-807-481

 Przedstawiciel Europejskie-
go Centrum Pomocy Poszkodo-
wanym – pomagamy ofiarom 
wypadków.  Tel. 691-409-207
RAMKA
Usługi księgowe, PITY, www.
korkowabiuro.pl  Tel. 696-052-
708

USŁUGI

 AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 
Tel. 22 612-95-23, 0609 105 940
 ALKO, PRZEPROWADZ-
KI, utylizacja mebli, sprzątanie 
piwnic.  Tel. 512-139-430
 Anteny SAT TV, kamery – 24 
h.  Tel. 602-396-976
 ANTENY - CYFRA+, Pol-
sat, N-ka oraz satelity bez opłat, 
900 programów, w tym 20 pol-
skich (TRWAM, TVP1, TVP2 
i TVN), anteny TV – naziem-
ne. Sprzedaż, montaż, 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. 
Najwyższa jakość usług. ul. 
Igańska 32.  Tel. 22 813-60-33; 
 604-506-278
 BHP pełen zakres. 
 Tel. 798-808-609
 AAA GAZ, HYDRAULI-
KA 24 H!, awaria pieca, termy, 
kuchni, podłączenia, przeróbki, 
naprawy.  Tel. 22 610-88-27; 
 604-798-744 
 Cyklinowanie, lakierowanie 
– Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
 Cyklinowanie, lakierowanie, 
układanie parkietów różnych – 
Jan Grzybowski. 
Tel. 22 810-70-88; 609-542-545 
 CZYSZCZENIE dywanów, 
tapicerki, materacy Karcherem. 
Tel. 22 619-40-13; 502-928-147
 DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie.  Tel. 22 642-96-16
 Domofony, instalacje elek-
tryczne, pralki. Tel. 601-936-805
 Elektryk – uprawnienia. 
 Tel. 22 813-77-82; 502-443-826
 ELEKTRYCZNE. Głowac-
ki.  Tel. 504-618-888

RAMKA
GAZ, hydraulika – 24 h, napra-
wa pieca, termy, kuchni, pod-
łączenia, uprawnienia gazowe. 
Tel. 610-18-53; 662-065-292
 Futra – kożuchy, odzież skó-
rzana – usługi miarowe, prze-
róbki, wszelkie naprawy. ul. 
Zamieniecka 63. 
 Tel. 22 610-23-05
 GEODEZJA. 
 TEL. 609-240-602
 GLAZURNICZE, hydrau-
liczne.  Tel. 504-618-888

 Hydrauliczne, gazowe – so-
lidnie.  Tel. 22 610-81-21; 
 607-773-106
 Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. 
 Tel. 696-321-228
 HYDRAULICZNE. 
 Tel. 504-618-888
 Hydrauliczne, biały montaż, 
czyszczenie kanalizacji, drobne 
naprawy. Szybko i solidnie. 
 Tel. 694-220-054
 LODÓWKI, PRALKI, TE-
LEWIZORY – NAPRAWA. 
 TEL. 694-825-760
 LODÓWEK NAPRAWA. 
 TEL. 22 842-97-06; 
 602-272-464
 Lodówki. Tel. 22 671-80-49; 
604-910-643; Pralki. Tel. 601-
361-830
 Malowanie, tapetowanie, 
panele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521 
 Malowanie, gładź gipsowa. 
Tel. 510-711-163; 517-334-070
 NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – DOJAZD. 
 TEL. 602-216-943

RAMKA
Nieodpłatnie odbieram zu-
żyty sprzęt AGD, złom, ma-
kulaturę, stłuczkę. Sprząta-
nie piwnic i strychów. Wywóz 
mebli. Tel. 22 499-20-62 
 Pranie chemiczne, renowa-
cja odzieży skórzanej, pra-
nie dywanów, magiel. Zakład 
Pralniczy ul. Igańska 22. 
 Tel. 22 870-09-54
 PRALKI, LODÓWKI - na-
prawa.  Tel. 502-562-444; 
 603-047-616
 Pralki – naprawa. Emeryci 
50% taniej.  Tel. 22 672-95-50; 
 503-846-135

RAMKA
Profesjonalne i Komplekso-
we Zarządzanie Nieruchomo-
ściami. Dzwoń!!! 605-205-224
e-mail:krzyszjaw@gmail.com 
Nowa oferta na czas kryzy-
su!!!
 PRZEPROWADZKI.  
 Tel. 669-834-024
 REMONTY, przebudowy. 
 Tel. 504-618-888
 Spawanie metali koloro-
wych. Ul. Kawcza 40. 
 Tel. 500-457-358
 STOLARZ - wykona solid-
nie - meble, zabudowy, szafy, 
kuchnie, pawlacze i inne. 
Tel. 22 810-38-04; 602-126-214
 TAPETOWANIE, MALO-
WANIE.  Tel. 504-618-888
 Tapicerskie. 
 Tel. 22 612-53-88
 Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-511-771
 Żaluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 
 Tel. 22 610-54-19

 Rolety antywłamaniowe i na-
prawy.  Tel. 602-228-874
 Rolety, żaluzje, verticale, ro-
lety antywłamaniowe – produk-
cja, naprawa. Tel. 602-228-874

USŁUGI/budowlane

 GŁADŹ, MALOWANIE 
OD ZARAZ. 
 TEL. 609-982-675
 Klimatyzacja, wentylacja, 
montaż, serwis, projektowanie, 
niskie ceny.  Tel. 502-904-708
 Malowanie, wykładziny, 
drobne remonty. 
 Tel. 601-20-33-13

USŁUGI/komputerowe

 Naprawa komputerów, in-
stalacje, serwis, usuwanie wi-
rusów.  Tel. 603-650-090

USŁUGI/porządkowe

RAMKA
Odśnieżanie. Tel. 608-41-59-59

USŁUGI/remontowe

 Cyklinowanie bezpyłowe, la-
kierowanie, układanie parkie-
tów, paneli.  Tel. 503-630-035
 GLAZURA, remonty. 
 Tel. 694-809-402
 Glazura – remonty komplek-
sowo, fachowe porady. 
Tel. 692-885-279; 22 424-32-07
 Glazura, remonty – tanio. 
 Tel. 518-562-380
 Klimatyzacja, wentylacja, 
montaż, serwis, projektowanie, 
produkcja kanałów. 
 Tel. 502-904-708
 Malowanie, tapetowanie – 
remonty.  Tel. 22 612-21-74; 
 501-028-073
 Malowanie, tapetowanie, 
gładź. Mistrz. Tel. 22 810-90-22
 Remonty, wykończenia. 
 Tel. 602-641-032
 Remonty kompleksowo. 

Tel. 505-543-594 
www.inteltrend.pl 

USŁUGI/transportowe

 AAA Wywóz gruzu – gałę-
zi, mebli, śmieci itp., sprzątanie 
piwnic, strychów, wycinanie 
drzew, małe rozbiórki. 
 Tel. 721-002-710 
 Przeprowadzki. 
 Tel. 503-788-934
 Transport – wywóz gruzu, 
mebli, gałęzi, sprzątanie piw-
nic.  Tel. 600-359-594
 WYWÓZ MEBLI, GRU-
ZU, złomu, śmieci, liści, oczysz- 
czanie piwnic, strychów. 
Tel. 22 224-22-63; 888-651-163

ZIELARSTWO

 ZIÓŁKO Sklep Zielarsko-
-Medyczny C.H. Szembeka róg 
Gdeckiej i Komorskiej, paw. 53 
D. Zielarstwo – pełny asorty-
ment, profesjonalne porady. 
 Tel. 602-648-813
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ZAKŁAD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy 

Służymy pomocą przez całą dobę
Warszawa ul. Korkowa 167 

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

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

Całodobowo 604−216−738
www.genita.pl

MiejskiePrzedsiêbiorstwo
UsługKomunalnychSp.zo.o.
 ul.Grochowska156 

tel.22610-48-74;22610-49-11
 ul.Floriańska12 

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
 całodobowo–tel.19588
(połączeniebezpłatne); 
22836-69-16;608-054-093

ZałatwianieformalnościwdomuKlienta
www.mpuk.waw.pl

USŁUGIPogrzebowe

zakŁad POgrzebOwy

„ABROS”
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

Nieodpłatnie odbieram zu-
żyty sprzęt AGD, złom, ma-
kulaturę, stłuczkę. Sprząta-
nie piwnic i strychów. Wy-
wóz mebli. Tel. 22 499-20-62

rEKlAMA                      rEKlAMA  

rEKlAMA                                                                                                                                                                                      rEKlAMA 

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

Profesjonalne 
i Kompleksowe 

Zarządzanie 
Nieruchomościami. 

Dzwoń!!!          605-205-224
e-mail:krzyszjaw@gmail.com 
Nowa oferta na czas kryzysu!!!

Od śnie ża nie. 
Tel. 608-41-59-59

 NArTY
 rOWErY
 SErWIS!!!
w−wa ul. ateńska 19
tel. 22 616−15−05;

691−616−515

ALEKSANDRÓW,RADOŚĆdziałkiod1295m2

z pozwoleniemnabudowędomów 
jednolubdwulokalowych.

p I L N I E  s p r Z E D A M  :

tel.�500 161 107       (22)�615 80 05
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Biuro Rachunkowe prowa-
dzone przez głównych księ-
gowych poprowadzi księgi: 
spółek prawa handlowego, 
spółdzielni mieszkaniowych, 
stowarzyszeń. 

Tel. 502-182-261; 
22 870-33-24

Agnieszka Staniak – masa-
żysta, fizjoterapeuta. Masaże 
lecznicze kręgosłupa, relaksa-
cyjne, odchudzające, antycel-
lulitowe dla dwojga. 
 Tel. 886-906-251

Usługi księgowe, PITY.
www.korkowabiuro.pl  

Tel. 696-052-708

GAZ, hydraulika – 24 h, napra-
wa pieca, termy, kuchni, pod-
łączenia, uprawnienia gazowe. 
Tel. 610-18-53;  662-065-292
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ACTA trafiła 
na prawy brzeg

Protest przeciw umowie ACTA przekroczył 
warszawską Wisłę i trafił na Pragę Południe. 
Czy okolice Stadionu Narodowego mogą 
dołączyć do zestawu „tradycyjnych” sto-
łecznych miejsc pikiet i protestów?

Może tak być. Szczególnie przy okazjach stadionowych im-
prez. Wtedy będą tu tysiące widzów, różnego rodzaju VIP-y i 
media. Idealne warunki do wyrażenia jakiegoś niezadowolenia. 
29 stycznia, jako pierwsi, wykorzystali te warunki przeciwnicy 
umowy ACTA. Głównie młodzi internauci. Co prawda protest 
był zdecydowanie mniej liczny niż zapowiadano, ale za to obej-
rzały go tysiące idących na imprezę otwierającą Stadion Naro-
dowy.  – Docieramy tutaj z naszym przesłaniem do rzeszy ludzi 
– powiedział „Mieszkańcowi” jeden z protestujących. Nastroje 
pikietujących studził silny mróz i… twarze ładnych, polskich 
policjantek, które pilnowały porządku. Pewnie dlatego też ma-
nifestacja trwała znacznie krócej niż zakładano.

ACTA, to pakiet umów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i 
kilkoma innymi krajami. Także Unia Europejska ma dołączyć 
do tego projektu. Tydzień temu, w imieniu Polski, stosowną 
umowę podpisał w Japonii nasz ambasador. Teoretycznie ACTA 
mają chronić prawa autorskie, wartości intelektualne i służyć do 
walki z piractwem w różnych dziedzinach życia. Jednak wiele 
osób obawia się, że przepisy będą stanowiły poważne zagroże-
nie wolności słowa i internetu. Oliwy do ognia protestów prze-
ciw ACTA dolewa też fakt, że umowy przygotowywano w ta-
jemnicy, nie informując opinii publicznej i użytkowników inter-
netu. A dla wielu internautów wirtualna sieć jest równie ważna, 
jak życie w realu. ar   

Na ustawionej wewnątrz 
stadionu scenie wystąpiły 
znane polskie zespoły (m.in. 
Lady Pank, T.Love, Zakopo-
wer i Voo-Voo). Według da-
nych Narodowego Centrum 
Sportu tego dnia obiekt od-
wiedziło ok. 75 tysięcy osób. 
Odwiedziło – to dobre słowo, 

gdyż zdecydowanie więcej 
osób przyszło obejrzeć naszą 
narodową arenę niż obejrzeć i 
posłuchać naszych muzyków. 
Ludzie wchodzili i wychodzi-
li. Rotacja była bardzo duża 
i szybka, przez co w wielu 
miejscach można było od-
nieść wrażenie, że ludzi jest 
mało. 

– Super! Jego ogrom robi 
niesamowite wrażenie! – mó-
wili „Mieszkańcowi” młodzi 
ludzie przedstawiający się, 
jako „grupa przyjaciół z Rem-
bertowa”. Na scenie i na tele-
bimach, Rafał Kapler, prezes 
NCS, dementował medialne 
informacje, jakoby rozkłada-

ny dach stadionu został źle 
wykonany i nie może być wy-
korzystany w zimie. Jest do-
kładnie tak, jak ostatnio napi-
sał „Mieszkaniec” – dach nie 
może być rozkładany w czasie 
mrozów, ale jeśli się go rozło-
ży wcześniej, to będzie speł-
niał swoją funkcję. – Jeszcze 
za wcześnie, abyśmy odważyli 

się uprzątać śnieg z tego da-
chu – nieco żartobliwie prezes 
tłumaczył dlaczego w tym se-
zonie zadaszenie nie zostało 
wykorzystane. 

Zgodnie z przewidywania-
mi impreza otwarcia stadionu 
prócz radości dla ucha (kon-
certy) i oka (widok samego 

stadionu oraz wieczorny po-
kaz sztucznych ogni) wywo-
łała także wiele uciążliwości. 
Szczególnie dla mieszkańców 
Kamionka, w którego pół-
nocno-zachodniej części na 
wielu ulicach ustawiono znaki 
zakazu parkowania i postoju. 
– Nasz samochód stał na Ska-
ryszewskiej od dawna, bo ko-

rzystamy z niego tylko, jak jeź-
dzimy na działkę. Został od-
holowany na płatny parking 
– mówi rozgoryczony Artur 
Zieliński z osiedla PAX przy 
ul. Zamoyskiego. Na ponad 
500 zł. straty wylicza Wal-
demar Jaworowski z ul. Gro-
chowskiej. Jego samochód, 
także od kilku miesięcy stał 
przy ul. Lubelskiej i również 
znalazł się na płatnym par-
kingu. Trzeba było zapłacić 
za holowanie i parkowanie. 
Przypadek tym bardziej przy-
kry, że auto miało oznakowa-
nie, że jest wykorzystywane 
przez osobę niepełnospraw-
ną. Władze samorządowe nie 
pomyślały nad tym, jak, przy 
okazji stadionowych imprez, 
nie uprzykrzać życia miesz-
kańcom Kamionka. 

W dużo lepszej sytuacji 
znalazła się Saska Kępa. Naj-
bliższą stadionowi część osie-
dla zablokowano i na jej ulice 
mogli wjeżdżać tylko miesz-
kańcy. - Na każdym rogu stali 
policjanci i były szlabany, a 
moja ulica zupełnie się nie 
zmieniła! Po raz pierwszy 
czuję, że będę mógł zostać w 
domu w czasie EURO 2012…
- zastosowane rozwiązanie 
chwali Jan Błocki z ul. Estoń-
skiej, który wcześniej żalił się 
na parkingowe i komunikacyj-
ne problemy przy imprezach 
na stadionie. Miejskie Biuro 
Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego także pozytyw-
nie ocenia, pod swoim kątem, 
przebieg imprezy otwarcia. 
Ale urzędnicy dodają dyplo-
matycznie, że wszystko było 
w porządku „przy tej ilości 
osób”. Prawdziwy spraw-
dzian, mecz Legia – Wisła, 
dopiero przed nami... Czy się 
odbędzie? Zobaczymy...

rosa 

Rotacyjne otwarcie
Wreszcie, 29 stycznia, nasz Stadion Narodowy został otwarty. 
Odbyła się tam rozrywkowa impreza „Oto jestem!”.
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Na Pradze Południe, obok 
silnej spółdzielczości miesz-
kaniowej mamy świetnie zna-
ną wszystkim mieszkańcom 
„Społem” WSS, firmę za-
trudniającą ponad 530 osób, 
jest to więc znaczący praco-
dawca po prawej stronie Wi-
sły. Pracodawca specyficzny, 
bo tworzący odmienną od in-
nych „dających pracę” firm 
więź ze swoimi pracowni-
kami - członkami spółdziel-
ni zarazem (aż ponad 60 pra-
cowników jest bowiem zara-
zem spółdzielcami). Tu w tej 
firmie prezes zarządu Bogu-
sław Różycki zna chyba każ-
dego zatrudnionego, dba się 
o emerytowanych pracowni-

ków, im i spółdzielcom orga-
nizuje się spotkania (raz na 
kwartał w ramach Koła Spół-
dzielców) lub okolicznościo-
we - jak choćby w grudniu, 
z okazji zbliżającego się Bo-
żego Narodzenia. Wręcza się 
okolicznościowe upominki, 
organizuje się wspólne wy-
jazdy turystyczne, refunduje 
wczasy „pod gruszą”. Spół-
dzielcom wypłacana jest dy-
widenda z zysków.

Zarządzanie nie jest formą 
korporacyjnego schodzenia 
z decyzjami w dół - głów-
ne i strategiczne decyzje raz 
w roku podejmuje demokra-
tycznie Zebranie Przedsta-
wicieli Członków Spółdziel-
ni, które udziela też absolu-
torium Zarządowi i Radzie 
Nadzorczej.  Praca jest tu 
stabilna i ma ludzki wymiar. 
Idea z pozoru konserwatyw-
nego podejścia do wyboru 

dróg rozwoju: unowocze-
śniamy się bazując na finan-
sowych środkach własnych, 
powoduje, że nie ma groź-
by popadnięcia w spiralę za-
dłużenia, a każda wydawana 
złotówka jest wielokrotnie 
oglądana. I nie jest to mało 
efektywny sposób rozwoju. 
W ostatnich latach zdecydo-
wana większość sklepów zo-
stała już kompleksowo uno-
wocześniona, w dawnych lo-

rEKlAMA rEKlAMA  

Raj to miejsce wszelakiej szczęśliwości. A Raj - Plus to 
miejsce rozkoszy dla podniebienia! Nie wszyscy o nim 
wiedzą, ale wszyscy go znają! Dlaczego? Bo zaopatruje  
w ciasta, ciastka i desery mnóstwo warszawskich sklepów: 
chwalą go za świetny towar i sumienną współpracę i odbior-
cy, i klienci.

Firma działa blisko 20 lat, a obecnie - w nowoczesnej pra-
cowni cukierniczej, wybudowanej w 2001 roku pod nadzo-
rem Sanepidu z rygorystycznym przestrzeganiem norm obo-
wiązujących w Unii Europejskiej. Tu nowe technologie pro-
dukcji i receptury towarzyszą tradycyjnym, do których jeste-
śmy przyzwyczajeni. Raj - Plus spełnia wymogi GMP (Dobra 
Praktyka Produkcyjna), GHP (Dobra Praktyka Higieniczna), 
a wdrożenie systemu HACCP zaowocowało poprawieniem 
jakości i wzrostem produkcji.

Nie każda cukiernia może pochwalić się podobną dbało-
ścią o produkty specjalnie dla nas, klientów: znakomite cia-
sta w wielu pulchnych, wilgotnych odmianach, ciastka i cia-
steczka, a także nieoceniona „pomoc domowa” - puste kor-
pusy babeczek, słodkie lub wytrawne. 

Co nowego w Raju?! Moda na zdrowie i świetną kondy-
cję! Czyli - na coś do pochrupania zdrowego, z witaminami 
i mikroelementami, z troską o nasz poziom cukru i inne waż-
ne dla zdrowia szczegóły: FITnusie, to najnowszy rajski po-
mysł.

Kruche, wyglądają, jak domowe, posypane mnóstwem 
ziaren: orzechy arachidowe, słonecznik, sezam, siemię 
lniane, pestki dyni, płatki owsiane. Skład ciasta z pozoru 
najprostszy: świetna mąka, jaja, prawdziwa, gęsta śmie-

tana. Plus zwyczajne do-
datki, ale - uwaga! Przy 
opracowywaniu recep-
tury korzystano z nauko-
wych źródeł i autorytetów, 
badając nawet indeks 
glikemiczny poszczegól-
nych składników!

Ich produkcją zajmu-
je się tylko sześć osób, to 
prawdziwa manufaktura! 
Od doboru składników, za-
wsze sprawdzanych przy 
dostawie, przez ugniatanie 
i wałkowanie ciasta, wy-
krawanie i równomierne, 
„sprawiedliwe” posypywa-

nie ziarnami, po pieczenie, porcjowanie, pakowanie. Dostawą 
FITnusiów zajmą się firmowe samochody Raj - Plus.

Chodziło o to, by ciasteczka były zgrabne, pyszne, ślicz-
nie pachnące (jak domowe!), bez ulepszaczy itp., ale także 
- by pięknie prezentowały się „na oko”. Dlatego pakuje się 
je w cienkie, kształtne pojemniczki drewniane lub w papie-
rowe „kobiałeczki”, dla higieny owijane cieniutką, przejrzy-
stą i atestowaną folią. Wyglądają bardzo swojsko, dekoracyj-
nie i apetycznie. Moim zdaniem termin ważności podany jest  
z dużym, ogromnym zapasem!

W sprzedaży dostępne są opakowania 400g i 300g, a ce-
na - bardzo rozsądna. 

Ta smakowita nowość została bardzo wysoko oceniona 
przez osoby, dbające o swoje zdrowie i kondycję: mało cu-

kru a świetny smak, dużo witamin, mikroelementów, ale 
w pysznej formie posypki z chrupiących orzechów i zdro-
wych nasion.

Nie namawiamy. Po prostu - sprawdź! Bo naprawdę warto.
- Rzeczywiście, staramy się 

zdobywać rynek głównie przez 
doskonałą jakość i innowacyj-
ność - mówi Paweł Świderski, 
właściciel firmy. - Sprzedaje-
my nasze produkty w wielu skle-
pach, restauracjach, hotelach,  
w małych bufetach i domach kul-
tury, ale też w znaczących sie-
ciach społemowskich. Do na-
szych największych odbiorców, 
wymagających i otwartych na no-
we propozycje zaliczamy między 

innymi Społem WSS Śródmieście (prezes Anna Tylkowska), 
Społem WSS Praga Południe (prezes Bogusław Różycki), Spo-
łem WSS Wola, (prezes Janusz Szczękulski), Społem WSS Żoli-
borz (prezes Stanisław Skup). Dlatego mówimy, że wielu klien-
tów nas zna i ceni, bo zna i ceni nasze ciasta i ciasteczka, nie 
wiedząc nawet, kto je wytwarza. Dla nas największym komple-
mentem jest towar, znikający z półek, brak reklamacji (rygory-
stycznie przestrzegamy bezpiecznej produkcji i terminów waż-
ności). No i bardzo lubimy wymyślać i proponować Państwu 
coraz to nowsze i nowocześniejsze „słodkości i wytrawności”.

Produkowanie smakołyków, to-
warzyszących zwykle miłym chwi-
lom i relaksowi, to nie to samo, 
co produkcja na przykład gwoź-
dzi - mówi dyrektor i marketin-
gowiec firmy Adam Stykowski. 
- Z potrzeby serca wspieramy 
mnóstwo działań i akcji charyta-
tywnych, a nasze portfolio pęcz-
nieje od podziękowań: Krajo-
wa Izba Gospodarcza, fundacje, 
kościoły czy domy dziecka. Na-
szym oczkiem w głowie, już od 

wielu lat, jest taniec, a dokładniej - znakomita para taneczna, 
Grzegorz i Agnieszka Cherubińscy. Para mistrzowska; tańczą 
w dużych produkcjach telewizyjnych TVP, TVN czy Polsatu. To 
niezwykłe rodzeństwo wspieramy od wielu lat. Radośni, sza-
leni, tylko w roku 2011 aż osiem razy byli w ścisłej czołówce 
Boogie Woogie, a pięć razy stawali na podium. Towarzyszy 
im pasmo sukcesów, mamy w tym swój udział (uśmiech). No-
we produkty? Stale coś wymyślamy, ulepszamy, testujemy na 
pracownikach, przyjaciołach, zbieramy uwagi, poprawiamy. 
To dobra droga do uznania ze strony klientów!”  AS2012

Co NoWEGo W rAJU?

Pracownia Cukiernicza Raj-Plus
ul. Nocznickiego 31a, 01-918 Warszawa

Tel. 22 864-45-30; 22 865-36-20; 
biuro@raj-plus.com.pl   www.raj-plus.com.pl

Organizacja Narodów Zjednoczonych 9 grudnia 2009 roku przyjęła rezolucję proklamującą rok 2012 Międzyna-
rodowym Rokiem Spółdzielczości. Spółdzielczość zrzesza na świecie ponad 1 mld ludności; pomaga w eliminowaniu 
ubóstwa, w tworzeniu miejsc pracy, w umacnianiu obywatelskiej samorządności i solidarności, w łagodzeniu skutków kry-
zysu. Polska - przypomnijmy - wraz z innymi krajami Unii Europejskiej poparła tę rezolucję.

Dokument wezwał rządy, instytucje międzynarodowe i spółdzielnie do wspierania rozwoju spółdzielczości. Bo Spół-
dzielnie budują lepszy świat! I właśnie to hasło będzie obowiązywać podczas Międzynarodowego Roku Spółdzielczości.

- Nie jest to hasło przypadkowe. Okazało się, że opieranie strategii rozwoju świata wyłącznie na wielkich komercyjnych 
korporacjach i monolitycznych rynkach, obok rozwoju i postępu, przynosi przede wszystkim kolejne fale kryzysu. Budujemy 
świat biednych i bogatych, świat coraz mniej przyjazny dla ludzi - napisał w czasopiśmie branżowym „Tęcza Polska” Alfred 
Domagalski, Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej.

kalach pojawiły się zupełnie 
odmienione placówki: z kli-
matyzacją, skomputeryzo-
wane, z nowoczesnymi la-
dami chłodniczymi, oferu-
jące bardziej kompleksowe 
usługi - jak choćby opłaca-
nie rachunków domowych, 
doładowania kart itp. Mało 
tego, wciąż powstają nowe 
placówki i to nie byle jakie!  
- 2011 rok był rokiem sporych 
inwestycji z naszej strony - 
powiedział „Mieszkańcowi” 
prezes Bogusław Różycki.  
- Otworzyliśmy nową pla-
cówkę na Targówku o po-

wierzchni 550 metrów kw. 
Rozpoczęliśmy dużą inwe-
stycję przy ulicy Kajki. Dwu-
poziomowy pawilon o po-
wierzchni 1400 m. kw. pla-
nujemy oddać do użytku  
w czerwcu bieżącego roku. 
W 2012 roku rozpocznie-
my także budowę kolejnego 
dwupoziomowego pawilonu, 
tym razem przy Alei Dzieci 
Polskich nieopodal szpitala 
w Międzylesiu.  toms

Prezes Zarządu WSS Praga 
Południe Bogusław Różycki.

Sklep „LUX” ul. Widoczna 73.

Sklep „LUX” ul. Szaserów 124.

GORZKA 
LEKCJA

Na sesji Rady Warszawy  
2 lutego radni zatwierdzili za-
miar likwidacji wielu szkół  
i przedszkoli. Mieszkańcy, któ- 
rzy przyszli walczyć o utrzy-
manie placówek oświatowych 
nie kryli oburzenia. 

 Na Pradze Południe znik-
ną dwa gimnazja (przy ul. Ko-
bielskiej i Fundamentowej), 
a przedszkole Wiatraczek zo-
stanie włączone w struktury 
sąsiednich placówek. 

W 2013 roku planowana jest 
likwidacja sportowej szkoły 
podstawowej przy ul. Siennic-
kiej, a gimnazjum sportowe 
ma zostać przeniesione do Ze-
społu Szkół Nr 12 (na drugim 
końcu ul. Siennickiej). Urzęd-
nicy argumentują swoje decy-
zje niżem demograficznym.  
Rodzice zapowiadają walkę,  
a uczniowie właśnie przera-
biają gorzką lekcję ekonomii. 

 (ab)



Każdy pacjent, który po 1 stycznia 2012 r. 
poniósł szkodę podczas leczenia w szpitalu 
może złożyć wniosek do Komisji. Jest ona 
szybszą alternatywą dla postępowań 
sądowych - powinna wydać orzeczenie w cią-
gu 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

Jej siedzibą jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warsza-
wie. W skład komisji wchodzi 16 członków - 8 ma wyższe wy-
kształcenie medyczne, a druga połowa wyższe wykształcenie 
prawnicze. Kandydatów zgłaszały samorządy zawodowe: leka-
rzy, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych oraz 
adwokatów i radców prawnych, a także organizacje społeczne 
działające na terenie województwa na rzecz praw pacjenta. Wo-
jewoda mazowiecki powołał 14 z 16 członków komisji, a po jed-
nym Minister Zdrowia oraz Rzecznik Praw Pacjenta. Ich kadencja 
potrwa 6 lat. Przewodniczącym komisji został Jacek Chojnacki. 

Komisja będzie ustalać, czy zakażenie pacjenta, uszkodzenie 
ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć było następstwem diagnozy, 
leczenia lub zastosowania leku, niezgodnych z aktualną wiedzą 
medyczną. Komisje nie będą orzekać kwoty odszkodowania – je-
go wysokość będzie uzgadniana między wnioskodawcą a ubez-
pieczycielem szpitala. Odszkodowanie może wynieść do 100 tys. 
zł w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdro-
wia i 300 tys. zł, jeśli doszło do śmierci. Postępowanie dotyczy 
świadczeń udzielanych tylko i wyłącznie w szpitalu. Wniosek 

może złożyć pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, a w przypad-
ku śmierci pacjenta – spadkobierca w ciągu roku od dnia, kiedy 
pacjent dowiedział się o zakażeniu czy uszkodzeniu ciała oraz nie 
później niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie. Wnio-
sek wnosi się do wojewódzkiej komisji właściwej ze względu na 
siedzibę szpitala. Powinien zawierać dane pacjenta (imię i nazwi-
sko, datę urodzenia, PESEL, adres), dane szpitala, uzasadnienie, 
propozycję odszkodowania oraz określenie, czy przedmiotem 
wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia al-
bo śmierć pacjenta. Do wniosku należy też dołączyć dowody do-
tyczące okoliczności zdarzenia oraz potwierdzenie opłaty za je-
go złożenie. Komisję powołano na podstawie ustawy z 28 kwiet-
nia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Więcej informacji na stronie: 
www.mazowieckie.pl/portal/pl/937/8033/Komisja_ds_Orzekania 
_o_Zdarzeniach_Medycznych.html (IB)

WArSZAWA

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

rEKlAMA rEKlAMA  

Mie szka niec: - Pa nie dok to-
rze, czym oti con In ti ga ró¿ ni 
siê od in nych do stêp nych apa-
ra tów s³u cho wych?

dr ry szard Mi ko ³a jew ski: - 
Li sta za let i in no wa cji jest d³u ga, 
wy mie niê za tem dwie naji stot-
niej sze. Po pierw sze, jest to naj-
mniej szy na œwie cie apa rat s³u-
cho wy z ³¹cz no œci¹ bez prze wo-
do w¹, a wiêc po za wspie ra niem 
nor mal ne go s³y sze nia po zwa la 
na bez prze wo do we ³¹ cze nie siê 
z te le fo na mi ko mór ko wy mi oraz 

in ny mi urz¹ dze nia mi au dio, jak 
np. te le wi zor czy te le fon sta cjo-
nar ny. Po dru gie, w przy pad ku 
no sze nia dwóch apa ra tów s³u-
cho wych przy ubyt kach obu u-
sznych, dwa apa ra ty Oti con In ti-
ga dzia ³a j¹ jak jed no urz¹ dze nie 
i wspó³ pra cu j¹ ze so b¹, co  
do tych czas by ³o nie mo¿ li we 
w tak zmi nia tu ry zo wa nych apa-
ra tach s³u cho wych.

- cze mu s³u ¿y „wspó³ pra ca 
apa ra tów s³u cho wych miê dzy 
so b¹”?

rM: - Po zwa la na lep sze s³y-
sze nie i ro zu mie nie mo wy 
w trud nych wa run kach aku-
stycz nych (np. w gwar nej 
re stau ra cji lub na ru chli wej uli-
cy) oraz umo¿ li wia lep sz¹ lo ka li-
za cjê Ÿród³a dŸwiê ku dziê ki prze-
strzen ne mu s³y sze niu. 

- czy w zwi¹z ku z tym za le ca 
siê no sze nie dwóch apa ra tów 
s³u cho wych przez oso by ma j¹-
ce nie do s³uch w obu uszach?

rM: - Z ca ³¹ pew no œci¹ ta kie 
roz wi¹ za nie jest dla nich bar dzo 
ko rzy st ne. Ka¿ dy mój pa cjent, 
które mu za le ci ³em no sze nie 
dwóch apa ra tów, po twier dzi 
mo je s³o wa.

- czym ró¿ ni siê s³y sze nie 
w jed nym od s³y sze nia 
w dwóch apa ra tach s³u cho-
wych?

rM: - Ha ³as oto cze nia utru-
dnia ro zu mie nie mo wy. Dla osób 
z ubyt kiem s³u chu wy o drêb nie-
nie po szcze gól nych g³o sów jest 
trud ne. Mózg po trze bu je in for-
ma cji z obu uszu, aby sku tecz nie 
roz ró¿ niaæ dŸwiê ki w trud nych 
sy tu a cjach s³u cho wych, ta kich 
jak roz mo wa w za t³o czo nej 
ka wiar ni lub w po mie szcze niu, 
do które go do bie ga j¹ ha ³a sy 
prze je¿ d¿a j¹ cych uli c¹ po ja zdów. 
Dwa apa ra ty s³u cho we po zwa la j¹ 
wspo móc na tu ral n¹ zdol noœæ 
mózgu do t³u mie nia ha ³a sów 
do cho dz¹ cych z t³a, dziê ki cze mu 
mo wa sta je siê bar dziej wy ra Ÿna.

- ko mu za tem za le ci³ by Pan 
no sze nie apa ra tów oti con In ti-
ga?

rM: - Te apa ra ty s³u cho we 
prze zna czo ne s¹ dla osób ze 

œre dnie go stop nia ubyt kiem 
s³u chu ocze ku j¹ cych dys kret-
ne go roz wi¹ za nia, które spraw-
dzi siê w ka¿ dej sy tu a cji. Szcze-
gól nie za le cam wy próbo wa nie 
dwóch apa ra tów s³u cho wych, 
by od nieœæ pe³ n¹ ko rzyœæ 
z funk cji bez prze wo do wej 
³¹cz no œci u³a twia j¹ cej na tu ral-
ne s³y sze nie. Apa ra ty Oti con 
In ti ga s¹ œwiet nym roz wi¹ za-
niem za rów no dla pierw szo ra-
zo wych u¿yt kow ni ków jak 
i pa cjen tów, którzy ko rzy sta li 
ju¿ wcze œniej z apa ra tów.  

 AS 2012 

APARAty�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

wsty dzisz się wiel kie go apa ra tu słu cho we go? już nie mu sisz!
Dok tor ry szard Mi ko ³a jew ski, la ryn go log 
od bli sko 20 lat pra cu j¹ cy z oso ba mi nie-
do s³y sz¹ cy mi, wy ja œnia ja kie ko rzy œci 
przy no si je go pa cjen tom no sze nie 
ma ³ych, pra wie nie wi docz nych i bar dzo 
dys kret nych apa ra tów s³u cho wych Oti-
con In ti ga, do stêp nych w ofer cie sie ci 
ga bi ne tów pro te ty ki s³u chu Fo ni kon.

zimowa oferta firmy Fonikon 

osoby, które zdecyduj¹ siê zakupiæ w lutym 
dwa aparaty s³uchowe otrzymaj¹ 500 z³ upustu. Iloœæ aparatów 

w promocji ograniczona. Promocja potrwa do 23 lutego.

zapraszamy wszystkie zaintereso-
wane osoby na bezp³atne ba da nie 
s³uchu i konsultacjê protetyka 
s³uchu. osobom nie pe³ no spraw-
nym proponujemy wizyty domowe. 
z uwagi na du¿e zainteresowanie 
naszymi us³ugami, prosimy o tele-
foniczne umawianie wizyt.

 Poz – lekarze rodzinni, pediatra
 Po ra dnie spe cja li stycz ne, la bo ra to rium
 centrum dia gno sty czne – Usg, ekg, holtery 
 Medycyna Pracy

ul. k³o po tow skie go 22,  
pon.-pt. 8.00-18.00;

tel. 22 698 51 38
www.vi ta-me di ca.pl 

Prostsza droga do odszkodowań
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HurtowniaOptycznaHURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawka+szkła+robocizna

(sfera–4do+6)
Warszawa,ul.Majdańska7

Tel.22 6120003

PROGRESYWNE

TYLKO 299 zł
„DwawJednym”(dodaliiczytania)

–2soczewkiprogresywne
Sfera–5do+6

Dodatekdobliży1–3
Najniższe ceny na:

soczewkizantyrefleksem
soczewkidopracybiurowej
soczewkifotochromowe 
TRANSITIONS

Pracujemy pon.-pt. 9-19
sobota od 9 do 13

Fi li piñ ski uzdro wi ciel 
JA MES A. CA BE LAS
Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go In sty tu tu 
ME RI DIAN w Ba gu io Ci ty oraz Azja tyc kie go In sty tu tu 
Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa say na Fi li pi nach. Po cho-
dzi z d³u go wiecz nej ro dzi ny, w której dar uzdra wia nia 
prze cho dzi z po ko le nia na po ko le nie, i jest uzna wa ny 
za jed ne go z naj lep szych he a le rów na Fi li pi nach.

Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne ró¿ nych orga nów w cie le cz³o wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je. 
Wzmac nia na tu ral ne si ³y obron ne orga ni zmu, udra¿ nia i oczy szcza ka na ³y ener ge tycz ne. dzia ³a na 
wszy st kich po zio mach ener gii du cho wej li kwi du j¹c ca ³e spec trum cho ro by. Po œwiê ca cho re mu ok. pó³ 
go dzi ny, ale za le ¿y to od sta nu cho re go. od te go te¿ uza le¿ nia wy bór tech ni ki. Raz s¹ to ma nu al ne 
ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra wia nie du cho we, pra nicz ne b¹dŸ ma gne ty za cja tka nek. Tak zwa ne 
bez kr wa we ope ra cje, fi li piñ ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym (roz wi ja³ swo je umie jêt no œci 
m.in. w Ko rei). Pa cjen ci s¹ zdu mie ni umie jêt no œci¹ bez b³êd ne go do tar cia do Ÿród³a cho ro by oraz 
tym, ¿e czê sto, ju¿ po pierw szej wi zy cie u nie go ustê pu j¹ wie lo let nie scho rze nia.

JA meS sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu cho rób. miê dzy in ny mi: no wo two ro wych, cho ro bach 
orga nów we wnê trz nych, pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych, za pa le niu sta wów, pro ble mach 
i zmia nach reu ma tycz nych, cho ro bach uk³a du ner wo we go, uda rze mózgu, mi gre nie, pa ra li ¿u,  
pro ble mach z kr¹ ¿e niem, cho ro bach ko bie cych, bólach krê go s³u pa, drê twie nie r¹k i nóg.

Przyj mu je w War sza wie na Za ci szu: 9–10, 13–17, 19–23 II br.
Za pi sy i in for ma cje w godz. 10.00–20.00 pod nu me ra mi te le fo nu: 

22 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007
Niekon wen cjo nal ne Me to dy Le cze nia „NA TU RA”

www.fi li pin skieu zdro wie nia.pl

Skład Komisji: Jacek Chojnacki, Natalia Łojko, Kata-
rzyna Osowicz – Szewczyk (rekomendowani przez 
samorząd zawodowy adwokatów oraz radców praw-
nych); Krzysztof Dziubiński, Bogusław Rentflejsz, Jo-
anna Robak, Piotr Winciunas (rekomendowani przez 
samorządy zawodowe: lekarzy oraz pielęgniarek i po-
łożnych); Barbara Daniluk – Kula, Lucyna Drążek, Ma-
ria Ejchart, Mariola Kler, Ludwik Kochowski, Grzegorz 
Sobieski (rekomendowani przez organizacje społecz-
ne działające na rzecz prawa pacjenta), Dorota Kar-
kowska (powołana przez Rzecznika Praw Pacjenta), 
Krzysztof Pajączek (powołany przez Ministra Zdrowia).

Rok za³. 1989 r.
 

ul. Grochowska 142
tel./fax 22 610-41-91

czynne pon.-pt.10.00-20.00
Pe³en zakres us³ug. 

RTG I koNSULTACJE GRATIS.
Wysoka jakoœæ – niskie ceny!

Lecznica 
Stomatologiczno-

-Protetyczna
Ga bi net 

Sto ma to lo gicz no –
−– Le kar ski
war sza wa, 

ul. gre na die rów 21
tel. 813−22−38

od po n. do pt . w godz. 10.00−20.00

 Sto ma to log
          od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

 10.00 - 19.00
 Gi ne ko log
           od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

16.00-19.00
 USG prenatalne 3D 4D
poniedzia³ek, œroda, czwar tek, pi¹tek

16.00-18.00
 Uro log
           wto rek 14.00-16.00

CARIDENT
Gabinet�

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „orze³”)

tel. 810−87−32, 
610−50−31

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 Wybielanie 
 RTG na miejscu
poniedziałek,�czwartek�–�1300−1900

wtorek�–�930−1700

sobota�–�900−1300

Fot. archiwum
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rEKlAMA rEKlAMA  

oKNa drewNIaNe 
I pCv

www.instal−diament.com.pl

 Żaluzje
   roletki 

materiałowe
 moskitiery
 Verticale

autoryzowany punkt sprzedaży

biuro handlowe: 
warszawa 

ul. zamieniecka 76 
tel./fax. 879−89−54
kom. 505−070−981

e−mail:  
instal.diament@neostrada.pl 

Sprin tem, czy li trzy 
py ta nia do…
Ryszarda Szurkowskiego – legendy kolarstwa 
szosowego.

- W lutym planowana jest sportowa inauguracja Stadionu 
Narodowego. Porywał Pan tłumy finiszując na bieżni Stadionu 
Dziesięciolecia. Nie korci Pana żeby depnąć na pedały i wpaść 
na Narodowy?

- Gdyby czas mógł się wrócić, to by mnie korciło. Ale się nie 
wróci. Stadion się zmienił, a nowy został tak zaprojektowany, że 
tam żadna grupa sportowa, poza piłkarską, na razie nie ma miejsca. 
Szkoda, bo mogła być bieżnia dla lekkoatletów i miejsce dla innych 
sportów. Nikt nie mówi, że kolarz musi robić rundę honorową na 
stadionie, czy finiszować jadąc dookoła, ale wpaść na stadion po 
linii prostej, to chyba nie to…

- Wśród licznych zawodniczych zwycięstw i trenerskich suk-
cesów są takie, które ceni Pan najbardziej? 

- Trzeba by to pogrupować, bo każdy był ważny. Wyścigi etapowe, 
to Wyścig Pokoju, bardzo rzadkie wyścigi, to Mistrzostwa Świata, 
wyścigi jednodniowe, to Mistrzostwa Polski… Jako zawodnik mia-

łem wiele do powiedzenia we wszystkich tych grupach (m.in. pięcio-
krotne Mistrzostwo Polski, czterokrotne zwycięstwo Wyścigu Pokoju, 
indywidualne mistrzostwo i wicemistrzostwo świata, MŚ drużynowe, 
dwukrotne wicemistrzostwo drużynowe w IO – przyp. red.).

A jako trener to… zwycięstwo Lecha Piaseckiego w Wyścigu Po-
koju i jego Mistrzostwo Świata, srebrny medal drużyny na Olimpia-
dzie w Seulu, sukcesy Zenka Jaskóły… Ale chyba moje osiągnięcia, 
jako zawodnika, były większe niż jako trenera. Pewnie i dlatego, że 
zawodnikiem byłem kilkanaście lat, a trenerem tylko cztery.

- W ostatnich latach coraz więcej mieszkańców używa roweru 
jako środka lokomocji, ale, w mojej ocenie, nie przekłada się to 
na popularność sportów rowerowych…?

- Dzisiaj rano widziałem na Gocławiu młodych rowerzystów, 
którzy przy temperaturze minus dwudziestu stopni jechali praw-
dopodobnie do pracy... Ja widzę to trochę inaczej. To się nie prze-
kłada na Mistrzów Świata, ale przekłada się na popularność sportu 
rowerowego. Kiedyś było kolarstwo szosowe i torowe, teraz jest 
też kolarstwo górskie. Tylko na Mazowszu jest trzech świetnych 
organizatorów wyścigów MTB, górskich. Wyścigi są rozgrywane 
w kilkanaście sobót i niedziel w roku, a w każdym bierze udział 
500-600 zawodników. Te wyścigi nie liczą się w rywalizacji świa-
towej i media mało o nich mówią. Ale mają bardzo duże znaczenie 
w rywalizacji grupowej, rodzinnej, towarzyskiej. I ci ludzie jeżdżą 
coraz liczniej i lepiej, na coraz lepszym sprzęcie.

Rozmawiał Adam Rosiński

Dziel ni co wo na spo rto wo Dziel ni co wo na spo rto wo

Pod koniec stycznia, w Par-
ku Skaryszewskim, odbył się 
VII Bieg Wedla, a zaraz po-
tem Joanna Mucha, minister 
sportu, zaprosiła do biegania 
dokoła Stadionu Narodowe-
go. Biegi są w modzie!

Do tej pory Bieg Wedla był 
największą, cykliczną imprezą 
biegową na Pradze Południe. 
A jak wyjdzie bieganie zapro-
ponowane przez panią minister 
- zobaczymy 12 lutego. 

W sobotę, 28 stycznia, w im- 
prezach organizowanych przez 
oddział PTTK Praga Połu-
dnie oraz HKT „Trep” wzięło 
udział ok. 600 zawodników. 
Najmłodszymi były urodzo-
ne w 2009 r. Weronika Tulik 
i Małgorzata Bogumił, a naj-
starszym Stanisław Wysocki 
(rocznik 1929). Biegacze mieli 
do pokonania trasy od 250 m 
do 9 km. Walczyli o puchary 
ufundowane przez wojewodę 
mazowieckiego, radę Kamion-
ka i wiceprzewodniczącą rady 
Pragi Południe. Ale przede 

wszystkim walczyli z po- 
konaniem własnych słabości  
i mroźnej aury. – Chyba nie 
dam rady – przy reporterze 
„Mieszkańca”, po przebie-
gnięciu 3,4 km, zatrzymał się 
na moment Marek Borkowski  
z prezydium rady dzielnicy. 

Ale po kilku sekundach ruszył 
na końcowe dwa kilometry 
trasy odśnieżonej przez admi-
nistrujący „Skaryszakiem” Za-
rząd Oczyszczania Miasta. 

Jak zwykle dużym zainte-
resowaniem cieszył się bieg 
maluchów (na zdjęciu), które 

miały do pokonania ćwierć ki-
lometra. Często przy pomocy 
rodziców i wspaniałym kibico-
waniu rodziny. Właściwie na 
wszystkich czterech dystansach 
imprezy rywalizacja była bar-
dzo zacięta. Niektórzy, jak jede-
nastoletni Mateusz Włoczewski 
z SP Nr 75, otarli się o podium. 
– Jestem czwarty – Mateusz, po 
przebiegnięciu 1,8 km powie-
dział „Mieszkańcowi” i sko-
mentował swój świetny czas 
(7 min. 54 s.) – Od trzech lat 
biegam zawodowo... Jego tata, 
Marcin, dodaje: - Jeszcze rok, 
dwa, i syn powalczy o finał. 

W VII Biegu Wedla wzięło 
udział ok. 600 biegaczy. Za-
wodnicy dostali pamiątkowe 
medale, dyplomy i słodkości. 
Zwycięzcom puchary wręczał 
Andrzej Krochmal z PTTK 
oraz wiceprzewodnicząca rady 
Pragi Południe Katarzyna Ol-
szewska, która wcześniej prze-
biegła w bardzo dobrym czasie 
dystans 5,4 km. Najliczniejsze 
ekipy biegaczy z „mieszkańco-
wych” dzielnic wystawili: rem-
bertowski AON, zakłady Wedla 
i aniński klub „Byledobiec”.

rosa  

BIEGI W MoDZIE!

Luty 2012 r. – Ryszard Szurkowski wraz z Ireną Szewińską  
w czasie obrad Kapituły Plebiscytu na Najlepszych Sportowców 
Warszawy.

Superpuchar w warszawie?
W sportowym otwarciu Stadionu Narodowego (11 lutego) 

mają się zmierzyć drużyny stołecznej Legii z Wisłą Kraków. 
Stawką meczu jest Superpuchar Polski. 

Niestety, prawdopodobnie do ostatniej chwili nie będziemy 
wiedzieli, czy mecz się odbędzie. Władze Warszawy dwukrot-
nie odmówiły zgody na to spotkanie, a do dnia zamknięcia tego 
numeru „Mieszkańca” policja i sanepid nie wydały pozytywnej 
opinii dla tej imprezy. Sprawa trafiła do Samorządowego Kole-
gium Odwoławczego. 

 – Wierzę, że mecz się odbędzie – powiedział „Mieszkańcowi” 
Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki, choć kilka dni wcze-
śniej nie był jeszcze takim optymistą. Poza formalnymi uchy-
bieniami na stadionie wciąż brakowało murawy, którą zaczęto 
rozkładać dopiero 5 lutego. Daria Kulińska, rzecznik Narodo-
wego Centrum Sportu, mówi, że postępy w budowie i układaniu 
murawy można obserwować za pośrednictwem kamery na ofi-
cjalnej stronie Stadionu Narodowego (www.stadionnarodowy.
org.pl).

  – Mecz o Superpuchar, pojedynek Mistrza Polski ze zdobyw-
cą Pucharu Polski, to godne, sportowe otwarcie Stadionu Naro-
dowego – uważa Andrzej Rusko, prezes Ekstraklasy – To także 
doskonały test dla miasta i operatora stadionu przed czerwco-
wym turniejem. Kibicom grających drużyn przyznano możli-
wość zakupu kilkunastu tysięcy biletów. Reszta (ok. 30 tysięcy) 
ma trafić do wolnej sprzedaży. – Bilety będą w przystępnej cenie 
– zapewnia nas Waldemar Gojtowski z Ekstraklasy. – Dla grup 
kibiców były po preferencyjnej cenie 25 zł., a te pozostałe będą 
niewiele droższe. Aktualne informacje dotyczące imprezy znaj-
dują się na stronie www.ekstraklasa.org. Szkoda, że o wszyst-
kim znowu dowiemy się w ostatniej chwili...   ar

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

KORTy TeNISOWe
ognisko TkkF „olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZyJmuJemy ZAPISy  

NA ABONAmeNTy 
NA SeZON ZImOWy!

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

Tadex  
 OPOnY

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUn On FlaT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
    ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

* UsŁU gI
* na roż ni ki wg. wy mia rów klien ta
* ma te ria ły obi cio we
war sza wa, ul. kryp ska 52/54�

przy grO chOw Skiej 179
(pa wi lon po go to wia we te ry na ryj ne go)

za kład prze nie sio ny z ul. zna niec kie go 8

tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

tapICer

 Ka me ral ny bu dy nek

 5 mi nut do Cen trum

  pro mo cja  
Zi mo wa  
– ga raż gra tis

  ta ras zie lo ny  
na da chu

pra ga po łu dnie  
– Fun da men to wa


