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Pokochać 
kryzys

Kryzys ekonomiczny zaczyna 
się w głowach i niepostrzeże-
nie przemieszcza się w kierunku 
portfeli. Znamy to uczucie z in-
nych sytuacji i miejsc: jedziesz 
windą i nagle dopada cię myśl, 
że zgaśnie światło, klatka sta-
nie. Oblewa cię pot, jesteś jak 
sparaliżowany. Albo wypływa-
jąc, jak zawsze kawałek w jezio-
ro, nagle dopada cię strach, że 
może zabraknie ci sił by wrócić. 
Zaczyna się paniczny powrót…

Teraz jesteśmy bombardowa-
ni informacjami, że będzie go-
rzej, że masowo, być może, bę-
dziemy tracić pracę. Na wszelki 
wypadek więc ograniczamy wy-
datki (mówię o tej większości, 
dla której zdarzenia rysują się 
tylko hipotetycznie), spada kon-
sumpcja, czyli fabryki zaczynają 
ograniczać produkcję, bo mniej 
się sprzedaje. I zaczynają zwal-
niać pracowników.

Tworzy się zamknięty krąg, 
który przerwie dopiero… ma-
giczne odtrąbienie końca kry-
zysu. Podchodźmy do niego ra-
cjonalnie, spokojnie. 

Faktycznie trzeba przestać 
być frywolnym w wydatkach, ale 
z drugiej strony trzeba pamiętać, 
że nigdy nie będzie tak tanio, jak 
w kryzysie. Nagle pojawiają się 
okazje wyjazdu w miejsca, na 
które zwykle nigdy nie byłoby 
nas stać, na kupno auta czy te-
lewizora w wyjątkowych cenach.

Krótko mówiąc, nie dajmy się 
zwariować, bo tylko ten kryzys 
pogłębimy. A ponieważ luty jest 
miesiącem walentynkowych wy-
znań, zaryzykuję nawet tezę: po-
kochajmy (tak leciutko) kryzys, a 
on szybciej odwzajemni się nam 
uczuciem. Z miłości po prostu od 
nas odejdzie. Tomasz Szymański 

Nr 3(576) ROK XXII                                                                                 7.02.2013 r.              ISSN 1231-7993               bezpłatny

W numerze:
  Kronika policyjna 

 str. 2
  Cyk Walenty,  

na bok sentymenty 
 str. 3

  Listy str. 4
  MIESZKAŃCY 

Krzysztof 
Dzikowski 
        str. 6

  Zima w mieście 
 str. 6

  Ach, te włosy! 
 str. 7

  mIeSzKAnIeC 
na luzie str. 8

  Szanse dla chorych 
na Parkinsona 
 str. 10

  Dzielnicowo na 
sportowo str. 11

  Obiady domowe już  
od 12 zł

 Dieta 1200 kcal
  KINDERBALE  

z atrakcjami
  Imprezy okolicznościowe, 

catering (imieniny, chrzciny, 
stypy, wesela)

  Ceny do uzgodnienia, 
menu dostosowane do 
indywidualnych potrzeb 
Klienta

 Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)

Tel. 691-967-070;  
www.bistrogoclaw.pl

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

Jest bezwonny, bezbarwny i bez-
litosny. Czad. W sezonie zimo-
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 Kro ni Ka po li cyj na
Recydywista rozbójnik

Do komendy przy ul. Grenadierów zgłosił się 
mężczyzna, który poinformował policjantów o 
usiłowaniu wymuszenia od niego 2 tysięcy zło-
tych. Sprawca groził pokrzywdzonemu pozba-
wieniem życia. Policjanci ruszyli w teren i na-
mierzyli, 33-letniego Wojciecha R. Trafił on do 
policyjnej celi. Jak się okazało, był już wcze-
śniej notowany przez policję, działał w warun-
kach tzw. recydywy. Za wymuszenie rozbójni-
cze grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa wyjaśniona po latach
W 2011 roku policjanci przyjęli zawiadomie-

nie o dokonanym rozboju. Pokrzywdzony męż-
czyzna został zaatakowany przez dwóch nie-
znanych mu napastników, utracił m.in. telefon 
komórkowy. Po przyjęciu zawiadomienia kry-
minalni i dochodzeniowcy zajęli się rozwiąza-
niem tej sprawy. Po sprawdzeniu wszystkich 
okoliczności zdarzenia wydawało się, że spra-
wa została umorzona.

Ostatnio jednak patrol wylegitymował po-
dejrzanie zachowującego się 22-letniego  męż-
czyznę, który miał przy sobie… poszukiwany 
telefon komórkowy. Jak się okazało, telefon 
pochodził z rozboju dokonanego w 2011 roku. 
Krzysztof B. trafił do policyjnej celi. Usłyszał 
zarzut rozboju, do którego się przyznał. Proku-
rator objął 22-latka policyjnym dozorem. Poli-
cjanci nadal zajmują się tą sprawą i poszukują 
drugiego sprawcy.

Zdradził go telefon
Policjanci z wydziału wywiadowczo-patro-

lowego zauważyli mężczyznę, który na ich 
widok zaczął zachowywać się nerwowo. Pod-
czas interwencji, okazało się że 37-latek miał 
w plecaku ukryty między innymi łom i elemen-
ty metalowe. W czasie wyjaśniania przez poli-
cjantów skąd pochodzą ujawnione przez nich 
elementy metalowe, funkcjonariusze ustali-
li, że mężczyzna został już wytypowany przez 
policjantów wydziału zajmującego się zwal-
czaniem przestępczości przeciwko mieniu ja-
ko sprawca włamania do piekarni. Podczas te-
go włamania, sprawca pozostawił na miejscu 
swój telefon komórkowy. Okazało się, że ele-
menty metalowe również pochodzą z piekarni, 

do której kilka dni wcześniej Krzysztof K. się 
włamał. 37-latek trafił do policyjnej celi. Po-
krzywdzony oszacował poniesione straty na 
sumę prawie 10 tysięcy złotych.

Odzyskali… 2 koparki
Jedna z koparek została skradziona z tere-

nu Wawra, a druga z Mińska Mazowieckiego. 
Funkcjonariusze z wydziału zajmującego się 
zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu 
w wyniku czynności operacyjnych ustalili miej-
sce, w którym mogła znajdować się poszukiwa-
na przez nich koparka z Wawra. Na niezamiesz-
kałej działce odnaleźli „zgubę”. Na miejscu 
znajdowała się również druga koparka, która po 
sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazała 
się być poszukiwana przez policjantów z Miń-
ska Mazowieckiego. Teraz policjanci zajmują 
się ustalaniem sprawców kradzieży.

Zatrzymany za kradzież ubrań
Mundurowi z Grenadierów zostali wezwa-

ni do centrum handlowego, gdzie w jednym 
ze sklepów pracownicy ochrony ujęli mężczy-
znę, który dokonał kradzieży alkoholu. W cza-
sie wyjaśniania okoliczności kradzieży okaza-
ło się, że mężczyzna ma na sobie ubrania, któ-
re zostały kilka dni wcześniej skradzione, co 
zarejestrowały kamery monitoringu. 28-latek 
tłumaczył policjantom, że ubrania kupił w in-
nym sklepie. Policjanci słusznie nie dali wiary 
w te tłumaczenia i Krystian D. trafił do policyj-
nej celi, a kurtka i bluza zostały zabezpieczo-
ne. 28-latek przyznał się do zarzutu kradzieży i 
poddał dobrowolnie karze zaproponowanej mu 
przez prokuratora. Kradzież zagrożona jest ka-
rą do 5 lat pozbawienia wolności.

Wybuch butli z gazem
W sobotę, 2 lutego w jednym z mieszkań na 

parterze bloku przy ul. Witolińskiej wybuchła 
butla z gazem. Na miejsce przybyła błyska-
wicznie straż pożarna. Na szczęście wybuch 
nie naruszył konstrukcji budynku i nie trzeba 
było ewakuować mieszkańców. Do szpitala 
trafiła z poparzeniami twarzy lokatorka miesz-
kania. Lokal został zabezpieczony przez poli-
cjantów, którzy prowadzą śledztwo, dlaczego 
doszło do wybuchu.    toms
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Zapraszamy: ul. Marsa 130, tel. 22 611 90 41, 
Al. Stanów Zjednoczonych 40, tel. 22 870 07 00

ul. Jana Nowaka Jeziorañskiego 9 tel. 22 379 72 91

W styczniową niedzielę, 
wieczorem, rozmawiamy z 
mieszkańcami komunalnej 
kamienicy przy ul. Grochow-
skiej 302. – To już cztery 
lata… – mówią – Wspomi-
namy Agnieszkę… To była 
śmierć, której można było 
uniknąć… W nocy z 20 na 21 
stycznia 2009 r. w budynku 
ulatniał się czad. Nastoletnia 
Agnieszka śmiertelnie się nim 
zatruła, a wszyscy lokatorzy 
kamienicy zostali ewaku-
owani. Część z nich znalazła 
się w szpitalu. To była głośna 
sprawa. Pisał o niej „Mieszka-
niec”, nagłaśniały ją media lo-
kalne i ogólnopolskie. Co się 
zmieniło od tamtej tragedii?

Wydaje się, że trochę zmie-
niła się świadomość loka-
torów. Każda taka tragedia 
wpływa na to, że ludzie, któ-
rzy w niej uczestniczą, wie-
dzą, że czad nie jest jakimś 
wyimaginowanym zabójcą 
i może zaatakować w ich 
mieszkaniu. Zaczynają zwra-
cać uwagę na częstotliwość 
kontroli przewodów komi-
nowych, stan wyposażenia 
mogącego wytwarzać czad, 
przewietrzanie mieszkań, roz-
szczelnianie okien, czy zakup 
„czujek” wykrywających tle-
nek węgla.

Około dwóch tysięcy osób 
rocznie jest poszkodowanych 
w Polsce w wyniku zatrucia 
czadem. Setka ginie każde-
go roku. Warszawa, na tym 
tle, nie jest jakąś pozytywnie 
wyróżniającą się aglomera-
cją. Wpływa na to m.in. duża 
ilość mieszkań komunalnych i 
innych lokali, w których użyt-

kowane są sprzęty gazowe, a 
nawet piece na paliwo stałe. 
- W województwie mazowiec-
kim widzimy trend spadkowy 
tego typu zdarzeń, ale to też 
zależy od pogody. Jeśli zima 
jest mroźna, to występują czę-
ściej – mówi „Mieszkańcowi” 
st. kpt. Karol Kierzkowski, 
rzecznik Komendanta Woje-
wódzkiego Państwowej Stra-
ży Pożarnej. – W aktualnym 
sezonie grzewczym, czyli od 
września ubiegłego roku, od-
notowaliśmy na Mazowszu 76 
osób rannych i 5 ofiar śmier-
telnych, a w całej Polsce te 
liczby wynoszą 1170 i 72. 
Statystyki są tragiczne, tym 
bardziej, że za każdą kryje się 
jakaś rodzinna tragedia.

Rzecznik podkreśla dużą 
wagę czujników czadu mon-
towanych w lokalach. Nie 
są rzadkością interwencje 
strażaków w przypadku, gdy 
„czujki” włączają alarm i za-
niepokojeni lokatorzy wzy-
wają służby do sprawdzenia, 
czy wszystko jest w porząd-
ku. Takie interwencje ratu-
ją życie. Zapytany, czy nie 
uważa, że czujniki powinny 
być obowiązkowo montowa-
ne w lokalach, odpowiada:  
- To bardzo dobry pomysł, ale 
dotykamy tu sfery własności 
lokali. Słusznie, w przypad-
ku własności prywatnej, to 
jest indywidualna decyzja 
właścicieli, czy chcą czuć się 
bezpieczniej, czy nie. Nie-
mniej zagrożenie czadem w 
znacznej mierze występuje 
w starszych zasobach komu-
nalnych i spółdzielczych. Za-
rządcy i administratorzy tych 
budynków i lokali winni roz-
ważyć wyposażanie mieszkań 

w „czujki”. Po wspominanej 
tragedii południowopraski 
ZGN zamontował je w każ-
dym lokalu kamienicy przy 
Grochowskiej 302.

- Od śmierci Agnieszki 
sprawdzanie stanu wentylacji 
w naszym budynku jest rzetelne 
– mówi Ania, jedna z mieszka-
nek feralnej kamienicy. Ale czy 
potrzeba było aż takiej tragedii, 
aby zatrudniani przez ZGN 
kominiarze rzetelnie wyko-
nywali pracę, za którą dostają 
sowite wynagrodzenie? Śmierć 
nastoletniej Agnieszki na pew-
no była niepotrzebna, ale nie 
była bezsensowna. Jej sąsiedzi 
mieszkają bezpieczniej, ale 
tysiące innych osób nieste-
ty nie. Strażacy wskazują, że 
głównymi błędami mogącymi 
doprowadzić do tragedii, jest 
zaklejanie przez lokatorów 
kratek przewodów wentyla-
cyjnych i nadmierne uszczel-
nianie mieszkań. Komenda 
Wojewódzka Państwowej 
Straży Pożarnej w Warszawie 
prowadzi właśnie społeczną 
kampanię „Nie dla czadu”. Na 
internetowej stronie strażaków 
(www.straz.pl) można znaleźć 
informacje o tym w jaki sposób 
uniknąć tragedii.    

       Adam Rosiński

CICHY ZABÓJCA
dokończenie ze str. 1
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Zakres działania Centrum Podologii, Zdrowia i Urody
Konsultacje podologiczne – analiza deformacji i zmian w obrębie stóp z opracowaniem 
programu niezbędnego postępowania  profilaktyka i pielęgnacja stóp oraz poradnictwo 
w zakresie stosowania preparatów specjalistyczno–pielęgnacyjnych (szczególnie WAŻNA 
dla diabetyków!)  pedicure podologiczny  zabiegi wyprowadzające zgrubiałe, wkręca-
jące, wrastające paznokcie  klamry ortonyksyjne  pobieranie materiału do badań mi-
kologicznych  oczyszczenie, leczenie paznokci grzybicznych  rekonstrukcja uszkodzo-
nych paznokci  usuwanie odcisków, nagniotków, kurzajek, brodawek, modzeli  usu-
wanie (hiperaktoz) zrogowaciałego naskórka  leczenie pękających pięt  trudno goją-
ce się rany  odciążanie miejsc bolesnych  zabiegi usuwające problemy z nadmierną 
potliwością stóp  wykonywanie ortoz indywidualnych z masy kauczukowo-silikonowej  
 sprzedaż ortoz gumowych  masaże stóp i podudzi klasycznie oraz z elementami reflek-
soterapii  ćwiczenia korekcyjne i rehabilitacja stóp (paluch koślawy, płaskostopie, palce 
młoteczkowate i inne)  poradnictwo i zalecenia w doborze odpowiedniego obuwia.

Centrum Podologii jest jedynym Instytutem w Warszawie, w którym dyplo-
mowani Specjaliści Podolodzy są w stanie zapewnić swoim pacjentom naj-
wyższy standard chodzenia. Centrum zajmuje się profilaktyką i pielęgnacją 
kończyn dolnych. Pomaga w wielu przypadkach problematycznych stóp.

Centrum Podologii, Zdrowia i Urody prowadzone jest przez małżeństwo  
Annę i Adama Januszewskich – specjalistów do spraw podologii, którzy od 
kilku lat zgłębiają wiedzę i tajniki tej specjalizacji. Uczestniczą w zjazdach, sym-
pozjach i szkoleniach. W swojej pracy wykorzystują wiedzę z zakresu profilak-
tyki leczenia zachowawczego chorób narządu ruchu oraz ogólnej pielęgna-
cji kończyn dolnych. W szczególności obsługują pacjentów z grupy ryzyka  
tj. chorych na cukrzycę, sportowców, tancerzy, osoby starsze i dzieci.  Przeciw-
działają powstawaniu zmian na stopach, a zabiegi i terapie przeprowadzają  
w przypadku już powstałych dolegliwości.  

Ciekawe, czy gdyby 
Święty Walenty żył w dzisiej-
szych czasach, ucieszyłoby go, 
że jest patronem święta zako-
chanych (niby chorych na epi-
lepsję też, ale my nie o tym), i w 
dniu gdy przypada rocznica jego 
tragicznej śmierci, ludzie wrę-
czają sobie serduszka, komple-
ty czerwonej bielizny, albo ma-
skotki z napisami I LOVE YOU 
– niezależnie od szczerości te-

go wyznania. Niektórzy spędza-
ją wtedy wspólne namiętne no-
ce (po których wzrasta poziom 
dzietności w naszym kraju, co 
już jest plusem), pożerają sma-
kowite kolacje w przystrojonych 
w czerwone róże, serduszka i in-
ne stylowe akcenty tego święta 
restauracjach czy mieszkaniach, 
i cieszą się z obcowania z miło-
ścią. I dobrze, byle tylko potem 

udało im się celebrować miłość 
nie jeden dzień w roku, ale przy-
najmniej kilkadziesiąt. W koń-
cu Walentynki dotarły do Polski  
i ościennych krajów dopiero w 
latach 90. ub. wieku, i tak na-
prawdę nie są naszym świętem, 
tak samo jak nie są świętem 
Amerykanów czy Anglików, 
choć przypisują sobie do niego 
prawa stworzenia niczym bogo-
wie miłości.

A sprawa Walentynek nie jest 
wcale taka prosta. Bo zagłębia-
jąc się w historię, można odna-
leźć informacje, że na początku 
były obchodzone w Cesarstwie 
Rzymskim. 

Luperkalia, czyli trwają-
ce dwa dni święto, odbywają-
ce się 14 i 15 lutego, podczas 
którego pośród wielu rytuałów 
i modłów wypraszano u bogów 

płodność kobiet, miały boga-
tą symbolikę miłosną. Pierw-
szy dzień Luperkaliów, odnosił 
się do kultu Świętego Walente-
go, którego uznano za patrona 
przyjaźni i obietnic miłosnych. 

Historia Walentego, biskupa 
rzymskiego który mimo zaka-
zu cesarza, udzielał ślubów żoł-
nierzom i ich ukochanym, za co 
otrzymał wyrok więzienia, mo-
głaby posłużyć jako wzór dla 

niejednego miłosnego scenariu-
sza. W więzieniu bowiem Wa-
lenty zakochał się w niewidomej 
córce strażnika, która według le-
gendy dzięki jego miłości odzy-
skała wzrok. I wszystko mogłoby 
skończyć się szczęśliwie, gdyby 
nie to, że gdy cesarz dowiedział 
się o sprawie, skazał Walente-
go na śmierć. Wyrok wykonano 
14 lutego, a dzień wcześniej Wa-

lenty wysłał piękny list miłosny 
do swojej ukochanej. I tak to się 
wszystko zaczęło, i trwa do dziś, 
choć w mocno uproszczonym 
przekazie znaczeniowym, bo kto, 
no który mężczyzna oddałby dziś 
życie za ukochaną (tak, wiem, 
każdy bez wyjątku, jak tylko 
znajdzie wolną chwilę). 

No i mówiąc całkiem poważ-
nie, rozchodzi się o to, że my Sło-
wianie mamy także swoje Wa-
lentynki, które obchodzimy jako 
Noc Świętojańską, zapominając, 
że to docelowo jeszcze lepsze i 
głębsze znaczeniowo święto mi-
łości, które dodatkowo zawdzię-
czamy naszym przodkom. So-
bótka, Noc Kupały, Kupalnocka, 
Palinocka – w zależności od re-
gionu Polski różnie się to nazy-
wało. Ale idea pozostaje ta sama. 
W tę jedną noc w roku, z 21 na 
22 czerwca, kobiety topiły wian-
ki dowiadując się dzięki nim czy 
i kiedy wyjdą za mąż. Rytualne 
kąpiele w rzekach czy jeziorach 
zapewniały oczyszczenie duszy, 
miały moc uzdrawiania i spełnia-
nia pragnień, w tym także miło-
snych. Tańce wokół ogniska by-
ły także związane z miłosnymi 
rytuałami, a do tego przez całą 
noc odbywały się wróżby i rytu-
ały miłosne. 

Nasze babki obchodziły to 
święto, nie mając pojęcia o Wa-
lentynkach, a mimo to kocha-
ły i były kochane, a ich związki 
trwały po kilkadziesiąt lat i nie-
które trwają do dziś. I mimo, że 
14 lutego nie dostawały serdu-
szek, maskotek czy czerwonej 
koronkowej bielizny jakoś udało 
im się przetrwać. Może po pro-
stu skupiały się nie na Walen-
tynkach, ale na codziennym ko-
chaniu, które mimo że banalne 
daje dużo radości nie jeden raz  
w roku.  Sab.

Cyk walenty, na bok sentymenty
Obchodzimy Walentynki jako erotyczno-figlarny manifest na rzecz 
miłości jako takiej. Jedni się z tą ideą zgadzają, inni nie. Mało kto wie 
jednak, że samo święto i jego znaczenie są nie dosyć że dużo bar-
dziej zagmatwane, to jeszcze my Słowianie moglibyśmy zastąpić je 
własnym świętem miłości, dużo ciekawszym i bardziej magicznym. 

Praga Południe, Rembertów

zmiany w zarządach 
Dzielnic

Dzielnice Rembertów i Praga Południe mają już odpo-
wiednią ilość Członków Zarządów. W kolejnym podejściu 
wiceburmistrzem Rembertowa został Mieczysław Golónka.

Po tym, jak wiceburmistrz Pragi Południe, Adam Grzegrzół-
ka, zdecydował się na kierowanie Białołęką, w dzielnicowym 
samorządzie wolny pozostawał wakat zastępcy burmistrza. 
Ponieważ ta sytuacja trwała ponad miesiąc, burmistrz Tomasz 
Kucharski zaproponował zmniejszenie ilości Członków Zarzą-
du Pragi Południe z 5 do 4. Na ostatniej sesji Rady Dzielnicy 
Praga Południe samorządowcy uchwalili proponowaną zmianę.  
– Nie jest to żadnym problemem – wyjaśniał burmistrz Kucharski. 
– Jeśli będziemy mieli odpowiedniego kandydata na stano-
wisko zastępcy burmistrza, to przed wyborem zwiększymy 
uchwałą ilość Członków Zarządu.

Wiceburmistrza wybrali za to 
radni Rembertowa. 31 stycznia 
został nim Mieczysław Golónka 
(na zdjęciu), który w poprzed-
niej kadencji kierował dzielnicą, 
a w obecnej sprawował mandat 
radnego i zasiadał w komisjach 
bezpieczeństwa, samorządowej 
oraz oświaty, kultury i spraw spo-
łecznych. Za tym wyborem gło-
sowało 12 radnych, pięciu było 
przeciw, a jeden wstrzymał się 
od głosu. W głosowaniu nie brał 
udziału kandydat na wiceburmi-
strza oraz nieobecni rajcy Bog-
dan Hanak i Leszek Korneluk. Poproszony o komentarz wyniku 
radny Józef Melak, który w przeszłości także kierował Rember-
towem, odpowiedział bardzo dyplomatycznie: - Gdy byłem bur-
mistrzem, to Mietek był moim zastępcą do spraw technicznych i 
wywiązywał się ze swoich obowiązków.

Ostatniego dnia stycznia samorząd Rembertowa obradował 
jednak na dwóch sesjach. Na drugiej grupa ośmiu radnych gło-
sowała nad odwołaniem przewodniczącego rady, Michała Ka-
czyńskiego. – Nie dopuszcza innych do głosu, pozwala sobie na 
osobiste komentarze i dowolność w decydowaniu nad czym mo-
żemy, a nad czym nie możemy debatować – powiedział „Miesz-
kańcowi” radny Michał Zyga. Jednak przeciw odwołaniu prze-
wodniczącego głosowało 11 rajców. Niemniej z różnych stron 
rembertowskiego samorządu słychać nieoficjalnie, że sytuacja 
jest dość gorąca i możliwe są kolejne zmiany personalne. ar 



Szanowni Państwo,
W Waszym ostatnim wydaniu znalazłam informację na temat po-

mocy w sytuacji zagrożenia życia (chodziło o zimową temperaturę 
i ludzi pozbawionych dachu nad głową). Podany był numer sztabu 
kryzysowego „987” pod który należy zgłaszać się po pomoc.

24 stycznia 2013 r. o godz. 9.40 zadzwoniłam na ten numer.  
W Radości na stacji kolejowej zauważyłam kloszarda w podartych 
butach, obdartego. A na te dni zapowiadano bardzo niskie tempe-
ratury.  Poprosiłam o pomoc dla tego człowieka. (…) to co przeży-
łam to szok. Pani w sztabie kryzysowym powiedziała mi, że oni nie 
są od tego. A jak mi bardzo zależy, to mogę sobie podzwonić gdzieś 
indziej. Oni nie mają na to czasu.

Jeśli mnie zależy... bo tej Pani absolutnie nie zależało. Spytałam 
o nazwisko. Pani Abramczyk. To Pani, która odebrała ten telefon i 
zupełnie nie była zainteresowana udzieleniem pomocy bezdomnemu. 
Tak, zadzwoniłam sama do Straży Miejskiej, bo miałam obawy, że ta 
pani tego nie zrobi. Zupełnie nie wiem w takim razie... po co komu 
ten sztab? Hm? Może Redakcja „Mieszkańca” spróbuje to wyjaśnić?

Z poważaniem
 E.B.

(dane do wiadomości redakcji)

Szanowny Panie Redaktorze,
odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że pracowni-
cy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK), 
obsługujący infolinię 987, udzielają informacji dotyczących możli-
wych form wsparcia dla osób bezdomnych, w tym m.in. o najbliż-
szych schroniskach, jadłodajniach oraz punktach pomocy medycz-
nej. W przypadku, gdy niezbędna jest interwencja innych służb, 
pracownicy WCZK podają odpowiednie dane kontaktowe. Osoba 
dzwoniąca podczas bezpośredniej rozmowy z właściwymi służba-
mi może przekazać dodatkowe informacje, co umożliwia szybszą 
reakcję i udzielenie pomocy. Jeśli osoba zgłaszająca problem nie 
może samodzielnie zadzwonić, robią to pracownicy WCZK. 

Z analizy nagrań rozmowy z 24 stycznia br. wynika, iż zgodnie 
z procedurą, pracownik WCZK poinformował czytelniczkę Miesz-
kańca, że jednostką właściwą do udzielenia pomocy bezdomnemu 
jest straż miejska. Ponadto, bezpośrednio po jej zakończeniu prze-
kazał straży miejskiej informacje uzyskane od czytelniczki.

Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Jakowicka

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

* * *
„mieszkaniec”
Czasopismo Społeczno-Samorządowe
Szanowni Państwo,

Wszyscy wiemy, że spalanie śmieci w piecach centralnego ogrze-
wania jest skrajnie szkodliwe dla środowiska i ludzkiego zdrowia. 
Sankcjonuje to ustawa z dn. 27.04.2001 r.

Tymczasem prawda jest taka, że każdy może spalać śmieci w swoim 
domu kiedy tylko chce i w dowolnych ilościach. Przykład: W samym 
centrum Pragi budynek komunalny przy ul. Filomatów 25 (przy Parku 
Znicza!) administrowany przez ZGN ul. Walewskiej (przy ul. Kinowej). 

Od wielu lat kwitnie tu proceder ogrzewania budynku poprzez spalanie 
śmieci. Smród roznosi się po okolicy: po sąsiednich posesjach, Parku 
Znicza, placach zabaw dla dzieci, przedszkolach etc.

Moje wielokrotne próby interwencji w powyższych instytucjach 
kończyły się na niczym z powodów, że aż boki bolą ze śmiechu:
 Pismo do ZGN, ze zdjęciami kopcącego komina pozostało 

kompletnie bez odpowiedzi – koniec sprawy.
 Powiadomienie Straży Miejskiej: Odpowiedź Straży „Panie, co 

my możemy, nie ma przepisów wykonawczych, nie wolno nam wejść 
do prywatnego mieszkania” – koniec sprawy.
 Powiadomienie Wydziału Ochrony Środowiska Praga Połu-

dnie – odpowiedź dokładnie jw.
Komin kopci jak dawniej. Redakcjo pomóż – w końcu ten smród  

i trucizny docierają nawet na ul. Grenadierów 10.
J. K.

(dane do wiadomości redakcji)

* * * 
W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 20.01.2013 r. przesłane dro-

gą elektroniczną do redakcji „Mieszkańca” oraz do wiadomości Za-
kładu Gospodarowania Nieruchomościami  Dzielnicy Praga-Połu-
dnie m.st. Warszawy w sprawie uciążliwości związanych z ogrze-
waniem lokali mieszkalnych usytuowanych w nieruchomości poło-
żonej przy ul. Filomatów 25 uprzejmie informuję, że ww. stanowi 
własność następców prawnych byłych właścicieli.

Obecnie trwa procedura mająca na celu przekazanie nieruchomo-
ści na rzecz spadkobierców.

Do czasu przekazania nieruchomości ZGN pełni rolę administrato-
ra. Jednocześnie informuję, że w dniu 22.01.2013 r. ZGN AN-6 do-
ręczyła mieszkańcom ww. nieruchomości wezwania do zaprzestania 
spalania w piecach odpadów powodujących zanieczyszczenie środo-
wiska. Nieruchomość będzie nadal przedmiotem kontroli ZGN AN-6 
w celu wyeliminowania niewłaściwego sposobu ogrzewania.

Janusz Gronkiewicz
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st.Warszawy

4 mIesZKaNIeC

23 stycznia br. zmarł w wie-
ku 83 lat kardynał Józef Glemp, 
Prymas Senior, Arcybiskup 
Metropolita Warszawski, 
wieloletni przewod-
niczący Konferen-
cji Episkopatu Polski.  
2 lutego obchodził-
by 30. rocznicę nada-
nia godności kardynalskiej. 
Mszy św. pogrzebowej prze-
wodniczył kard. Stanisław Dzi-
wisz, Metropolita Krakowski, 
homilię wygłosił abp Józef Ko-
walczyk, Prymas Polski. Kar-

dynał Józef Glemp zgodnie ze 
swoją ostatnią wolą został po-
chowany w Krypcie Arcybi-
skupów Warszawskich Archi-
katedry Św. Jana Chrzciciela na 
Starym Mieście.

z�z�z
Już ponad 13 tysięcy osób 

zapisało się na rekolekcje, któ-
re odbędą się na stadionie Na-
rodowym. Spotkanie pod ha-
słem „Jezus na Stadionie” od-
będzie się 6 lipca br. Gościem 
specjalnym rekolekcji będzie 
ojciec John Baptist Bashabo-
ra, katolicki kapłan z Ugandy, 
który słynie z mocy uzdrawia-
nia. Wejściówki na spotkanie 
„Jezus na stadionie” kosztują 
40 złotych normalna oraz 20 zł 
ulgowa (dla osób do 15 lat). Za-
pisy na stronie: www.jezusna-
stadionie.pl 

z�z�z
1 lutego br. odsłonięto tabli-

cę upamiętniającą słynny ka-
baret „Dudek”, założony i pro-
wadzony w kawiarni „Nowy 
Świat” przy ul. Nowy Świat 63 
przez Edwarda Dziewońskie-
go. W uroczystości wzięli m.in. 
udział: syn Edwarda Dziewoń-
skiego, Roman, Wojciech Mły-
narski oraz aktorzy występują-
cy w „Dudku”.  Kabaret „Du-
dek” został założony w stycz-
niu 1965 roku. W ciągu dziesię-
ciu lat działalności kabaretu od-
było się około tysiąca przedsta-

wień, na które złożyło się bli-
sko dwieście skeczy, monolo-
gów i piosenek kilkudziesięciu 
kompozytorów i autorów.

z�z�z
W pierwszej połowie stycz-

nia dwie tarcze: Wisła I i Wisła 
II opuszczono do szybów na pl. 
Wileńskim. Drążenie tuneli od 
strony ronda Daszyńskiego już 
w ubiegłym roku zaczęły tar-
cze: „Anna” i „Maria”. - Pierw-
sza z tarcz, które wydrążą tunel 
II linii metra z pl. Wileńskiego 
na Powiśle w Warszawie, za-
cznie pracę w lutym - powie-
dział rzecznik konsorcjum AGP 
Metro Polska Mateusz Wit-
czyński. Na trasie budowy me-
tra na Pradze znajduje się 180 
budynków, które były monito-
rowane jeszcze przed rozpoczę-

ciem budowy i będą monitoro-
wane w jej trakcie, a także rok 
po zakończeniu budowy. Naj-
trudniejszy odcinek ze wzglę-
du na stan budynków znajduje 
się między ul. Targową a ul. Za-
moyskiego.

z�z�z
W dniach 2-3 marca br. w 

Mokotowskim Domu Kultu-
ry „Centrum Łowicka” przy ul. 
Łowickiej 21 rozpoczną się VII 
Katolickie Dni Filmowe. Pokaz 
rozpocznie się o godz. 12.00. w 
sobotę 2 marca filmem doku-
mentalnym Sny stracone, sny 
odzyskane, Duchem ciosany, 
Historia Kowalskich, o godz. 
14.50 zostanie wyświetlony 
m.in. film dokumentalny Ka-

płan Wyklęty – ks. Władysław 
Gurgacz – kapelan Polski Pod-
ziemnej. W niedzielę 3 marca 
pierwszy pokaz rozpocznie się 
o godz. 11.40 filmem biogra-
ficznym Skarga, o godz. 12.30 
zacznie się pokaz specjalny fil-
mu animowanego Największy z 
cudów, o godz. 14.00 rozpocz-
nie się pokaz filmów dokumen-
talnych Agnieszki Dzieduszyc-
kiej o roli Kościoła w świecie. 
Honorowy patronat nad impre-
zą objął Artur Górski poseł na 
Sejm RP.  Na wszystkie filmy 
wstęp jest wolny. 

z�z�z
14 lutego, Generalna Dyrek-

cja Dróg Krajowych i Autostrad 
organizuje w Wesołej spotka-
nie informacyjne na temat pla-
nowanego przebiegu Wschod-
niej Obwodnicy Warszawy 
(WOW). Spotkanie, z udziałem 
przedstawicieli GDKKiA oraz 
biura projektowego, które opra-
cowuje dokumentację tej inwe-
stycji, odbędzie się w budyn-
ku Ochotniczej Straży Pożarnej 
(sala na I piętrze) na ul. 1. Pra-
skiego Pułku 31. Początek spo-
tkania o godzinie 17.30.

z�z�z
10 lutego br. mija 365 lat od 

nadania praw miejskich Pra-
dze przez Władysława IV Wa-
zę. Rocznica tego wydarzenia 
jest okazją do podkreślenia ory-
ginalności i wyjątkowości Pra-
gi na tle innych dzielnic War-
szawy. Z tej okazji już po raz 
trzeci Urodziny Pragi organi-
zowane są, jako festiwal poka-
zujący kulturę dzielnicy, jej in-
dywidualny charakter i klimat 
oraz funkcjonującą tu nadal sta-
ro warszawską gwarę, zwyczaje 
i piosenki. Urodzinowy festiwal 
rozpocznie się 8 lutego i będzie 
trwał cały weekend – do 10 lu-
tego. Program dostępny m.in. na 
stronie: www.praga-pn.waw.pl

z�z�z
W środę 30 stycznia na war-

szawskiej Pradze przy ul. In-
żynierskiej spłonęła ka-

mienica, w której mie-
ścił się m.in. popu-
larny klub muzyczny 
„Sen Pszczoły” oraz 

pracownie artystów. Ak-
cja gaszenia pożaru była 

trudna ze względu na gęstą za-
budowę. W starej kamienicy 
znajdowało się wiele łatwopal-

nych materiałów. Śledztwo w 
sprawie pożaru prowadzi Pro-
kuratura Okręgowa.

z�z�z
Nadal nie wiadomo, kie-

dy zostanie otwarty tunel Wi-
słostrady. Teoretycznie prace 
związane z usuwaniem skut-
ków awarii w tunelu miały za-
kończyć się w grudniu ubiegłe-
go roku.  Zarząd Dróg Miej-
skich nie otrzymał od wyko-
nawcy metra żadnej dokumen-
tacji powykonawczej, dotyczą-
cej prac wzmacniających tunel 
Wisłostrady. Ale czy to jedyny 
powód, że tunel jest wciąż za-
mknięty? Kierowcy twierdzą, 
że urzędnikom bardziej za-
leży na zarabianiu pieniędzy 
przez stojący tam fotoradar, niż 
udrożnieniu przejazdu.

z�z�z
W niedzielę 10 lutego br. w 

Centrum Promocji Kultury dla 
Pragi Południe przy ul. Pod-
skarbińskiej 2 odbędzie się 19. 
Bal Karnawałowy, którego te-
matem przewodnim będą „Pa-
ski i Kropki”. Organizatorem 
Balu dla Osób Niepełnospraw-
nych, rodziców i wolontariuszy 
jest Duszpasterstwo Osób Spe-
cjalnej Troski Diecezji War-
szawsko-Praskiej. Początek 
imprezy o godz. 15.00. Wstęp 
wolny.

(ab) (onet)

Z mIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Pod-
skarbińska 2 - 9.02. godz. 18.00 – Koncert „Najpiękniejsze Du-
ety”, wstęp 5 zł; 11.02. godz. 18.00 – „Piękno mowy polskiej” 
– recital poetycki Stanisława Sparażyńskiego, wstęp 5 zł; 12.02. 
godz. 18.00 - Wykład z cyklu „4 pory roku we wnętrzach”, wstęp 
wolny; 13.02. godz. 17.00 - Wykład „Codzienność rzymskiego 
miasta na malowidłach i mozaikach pompejańskich”, wstęp wol-
ny; godz. 18.30 – Klub Mola Książkowego, wstęp wolny; 14.02. 
godz. 18.00 – „Pieśń ostatniego spotkania” spektakl oparty na 
wierszach Anny Achmatowej. Wstęp 10 zł; 16.02. godz. 19.00 – 
koncert zespołu Zahlada, wstęp 10 zł; 17.02. godz. 15.00 – „Do-
rota Gellner i jej skaczące nutki” - program muzyczno-literac-
ki dla dzieci, wstęp 5 zł; 18.02. godz. 18.00 – Wykład o Japo-
nii, wstęp wolny; 19.02. godz. 18.00 – Wieczór literacki: Ewa 
Zelenay - „Lotnicze strofy i opowieści”, wstęp wolny; 20.02. 
godz.17.00 – Spotkania ze sztuką – wykład pt. „Pablo Picasso i 
kobiety”, wstęp wolny; 21.02.godz. 19.00 - Kabaret Filip z Kono-
pi Filipa Borowskiego i Jego Goście, wstęp 10 zł;
 Klub Kultury Gocław – Filia CPK ul. Abrahama 10 – 11.02. 
godz. 19.00 -,,Spotkanie z kabaretem”. Wstęp – 5 zł; 14.02. godz. 
19.30 - ,,Wieczór piosenki z serduszkiem”. Wstęp wolny; 17.02. 
godz. 15.30 i 16.45 -,,Zdarzyło się zimą” przedstawienie dla dzie-
ci, wstęp – 5 zł; 18.02. godz. 18.30 - ,,Wariacje rysunkowe” - wer-
nisaż wystawy Agaty Koperskiej. Wstęp wolny; 18.02. godz. 19.15 
- ,,Mijania” - recital piosenki aktorskiej. Wstęp wolny; 25.02. godz. 
19.00 - ,,Życie jest diabła warte, jeżeli...?” spektakl oparty na liry-
kach i ,,Pamiętnikach” Wł. Broniewskiego. Wstęp – 5 zł;
 Klub Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23 - 07.02. 
godz.19.30 – Kino Debiuty „Daas”, bilety 5 zł; 08.02. godz. 19.30 
- „Audycja estradowa – kiedy radio nocą stare radio gra” – bilety 
10 zł; 09.02. godz. 19.00 – Ostatki Celtyckie – Zabawa tanecz-
na, bilety 10 zł; 11.02. godz. 19.30 – „W podróży” –„Karnawał 
w Wenecji”, wstęp wolny; 14.02. godz. 19.30 – Kino Kultowe na 
Walentynki „Casablanca”, bilety 5 zł; 15.02. godz. 19.00 – „Nie 
oczekuje dziś nikogo” – koncert w stulecie urodzin Witolda Lu-
tosławskiego, wstęp wolny; 16.02. godz. 18.00 – Spotkanie z cy-
klu „W podróży”, wstęp wolny; 17.02. godz. 18.00 – „Niedziela z 
muzyką klasyczną”, wstęp wolny; 18.02. godz. 19.30 – Karnawał 
w Wiedniu, gość: Franca Kobenter z Austriackiego Ośrodka In-
formacji Turystycznej, wstęp wolny; 19.02.i 20.02. godz. 12.00 – 
Spektakl „Bez śladów, czyli rytuał przejścia”, wstęp wolny; 
 Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ul. Starzyńskiego 21 – 
9.02. godz.17.00 - Koncert ostatkowy w wykonaniu Tutam Saxo-
phone Quartet; 16.02. godz.18.00 - Koncert Joanny Knitter z ze-
społem Blues and Folk Connection; 17.02. godz.16.00 – Opowie-
ści z Bombaju. Przedstawienie dla dzieci; 24.02. godz.17.00 - Lon-
dyn – nieznanym szlakiem. Pokaz slajdów Andrzeja Pasławskiego. 
 Ośrodek Działań Twórczych „Pogodna” filia Ośrodka Kul-
tury w Wesołej ul. Jana Pawła II 25 – 7.02. godz.19.00 - Ziem-
skie, roślinne i zwierzęce wcielenia. Wernisaż wystawy prac 
Marka Jelińskiego; 10.02. godz.17.00 - Belize. Pokaz slajdów 
i opowieści z podróży Marka Łasisza; 14.02. godz.19.00 – Wa-
lentynkowy koncert Nils Project & Shantelle Monique; 22.02. 
godz.10.50 – Filharmonia Narodowa dla dzieci; 
 Klub Kultury „Marysin” ul. Korkowa 96 – 8.02. godz.10.00 
– 12.00 - Akademia umysłu – gry i zabawy logiczne; 13.02. godz. 
16.00 – 17.00 - Walentynki w Klubie Seniora; 17.02. godz. 16.00 
- Warsztaty plastyczne z okazji Międzynarodowego Dnia Ko-
ta; 21.02. godz. 15.00 – 16.00 - Casting do Teatru Muzycznego, 
Chóru Gospel i Grupy Teatralnej.
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- Z daleka widać, panie Eustachy, że coś pan dziś nie w so-
sie… Pan Kazimierz Główka, który znał kolegę, jak własne 
pięć palców, od razu zauważył chmurę na jego twarzy.

- A żebyś pan wiedział. Patrz pan.
- Patrzę, no i co?
- Nic pan nie widzisz? No właśnie! Puchy. Towar jest,  

a klientów brak. To jak żyć, na podatki zarobić?
- Znakiem tego bazar jest najlepszym barometrem gospodar-

czym. Jak na bazarze pusto, to znaczy, że gospodarka dołuje. 
Faktycznie, żyć coraz ciężej. Człowiek ledwo koniec z końcem 
wiąże. A co mają powiedzieć ci bez pracy? Albo, dajmy na to 
studenci? Co oni mogą?

- Ze studentami, to byłbym ostrożny. Krysia ma siostrzeńca 
na uniwerku. Pytam, jak żyjesz? – Jak wszyscy, odpowiada. – 
A jak żyją wszyscy? – Normalnie, nie wie wujek, jak to jest? 
Jak w pamiętniku studenta: poniedziałek: jestem głodny, wto-
rek: jestem głodny, środa: dostałem stypendium, czwartek: nic 
nie pamiętam, piątek: nic nie pamiętam, sobota: jestem głod-
ny!…

- Młodziaki, to i zdrowie mają, nie to, co my. 
- Jak ja temu siostrzeńcowi Krysi mówię, że kiedyś po stu-

diach student na głowie stawał, żeby ominąć nakaz pracy, to 
on patrzy na mnie jak na kogoś niespełna rozumu. - Jaki na-
kaz pracy, się pyta. Powiem panu, nie za bardzo umiem z nim 
rozmawiać. Czasem sprawia wrażenie, jakby w ogóle nie rozu-

miał, o czym ja mówię. Wczasy zakładowe, moda na autostop, 
roboty skolko ugodno, to dla tych młodziaków jest tak odległe 
jak cesarstwo rzymskie. Za to wolna miłość, związki partner-
skie – o! w tym są oblatani.

- Taki wiek, panie Eustachy. Nas wtedy też związki partner-
skie bardziej interesowały niż PKB. Tym bardziej, że dziś nie 
sposób od tego tematu uciec. Za sprawą naszych posłów w 
związkach partnerskich jesteśmy oblatani, jak mało kto. I wca-
le się nie zapowiada, że nie będziemy pogłębiać tej wiedzy. Na 
jednej debacie się nie skoczy, przekonasz się pan. Zamiast za-
łatwić sprawę kulturalnie i ku pożytkowi społecznemu, kłócą 
się, wyzywają, obrażają. Sam pan widzisz - włączysz pan te-
lewizor, to albo Biedroń albo Pawłowicz, albo Grodzka, albo 
Hoffman. Z pazurami do oczu sobie skaczą.

- Nie ma się co dziwić, że ludziom gały na wierzch wycho-
dzą. Ale co za dużo, to niezdrowo – nawet najważniejsza spra-
wa, jak będzie wałkowana na okrągło, to w końcu tak się opa-
trzy, tak osłucha, że ludzie, żeby nie zwariować, zaczynają so-
bie dowcipy opowiadać. 

- Tu się nie ma z czego śmiać, panie Eustachy.
- Może i nie ma, ale ludzie są tylko ludźmi. To pan znasz:
Przychodzi facet do pubu, kładzie 50 złotych na barze i mó-

wi do barmana: - Nalej mi! Przed chwilą dowiedziałem się, że 
mój ojciec jest gejem… Za dwa tygodnie przychodzi ponownie, 
kładzie 100 złotych i mówi: - Nalej! Dowiedziałem się dzisiaj, 
że mój brat też jest gejem… Po tygodniu to samo – tyle, że kła-
dzie na blacie 200 złotych… Barman już wie, o co chodzi, ale 
nie wytrzymuje i pyta: człowieku! - czy jest ktoś w twojej rodzi-
nie, kto sypia z kobietami? - Tak, moja żona. Właśnie się o tym 
dowiedziałem… Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Na czasie

Kobiecym okiem

chu”, zatem śmiejmy się i do-
kazujmy, skoro czas po temu. 
Ale pod warunkiem, że właści-
wie wykorzystamy także biblij-
ny „czas płaczu”, czyli, jak to 
mówią, jak się bawić - to się 
bawić, a jak pracować - to 
pracować! Z pewnością wyj-
dzie to nam na dobre. Także w 
obszarze tłustoczwartkowego 
obżarstwa i późniejszego po-
stu.

Niestety, pościć nie jest ła-
two! Weźmy taką rybę: jedni 
przekonują nas, że mrożona - 
nigdy w życiu, bo nie wiado-

mo, jak długo pozostawała w 
smętnym stanie hibernacji, a 
najlepsza jest świeża, ponie-
waż od razu, na oko „widać, 
słychać i czuć”, z jakim eg-
zemplarzem mamy do czynie-
nia. Z kolei tamci odpowiada-
ją, że morska ryba świeża w 
Warszawie może być co naj-
wyżej „świeża umownie”, po-
nieważ od jej wyłowienia, po-
wrotu statku do portu, przeła-
dunku do hurtowni a potem do 
sklepu, w międzyczasie obróbki 
(patroszenie, filetowanie), musi 
minąć sporo czasu, a kto wie, 

jaką po drodze chemią ją do 
owej „świeżości” przymusza-
ją. A tymczasem rybka mrożo-
na - o, ta jest natychmiast po 
wyłowieniu, jeszcze na stat-
ku czyszczona, porcjowana i 
z miejsca, w ciągu 2-3 godzin 
mrożona! Samo zdrowie! Spie-
rać się można by długo. Kto ma 
rację? Komu uwierzyć? Najle-
piej - własnemu rozsądkowi i 
doświadczeniu.

To samo z pączkami - pączek 
pączkowi nierówny, a kalorii 
gołym okiem nie widać. Któ-
ry ma ich więcej, który mniej? 
Słodszy, czy tłustszy? Z różą 
czy advocatem? 

Jedno tylko pewne: jak pisze 
nieoceniony Jędrzej Kitowicz, 
osiemnastowieczna kopalnia 
wiedzy o dawnych obyczajach: 
„Staroświeckim pączkiem tra-
fiwszy w oko mógłby go podsi-
nić, dziś pączek jest tak pulch-
ny, tak lekki, że ścisnąwszy go 
w ręku znowu się rozciąga i 
pęcznieje do swojej objętości, 
a wiatr zdmuchnąłby go z pół-
miska”.

Zatem - smacznego, pó-
ki można! Nie tylko w kwestii 
pączków… żu

Tłusty Czwartek na szczęście 
jest raz w roku. A mówiąc kró-
cej - na szczęście JEST. Każdy 
lubi czasem podokazywać, po-
swawolić, mieć pretekst by po-
wiedzieć sobie: Ech, ten jeden 
raz to chyba mogę: lekarz nie 
widzi, cholesterol nie słyszy, 
waga daleko… No, to jeszcze 
ten z powidłami!

 Tłusty Czwartek, choć to 
święto ruchome, zwykle wy-
pada w lutym. W tym roku - 
7 lutego, w przyszłym - 27, a 
za dwa lata - 12 lutego. Opy-
chamy się pączkami; do wtor-
ku trwają ostatki, a od środy 
- Środy Popielcowej - Wielki 
Post, aż to Wielkanocy. 

Nie pojedziemy na karnawał 
do Rio, który zaczyna się w pią-
tek i trwa do Środy Popielcowej, 
ale zaszaleć można i w Warsza-
wie, wiadomo. Można i warto!

Jak mówi Księga Koheleta 
„jest czas płaczu i czas śmie-
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Co roku miliony rodaków przeznacza-
ją 1% swojego podatku na działalność 
społeczną organizacji pozarządowych. 
Lwią część tych kwot otrzymują funda-
cje i towarzystwa najbardziej znane, pre-
zentowane przez telewizje i gazety. Ich 
działalność jest z pewnością bardzo po-
żyteczna, ale ma charakter ogólnokrajo-
wy i rzadko związana jest z naszą dziel-
nicą, osiedlem czy podwórkiem. Tym-
czasem obok nas, często w najbliższym 
sąsiedztwie, działają wspaniali społecz-

nicy, którzy starają się rozwiązywać NASZE problemy – rodzinne, 
bytowe, zdrowotne, edukacyjne czy kulturalne. Winniśmy im wielką 
wdzięczność i wsparcie, bo bezpośrednio lub pośrednio z ich pracy 
i zaangażowania korzystamy. Problem w tym, że często nie wiemy 
o ich istnieniu.

Dlatego rok temu podjąłem (wraz z panią poseł Alicją Dąbrow-
ską) bardzo nietypową inicjatywę. Zwróciliśmy się mianowicie na 
łamach dwóch praskich gazet lokalnych („Mieszkaniec” i „Echo”) do 
mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy o przekazywanie 1%  swo-
jego podatku dla praskich organizacji pozarządowych, zajmujących 
się przede wszystkim dziećmi  z ubogich rodzin, niepełnosprawny-
mi, chorymi czy tzw. „dziećmi ulicy”. Wymieniliśmy przy tym te or-
ganizacje (w sumie było ich 11), szczegółowo informując, czym się 
zajmują i jak wypełnić PIT. 

Dziś chciałbym poinformować, jakie były rezultaty tej akcji. Sku-
teczność apelu można ocenić przez porównanie liczby darczyńców 
i przekazanej kwoty w 2012 roku z analogicznymi danymi za rok 
2011. Otóż w roku 2011, kiedy nikt nie występował publicznie z ta-
kim apelem, ani nie wskazywał odbiorców 1% podatku, wspomnia-
ne wyżej 11 organizacji otrzymało przekazy od 1955 podatników na 
kwotę 161,6 tys. zł.

W roku 2012, po wystosowaniu apelu, liczba darczyńców wzrosła 
do 3182 (a więc o 63%), a przekazana kwota wyniosła  338,4 tys. zł 
(czyli o 109% - ponad dwukrotnie więcej!). Nie wszystkie zapropo-
nowane przez nas organizacje cieszyły się jednakowym zainteresowa-
niem darczyńców, ale ten rezultat oczywiście  bardzo cieszy i wszyst-
kim mieszkańcom Pragi Północnej i Południowej, Targówka i Białołę-
ki oraz Rembertowa i Wesołej,  którzy wysłuchali naszego apelu, ser-
decznie dziękujemy. Dla naszych, praskich organizacji liczy się każda 
złotówka, zwłaszcza w dzisiejszych, kryzysowych czasach.

Nie mogę jednak  pominąć faktu, że liczby te pokazują jednocze-
śnie, jak niewielu z nas w ogóle decyduje się na przekazanie cząst-
ki swego podatku właśnie tym najbliższym nam, bo praskim, orga-
nizacjom.

Według moich zgrubnych obliczeń, co najmniej 120 tys. mieszkań-
ców wymienionych wyżej dzielnic  składa osobiście lub przez inter-
net swoje zeznania podatkowe, a z nich tylko 3182 przekazało środki 
na rzecz praskich organizacji. To zaledwie około 3%. Nie piszę te-
go w tonie pretensji, a raczej po to, aby pokazać, jakie mamy jesz-
cze ogromne możliwości i rezerwy, aby dopomóc  samym sobie. To 
przecież nic nie kosztuje! Jeśli przykładowo czyjś podatek PIT wy-
niósł za poprzedni rok 4000 zł, to podatnik może zadysponować 40 zł 
(1%) dla wskazanej organizacji pożytku publicznego, a 3960 zł pój-
dzie do budżetu. Jeśli nic nie zrobi, to całe 4000 zł przekaże fiskuso-
wi. Jeśli więc jest możliwość „bezbolesnego” dopomożenia ważnym 
dla nas i naszych dzieci społecznikom, to czemu tego nie uczynić?

W tym roku ponownie zwrócimy się z p. poseł Alicją Dąbrowską 
do Państwa i mam nadzieję, że liczba darczyńców znacząco wzro-
śnie. Życzmy sobie tego, bo jest to w naszym wspólnym interesie.

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby Wyższej

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

RATY! ! !

szko£a  
dla asystentek

i higienistek
stomatologicznych

04-026 warszawa
al. stanów zjednoczonych 51

tel. 22 517 77 40, 602 232 879
www.elita.waw.pl

TADex  
 OPONy

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
    ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

Profesjonalna Oprawa Obrazów
     ul. saska 16

www.galeriaram.pl
info@galeriaram.pl

tel. 508 122 254

kuPon rabatowy
10%

A kalorii 
nie widaæ! Tylko 1% – a ile pożytku!



6 mIesZKaNIeC

rEKlAMA rEKlAMA  

Krzysztof Dzikowski: autor 
tekstów do setek polskich prze-
bojów, m. in. Anna Maria, Ma-
ły Książę, Gondolierzy znad Wi-
sły, Ciągle pada; do tego pisarz, 
a także autor scenariuszy kaba-
retów i musicali. Studiował na 
Politechnice Warszawskiej, w 
łódzkiej „filmówce” gdzie skoń-
czył reżyserię i scenariopisar-
stwo, jest też polonistą; obec-
nie przygotowuje własny film, 
jako ukoronowanie kolejnych 
studiów. Pasjonat żeglarstwa, 
koni, sztuk walki, kombat; jako 
jeden z niewielu Polaków po-
siada międzynarodowe upraw-
nienia Certified International 
Bodyguard (CIBG), wymagają-
ce naprawdę niezwykłych umie-
jętności. Aktywny we władzach 
ZAiKS, a obecnie - członek Za-
rządu ZAKR i przewodniczą-
cy Zarządu Związku Zawodo-
wego Twórców Kultury ZZTK. 
Trudno wymienić wszyst-
kie zainteresowania, dokona-
nia i doświadczenia Krzyszto-
fa Dzikowskiego; nie o wszyst-
kich zresztą ma ochotę mówić.  
A o czym z nami rozmawiał?

- Twoje miejsce na ziemi, 
to…

- …gdzieś między ziemią  
a jakąś inną planetą: często sły-
szę, że jestem nie z tej planety, 
staram się dostosować.

- Praga? 
- Tu się urodziłem (w czep-

ku!), kamienica przetrwała woj-
nę, którą spędziłem poza War-
szawą, z wielką jak na moje 
ówczesne kilka lat swobodą w 
wojennej bliskości śmierci i z 
twardą szkołą zaradności. Wte-
dy i potem, jako nastolatek czy 
dorosły, zdobyłem wielką wie-
dzę o życiu, czasem bardzo 
ciężką, niepotrzebną. Zresztą, 
nigdy nie lubiłem oddawać in-
nym władzy nade mną. 

A po powrocie do Warszawy 
- znowu Praga, liceum Włady-
sława IV. Przeprowadzałem się 
kilkadziesiąt razy. Od ponad 40 

lat mieszkam w Aninie i bardzo 
lubię to miejsce. Jest las, mo-
żemy z moją żoną, Lidką przy-
piąć biegówki… W ogrodzie 
wyżywa się Lidka i szaleją psy 
- każdy z nich przygarnięty „po 
przejściach”, podobnie jak na-
sze koty. 

- W Twoich piosenkach jest 
wiele męskiej wrażliwości, tę-
sknot… Masz życie tak boga-
te, że wystarczyłoby go na kil-
ka życiorysów. 

- Miałem i mam różnego ro-
dzaju pasje, część rzeczy po 
prostu musiałem w życiu ro-
bić, nazbierało się trochę tego. 
To niedobrze, bo część spraw 
zostało zaprzepaszczonych… 
Wiersze, książki, scenariusze, 
aktorstwo, piosenki dla filmów 
i dla wielu zespołów i artystów, 
libretta… Był szalony wyjazd 
do Francji w czasach, gdy wy-
jazdów do Francji nie było, ża-
gle, konie, narty, sztuki walki, 
mnóstwo wyzwań i mnóstwo 
przygód, ale wszystko zaczęło 
się od dzieciństwa - ojciec był 
inżynierem elektrykiem, wyna-
lazcą a mama - rodowitą Tatar-
ką; jestem mieszanką obojga. 
Moje życie ma jasne i ciemne 
strony, ale zawsze było cieka-
we i naprawdę barwne. Gdyby 
wymyślono wstrzykiwanie so-
bie dawki adrenaliny, zamiast 
jej poszukiwania, może byłoby 
inaczej.

- Czego najbardziej nie lu-
bisz?

- Pracować pod przymusem. 
- Co jest najważniejsze  

w życiu?
- Wiesz, to trudno sprecyzo-

wać. Warto być człowiekiem  
z klasą. Ale najważniejsze jest 
to, co się zrobi dobrego. Dla lu-
dzi, dla zwierząt… 

- Ludzie w Twoim życiu?
- Nie lubię łatwych, płyt-

kich relacji z ludźmi. Hm, w te-
stach osobowości wychodzi mi 
znaczny procent uporu i „po-
szukiwacza przygód” z non-
konformizmem, niezależnością 
i twardością. Kiedyś usłysza-
łem, że tylu ludzi mnie lubi, a ja 
jestem wobec nich taki… dziki. 
Czy mam mnóstwo przyjaciół? 
Nie, mam mnóstwo znajomych, 
ale prawdziwym przyjacielem 
mogę nazwać tylko moją żonę, 
Lidkę. To wspaniała osoba, ktoś 
bardzo dla mnie ważny.

- Miłość?
- Miłość to jest to wszyst-

ko, co zostaje po wykluczeniu 
spraw seksualnych. Temat nie 
do końca przeze mnie rozgry-
ziony… Miłość jest ważna, a 
kobieta u boku mężczyzny po-
winna być czasem kochanką, 
kiedy trzeba - matką, a w po-
trzebie i na wyprawach - przy-
jaciółką. Ale i tak nie powiem 
ci wszystkiego…

Elżbieta Golińska

Krzysztof DZIKOWSKI
MIESZKAŃCY

Niełatwo namówić go na wywiad, bo nie lubi mówić o sobie. Nie 
cierpi zwłaszcza stereotypowych pytań rodem z tabloidów. Nigdy 
nie „lansował się” na salonach. Żyje niezwykle intensywnie, cza-
sem „idąc po bandzie”, zawsze - z wielkim sercem dla ważnych 
spraw. I dla zwierząt. W świecie, gdzie nikt nie kocha róż…

Informacja dla Mieszkańców  
Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  

w sprawie doręczania decyzji podatkowych

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 
zawiadamia, że w I kwartale br. od dnia 26.01.2013 ro-
ku od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-20.00 
i w soboty w godzinach 9.00-20.00 pracownicy Urzędu 
Dzielnicy Praga-Południe będą dostarczać Mieszkań-
com Dzielnicy decyzje w sprawie wysokości podatku 
od nieruchomości. 

Pracownicy Urzędu nie są uprawnieni do pobiera-
nia od Mieszkańców opłat z tytułu podatku od nieru-
chomości, jak również żadnych opłat z tytułu dorę-
czenia decyzji. 

Osobą do kontaktu jest pracownik Wydziału Bu-
dżetowo-Księgowego Dzielnicy Praga-Południe m.st. 
Warszawy Pani Grażyna Wysocka, tel. 22 33-80-235,  
gwysocka@pragapld.waw.pl.

  Okna  rOlety
oKNa pCV – rabat 40%

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

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

monta¯ gratis!    raty! 

      z tym kUPOnem rabat na rolety 10%   

ZAk£Ad US£UG 
TAPiCeRSkiCh i SToLARSkiCh

d. „RedOm” 
ul. Walecznych 76, 

tel./fax 22 617-23-33
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

Z A p r A S Z A M y:�
w�godz.�700−1800,��sob.�900−1400

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 ponownie w War sza wie na Za ci szu: 7–9, 12–15, 17–21 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

Akcja „Zima w mieście” jest 
wspaniałą alternatywą spędza-
nia wolnego czasu dla wszyst-
kich uczniów, którym w cza-
sie ferii nie udało się wyjechać 
z Warszawy, a oferta dzielnicy 
Praga-Południe nie pozwoliła na 
nudę nawet najwybredniejszym.

Kryte lodowisko  
przy al. Stanów 
Zjednoczonych 

– A ja uwielbiam jeździć na 
łyżwach – mówi ośmioletnia Pa-
trycja. – Nauczyłam nawet tatę 
hamować! – zdradza z niekrytą 
dumą w głosie. - A ja przychodzę 
tu na lodowisko od urodzenia – 
mówi Zuzia. - No może nie aż tak 
od urodzenia, ale od dwóch lat – 
dodała po chwili namysłu. 

Systematyczną obecność 
uczniów Szkoły Podstawowej 
Nr 163 im. Batalionu „Zoś-
ka” na każdej „Zimie w mie-
ście” potwierdza również jedna 
z opiekunek grupy, nauczycielka 
Grażyna Pabudzińska: – Na łyż-
wy przychodzimy regularnie w 
poniedziałki, środy i piątki, ale 
dzieci jeżdżą również na basen 
i do hali sportowej. Jesteśmy tu 
co roku – mówi.

Pływalnia „Wodnik” 
ul. Abrahama

Dzieci ochlapują się nawza-
jem wodą, uczą się pływać 
w małym basenie i zjeżdża-
ją ze zjeżdżalni wodnej.  Ro-
bert Skrzypiński przyjechał na 
basen wraz ze swoim ośmio-
letnim synem Jankiem oraz sy-
nem koleżanki. Pilnuje ich, pły-
wa i uczestniczy w zabawie ra-
zem z dziećmi. – Korzystamy z 
różnych udogodnień, jakie ofe-
ruje „Zima w mieście”, jednak 
dzieci generalnie wolą siedzieć 
cały dzień na basenie – mówi 

pan Robert. – Powiem szczerze, 
że trudno je stąd wyciągnąć, bo 
świetnie się bawią – dodaje.

- Komputer jest dla nas wielką 
konkurencją, jednak jak na razie 
z nim wygrywamy – mówi Izabe-
la Jagodzińska kierownik basenu. 
– W tym roku frekwencja dopisała 
i dużo dzieci chętnie uczęszcza na 
zajęcia organizowane przez naszą 
pływalnię – dodaje.

Biblioteka dla Dzieci 
i Młodzieży nr 16  

ul. Walewska
Po wysiłkach fizycznych na 

basenie i lodowisku przyszedł 

czas na zaczerpnięcie odrobiny 
kultury. Dzieci wróciły dopiero 
z kręgielni na Saskiej Kępie, nie 
widać po nich żadnego zmęcze-
nia, bo ganiają się ze sobą mię-
dzy regałami z książkami. 

– Staramy się wypełnić dzie-
ciom czas najlepiej jak się da, 
chodzimy do teatrów, muzeów, 
byliśmy nawet w planetarium 
– wylicza opiekunka 12-osobo-
wej grupy Małgorzata Antosie-
wicz. – Organizujemy konkurs 
plastyczny „Bezpiecznie poza 
szkołą” oraz pogodynkę, dzięki 
której dzieci sprawdzają pogodę 
i umieszczają dane na przygoto-
wanej tablicy – dodaje.

Julia i Ania otrzymały za-
szczytną funkcję pogodynek, 
zaś malutka Amelia została 
ich pomocnicą. Dziewczyn-
ki prezentują jedną z prac na 
konkurs plastyczny organizo-
wany przez bibliotekę i de-
monstrują pogodę na kilka 
najbliższych dni, niczym pro-
fesjonalne prezenterki telewi-
zyjne. Czyżby rosła konkuren-
cja, dla dobrze znanych i lu-
bianych telewizyjnych pogo-
dynek? (mwb)

„Zima w mieście” 

Przeminęła z deszczem

 eLe gANc kie Lekkie OkU LA Ry
 SO czeW ki kON TAk TO We
 Le kARz OkU Li STA, bA dA Nie WzRO kU
 dU¯y WybóR OPRAW

 672−77−77 

Al. Wa szyng to na 44
    przy Mię dzy na ro do wej   

rabaty!



Było naprawdę ciekawie. 
Sala gimnastyczna zamieniona 
w wybieg dla modelek. W tle ryt-
miczna, energetyzująca muzyka 
niczym na pokazie mody. Na-
strój jak podczas profesjonalne-
go pokazu fryzjerskiego. Podeks-
cytowani goście i tłumy uczniów 
na widowni. W tym wszystkim 
dwadzieścia osiem modelek, pre-
zentujących stylizacje związane 
z tematem przewodnim konkur-

su, czyli karnawałem, przygoto-
wane od stóp do głów przez sty-
listów w których zamienili się 
uczniowie technikum biorący 
udział w konkursie. 

Jak tłumaczy Małgorzata 
Olejniczak, nauczycielka, orga-
nizatorka wydarzenia, uczest-
nicy konkursu mieli przygoto-
wać stylizację włosów, maki-
jaż i strój na wybranych przez 
siebie modelkach, tak by zapre-
zentować pełną stylizację kar-
nawałową, spójną, dopracowa-
ną i jak najbardziej profesjonal-
ną. Uczniowie nie mieli łatwe-
go zadania, bo choć na wymy-

ślenie stylizacji mieli czas od 
grudnia, to na wykonanie ca-
łość stylizacji w dniu konkursu, 
mieli półtorej godziny – godzi-
nę na wykonanie fryzury i trzy-

dzieści minut na umalowanie i 
ubranie modelek w profesjo-
nalnych pracowniach na terenie 
szkoły. 

Zadania na pewno nie uła-
twiało czujnie obserwujące pra-
cę uczestników jury w składzie 
pięciu osób - dyrektora Zespołu 
Szkół Marka Kupieckiego, pro-

fesjonalistów z branży fryzjer-
skiej Kamili Bouonaurio, Lesz-
ka Różyckiego i Grzegorza Wi-
śniewskiego, a także Małgorza-
ty Łaszewskiej, przedstawiciel-

ki firmy Polwell, która zaspon-
sorowała nagrody dla zwycięz-
ców. 

W stylizacjach dominowały 
żywe, soczyste kolory - od błę-
kitów po czerwienie i nasyco-
ne odcienie złota. Jak na kar-
nawał przystało w skompliko-
wanych upięciach pojawiały 
się brokaty, świecące ozdoby, 
a także koronkowe woale. Na 
twarzach kilku modelek dało 
się zauważyć misterne malun-
ki. Wielu uczestników przy-
gotowało specjalne stylizacje 
strojów, które sami uszyli lub... 
upięli na modelkach wykorzy-
stując obrusy, folie czy dłu-
gie metry tiulu. Kilka styliza-
cji nawiązywało do minionych 
epok – długie suknie na stela-
żach, wysoko upięte koki, ma-
ski karnawałowe... och, dawna 
Warszawo, gdzie twoje bale, 
suknie, woale!

Naszym zdaniem kon-
kurs powinni wygrać wszyscy 
uczestnicy. Poziom był napraw-
dę wysoki, a i chęci początkują-
cych stylistów ogromne. Brawa 
dla wszystkich, a szczególnie 
dla zwycięzców, w kolejności 
od pierwszego miejsca – Róży 
Tkaczyk, Agnieszki Staszew-
skiej i Bartka Michalskiego, 
wyróżnionej Aleksandry Mory-
to oraz ich modelek. 

Sandra

mIesZKaNIeC 7

rEKlAMA rEKlAMA  

Pędzelkiem 
mIesZKańCa

 Jacek Frankowski

PROTEST MIESZKAŃCÓW

OFERUJE
usługi w zakresie  

zarządzania lub administrowania  
nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.

Tworzymy profesjonalną i solidną firmę,
rzetelnie podchodzącą do powierzonych nam 

obowiązków.

Zainteresowane  
Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych  
prosimy o kontakt tel. 22 517-89-00,  
e-mail:zarzad@osiedle-mlodych.pl  

lub wizytę w naszej siedzibie  
przy ul. Grenadierów 21.

Biuro Zarządzania Nieruchomościami 
SM „Osiedle Młodych”

ul. Grenadierów 21,  
04-052 Warszawa

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

691−616−515

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!

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

S.M. „Międzynarodowa”  
Warszawa ul. Międzynarodowa 44

OGŁASZA  
PRZETARG NIEOGRANICZONY  

na wykonanie robót malarskich i elektrycznych 
w budynkach należących do zasobów 
Spółdzielni w zakresie ujętym w SWIZ:

Uporządkowanie przewodów 
teletechnicznych i elektrycznych 

oraz malowanie klatek schodowych 
w budynkach Zwycięzców 32, 34, 

Meksykańska 9, 5, 
Brazylijska 3A, 20A.

Informacje o szczegółach przetargu 
zawarte są na stronie internetowej Spółdzielni 

www.miedzynarodowa.waw.pl

w Sanatorium Uzdrowiskowym Zgoda
w Krynicy-Zdroju

W pakiecie:
 6 lub 7 noclegów  Całodzienne wyżywienie  
 Konsultacja lekarska  Zabiegi lecznicze 

 Gimnastyka grupowa  Całodobowa opieka medyczna  2 seanse w Jaskini Solnej 
(300m od Sanatorium)  1 seans w Kompleksie SPA (300m od Sanatorium)  

 Kuracja pitna w pijalniach wód mineralnych  Warsztaty z kosmetologii i wizażu 
 Zestaw gier planszowych do dyspozycji Gości  Internet

6 noclegów: w pokoju 2, 3-os. i 1-os. w Studio: 749 zł/os 
7 noclegów: w pokoju 2, 3-os. i 1-os. w Studio: 799 zł/os
Powołaj się na „Mieszkańca”, a otrzymasz 5% rabatu!

Sanatorium Uzdrowiskowe ZGODA Spółka z o. o.
ul. Piłsudskiego 42, 33-380 Krynica Zdrój

tel. 18 471 20 76, 18 471 63 73
marketingzgoda@wp.pl; www.zgoda-krynica.pl

PAKIET  
DLA ZDROWIA

Ach, te włosy!
Sprawa niby prosta. Upiąć włosy, podlakiero-
wać, tu loczek, tam koczek, a jeszcze gdzie 
indziej treska. Ale nic bardziej mylnego! Na 
widok umiejętności i pomysłowości uczniów z 
Technikum Usług Fryzjerskich z Zespołu Szkół 
przy ulicy Saskiej 78, niejednemu włosy sta-
nęłyby dęba. A to  za sprawą konkursu fryzjer-
skiego, który odbył się tam 24 stycznia.

Mieszkańcy kamienic przy ul. Targowej protestowali w sobo-
tę 2 lutego przeciwko zniszczeniom powodowanym przez bu-
dowę drugiej linii metra. W mieszkaniach przy ul. Targowej pę-
kają ściany i sypią się tynki. Lokatorzy domagają się wstrzyma-
nia prac z tarczą podziemną do czasu zabezpieczenia budynków. 
Budowniczowie metra obiecują, że ewentualne szkody zostaną 
naprawione na ich koszt.  (ab)

 Naprawa biżuterii
  Wyrób obrączek  

również wg wzoru 
klienta

 Biżuteria autorska
  Biżuteria złota, 

srebrna
 Hefra

JUBILER

ul. Komorska 48 A (z tyłu Bazarku Szembeka)
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KrzyżówkaMieszkańcaNr3h o r o s k o p
 BA RAN 21.03-21.04

W ciągu najbliższych tygodni spróbuj rozsądnie 
dzielić swój czas na rzeczy najważniejsze i mniej 
ważne. Maksymalnie staraj się wykorzystać swój 
potencjał intelektualny na sprawy zawodowe. Swoje 
ambicje trochę ukróć i przystosuj do bardziej realnej 
rzeczywistości. W trudniejszych sprawach możesz 
liczyć na swojego partnera, chociaż niewykluczone, 
że wystąpią u was pewne rozbieżności w spojrzeniu 
na problemy z młodym pokoleniem.  

 BYK 22.04-21.05
Przed Tobą możliwa ciężka praca i choć chwilowo 
nie będzie Ci dane stanąć na najwyższym podium, 
z pewnością nie powinna ominąć Cię satysfakcja fi-
nansowa. Sprawy materialne mogą okazać się dla 
Ciebie najważniejsze, a sercowe rozterki przestaną 
Cię dręczyć. Na razie zadbaj o swój organizm, zrób 
kontrolne badania i zacznij zdrowo się odżywiać. 
Nie poddawaj się chandrze, szukaj towarzystwa po-
godnych ludzi, których optymizm doda Ci energii i 
większej wiary w siebie. Uważaj tylko za kierownicą. 

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
W lutym i marcu pomyślne dni na nawiązanie no-
wych znajomości. Będziesz miał łatwość przyciąga-
nia ludzi i zjednywania sobie sympatii. Możesz zro-
bić pozytywne wrażenie na rozmówcach i partne-
rach w interesach. Nieoczekiwana wiadomość może 
sprawić, że spojrzysz na świat w bardziej pozytyw-
ny sposób. Twoje szare komórki będą w bardzo do-
brej formie, a czas będzie sprzyjał podróżom i pra-
cy umysłowej. 

 RAK 22.06-22.07
Chociaż nie wszystko uda Ci się zrealizować przez 
najbliższe tygodnie, bądź dobrej myśli. Jeśli bę-
dziesz stąpać małymi kroczkami, zrealizujesz swo-
je plany. Twój wysiłek i poświęcenie się opłaci i suk-
ces będzie gwarantowany. Sporo nowego i dobre-
go możesz oczekiwać w sprawach sercowych. Nie 
uciekaj przed nową znajomością, która może być 
początkiem ciekawego związku.

 LEW 23.07-23.08
Jeśli będziesz miał przed sobą określony cel, powinie-
neś się maksymalnie na nim skupić i nie zwracać uwa-
gi na drobiazgi. Nie przejmuj się nieporozumieniami z 
otoczeniem – to nie będzie nic poważnego. Możesz 
mieć małe problemy z koncentracją, a patrząc w lustro 
możesz stwierdzić, że na twarzy widać oznaki zmęcze-
nia od dłuższego przebywania w zamkniętych, przesu-
szonych pomieszczeniach. Dlatego pomimo zimowej 
aury spróbuj chodzić codziennie na krótkie spacery, 
najlepiej z kimś miłym Twemu sercu.   

 PAN NA 24.08-23.09
Nie musisz się zamartwiać małymi niepowodzenia-
mi. Czeka Cię wiele dobrego i naprawdę możesz li-
czyć na uśmiech fortuny. Życzliwość otaczających 
Cię ludzi będzie miała niemały wpływ na to, co zro-
bisz. W miejscu pracy szykują się ciekawe propozy-
cje, wzrosną Twoje dochody i będziesz miał większą 

możliwość wpływania na swoje życie. Temperatura 
uczuć może wzrosnąć, mimo lutowej aury.

 WA GA 24.09-23.10
Jeśli staniesz się bardziej uczynny i koleżeński to 
wkrótce nastąpi ożywienie w Twoim życiu towarzyskim 
i intelektualnym. Twój dom powinien być otwarty dla 
wszystkich, którzy mają innym coś ciekawego do za-
oferowania, mądrego do przekazania. W uczuciach 
nie daj się zwieść pozorom, nie ulegaj pokusie przelot-
nych zauroczeń, powierzchownych uczuć. W Walen-
tynki wykaż się inwencją i pomysłowością – bo warto!    

 SKOR PION 24.10-23.11
W najbliższym czasie musisz podjąć decyzję, co do naj-
bliższej przyszłości. Możliwe, że rozpoczniesz własną 
działalność gospodarczą, a z tym wiążą się poważne 
obowiązki. Stawiasz przecież na sukces i aby go osią-
gnąć musisz spełnić pewne warunki. Jesteś pełen za-
pału i przebojowości. Twoim poważnym atutem jest bły-
skotliwość i stanowczość. W kręgu rodzinnym czeka 
Cię sporo nowości i nudzić się nie będziesz.

 STRZE LEC 24.11-22.12
Jeżeli zdarzyło Ci się wziąć na siebie zbyt wiele obo-
wiązków, spróbuj coś z tym zrobić, bo możesz do-
stać zadyszki. W pośpiechu możesz popełniać błę-
dy. Postaraj się ograniczyć do załatwienia najważ-
niejszych spraw. Odwzajemniaj zainteresowanie 
ludzi – nie tylko bliskich. Zawieraj znajomości, na-
wiązuj kontakty. Wystrzegaj się tylko fałszywych ko-
legów i uważaj na słowa, jakie wypowiadasz…bo 
ściany mają uszy!  

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Przez najbliższe tygodnie nie wszystko uda Ci się 
zrealizować. Będziesz musiał stąpać małymi krocz-
kami, aby zrealizować swoje plany. Trudno, trze-
ba będzie się przystosować. Ale Twój wysiłek i po-
święcenie się opłaci. Sukces będzie gwarantowa-
ny. Sporo nowego i dobrego możesz oczekiwać w 
sprawach sercowych. Nie daj się tylko wyprowadzić 
z równowagi – propozycja, którą złoży Ci partner tyl-
ko z pozoru jest absurdalna.

 WO DNIK 21.01-19.02
Czas będzie sprzyjał realizacji długofalowych pla-
nów. Masz też szansę na czyjeś poparcie i objęcie 
odpowiedzialnego stanowiska. Nie zastanawiaj się 
tylko w nieskończoność, bo okazja może Ci przejść 
koło nosa! Możesz mieć również szczęście w grach 
losowych, wypełnij kupon i wychodź szczęściu na-
przeciw. Nie podejmuj tylko decyzji pod wpływem 
impulsu, bo intuicja może Cię zawieść. 

 RY BY 20.02-20.03
Zapowiada się ciekawie. Nowe możliwości w pracy, 
większe szanse na awans - oto, co może spotkać 
Cię w najbliższym czasie. Niewykluczone, że mo-
żesz zmienić miejsce zamieszkania, a nawet spo-
tkać osobę, z którą zwiążesz swoje dalsze losy i pla-
ny. Szykuje się spore zamieszanie, ale podchodź do 
tego z dystansem i nie bój się, że nie dasz sobie ra-
dy. W miłości za to spokój i sielanka. Merlin

Pranie chemicznie lub w do-
mu, jak kto woli. Zawsze jed-
nak najpierw trzeba skrupu-
latnie przeczytać zalecenia 
producenta. 

Jeśli pierzemy w domu, to 
zwykle ręcznie. Wełna nie znosi 
kilku rzeczy: namaczania, wo-
dy cieplejszej niż temperatura 
naszego ciała (a przeważnie 
powinna być wyraźnie chłod-
na), gwałtownych zmian tem-
peratury wody podczas pra-
nia, a następnie płukania. 

Używajmy specjalnych, 
opracowanych dla wełen środ-
ków piorących, które zwykle 
zawierają lanolinę, pomagają-
cą dbać o kondycję wyrobów z 
wełny, gładkość i elastyczność 
włókien. Jeśli nie mamy ich pod 
ręką, zamiast detergentów, 
które mogą wełnie zaszkodzić 
powodując kurczenie tkaniny, 
weźmy płatki mydlane. 

Pierzemy delikatnie wyci-
skając i ugniatając, nigdy - 
trąc! Wypłukaną, odciskamy 
ostrożnie z wody, na przykład 
zawijając wilgotny produkt w 
wielki, frotowy ręcznik i rolując 
całość. 

Suszenie - zawsze w stanie 
rozłożonym, rozpostartym na 
równej powierzchni na podkła-
dzie np. z ręcznika, nigdy na 
kaloryferze czy na słońcu.

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Kuchnia babuni - to lubimy zimą, która, choć od-
chodzi, jednak nadal daje się we znaki!

✓Pyszny smalec: na głębokiej patelni lub w garnku, 
najlepiej stalowym; niespiesznie, na niewielkim ogniu. 
Zmielony chudy boczek wędzony (bez skóry) i boczek 
surowy w proporcjach dowolnych (ja najbardziej lubię 
boczki naprawdę chude 1:1) wkładamy do naczynia i powoli smażymy, aż 
mięso zmieni kolor i wytopi się tłuszczyk. Wtedy dodaję jedną lub dwie cebule 
(lubię dużo) i niemal tyle samo kwaśnych jabłek, wszystko przedtem rozdrab-
niam w robocie kuchennym, bo lubię natrafiać na ich smakowite kawałecz-
ki. Całość dokładnie mieszając podsmażamy dalej. Po około 10-15 minutach 
wykładamy odrobinę na talerzyk a gdy ostygnie, próbujemy i już wiadomo, 
ile dodać soli czy pieprzu. Przyprawiamy, mieszamy, znów próbujemy, a gdy 
jest takie jak być powinno, wsypujemy garść (tak) majeranku, mieszamy, wy-
łączamy gaz i bez pośpiechu nakładamy do kamionkowych lub porcelano-
wych naczyń. Ze szklanymi trzeba uważać, by nie pękały od gorąca. No i już! 
Chlebek i pyszna degustacja!

✓Naleśniki prawdziwe z serem: ciasto przygotuj z kefiru, 1-2 jajek, 2-3 ły-
żek oliwy i mąki. Wszystko zmiksuj, odstaw na 2-3 godziny pod przykrywką. 
Nie zapomnij o odrobinie soli! Następnie znowu wymieszaj i smaż na patelni 
posmarowanej cieniutko oliwą, ale tylko na początku, zanim się rozgrzeje. Na 
farsz weź chudy ser: na jedno opakowanie daj 1/4 szklanki wody gazowanej 
lub np. mirindy (da lekko pomarańczowy zapach), jedno surowe żółtko (biał-
ko można wykorzystać do ciasta naleśnikowego) i 1-2 łyżeczki (nie łyżki) cu-
kru. Dokładnie rozgnieć i wymieszaj widelcem. 

Można dodać namoczone rodzynki lub krojone, osączone brzoskwinie z 
puszki. Na każdy usmażony naleśnik nakładaj porcję sera i roluj go albo skła-
daj „w chusteczkę”. Ale to nie koniec. Gdy naleśniki są gotowe, na patelni po-
łóż kilka wiórków masła, ułóż naleśniki jedną warstwą (dlatego lepsze jest ro-
lowanie), a na każdym z nich jeszcze jeden maślany wiórek i przykryte, na ma-
lutkim gazie, podgrzewaj 5-7 minut, a potem odwróć je na drugą stronę i pod-
smaż nadal, by spód i wierzch były chrupkie. Co za smak!  PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Wełna, jak wiadomo, najlepsza jest na chłody. Mamy do wybo-

ru mnóstwo rodzajów, niektóre są ogólnodostępne; inne bajecz-
nie drogie. Wełny owcze to najczęściej merynos, szewiot i sze-
tland; kozie - moher i kaszmir; wełna pozyskiwana z lam to al-
paka (niegdyś na prestiżowe mundury i okrycia dla panów), a z 

królików - angora; wielbłądom zawdzięczamy tzw. kamel. Ciekawostką w tym gronie 
jest wikunia, pozyskiwana z andyjskich, wielbłądowatych wigoni: jak podaje na swej 
stronie łódzkie ZOO, w roku 2008 cena swetra z tej nadzwyczajnej wełny wynosi-
ła około 8.000 zł! Wśród wełen owczych warto wymienić także Tweed Harris, wełnę 
produkowaną ze specjalnych wyspiarskich owiec szkockich, odznaczającą się nieco 
dłuższym włosem, ponoć niezniszczalną.

Czy wiecie, że bardzo długi, dwumetrowy, szeroki szal z czystego kaszmiru naj-
wyższej jakości waży nawet mniej, niż 20 deko?! Obecnie wełny rzadko występują w 
czystej postaci, zwykle się je uszlachetnia rozmaitymi dodatkami naturalnymi (ba-
wełna) i sztucznymi. Najdroższe są mieszanki z lnami i jedwabiami, zwłaszcza te 
ostatnie są niezwykle piękne.      Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
Ona: - Tomek, nie życzę sobie takich scen 

zazdrości, jak wczoraj w klubie o Jacka.
On: Spoko, Jacek tu więcej nie przyjdzie. 

Właśnie wysłałem mu taką kartkę walentyn-
kową: „Wczoraj w klubie nie mogłem ode-

rwać od Ciebie oczu, a serce waliło mi jak młotem. Wiem, 
że poczułeś do mnie to samo, mój piękny, a nasze oczy 
spotkały się na moment. Zdobyłem Twój adres, więc wy-
syłam Ci tę słodką kartkę. Do zobaczenia w klubie, będę 
czekał co wieczór i śnił co noc! Całuję, Czarek”

��
On: Tak patrzę, jak od pół godziny się malujesz. Ależ 

to trwa!
Ona: Bo to nie jest proste: najpierw zmywam buzię pły-

nem, potem tonik, krem nawilżający, na to podkład, róż, 
puder, później…
On: O rany! Po co ci to wszystko?
Ona: Głuptasku! Żeby mieć naturalną cerę, oczywiście!

 WesołyRomek

mIesZKaNIeCnaluzie
Wszy st kim nam trze ba spo koj nej chwi li  

wy tchnie nia, uśmie chu, po pro stu - lu zu!

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 1/2013: „Wiedz kiedy pora”. Ze-
staw upominków wylosował p. Zygmunt Dygas z ul. Samolotowej. Po odbiór  
(z dowodem tożsamości) zapraszamy do redakcji w terminie do 15 lutego br. 
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ADMINISTROWANIE

 Zarządzanie, administrowa-
nie nieruchomościami. Kom-
pleksowa obsługa. 

Tel. 608-053-676; 
22 497-67-27; 

biuro@bzn.profil.pl

FINANSE

 Kredyty konsolidacyjne. 
 Tel. 513-625-825
 Zeznania roczne, doradca  
podatkowy zeznaniarocznepit@
gmail.com 
 Tel. 601-208-555

KUPIĘ

 AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, mo-
nety, medale. 
 Tel. 516-400-434
 Aaa Antyki, obrazy, sre-
bro, złoto, monety za gotów-
kę. Dojadę. Tel. 503-500-705
 Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. An-
dersa 18.  Tel. 22 831-36-48
 Znaczki, monety, bankno-
ty, pocztówki, książki, srebro, 
meble, obrazy i inne przed-
mioty.  Tel. 22 253-38-79; 
 601-235-118

SPRZEDAM

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

MEDYCZNE

 Alkoholowo-narkotykowe 
odtrucia, esperal. 

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

 Dom Opieki tanio, kame-
ralnie, rodzinnie. 
 Tel. 22 773-17-86

NAUKA

 Angielski, niemiecki. 
 Tel. 601-20-93-41
 Angielski Gocław - kursy 
grupowe/indywidualne. 
 Tel. 508-66-44-20

 Angielski. Dojazd. 
 Tel. 514-959-383
 Fizyka, matematyka. Matu-
ry, studenci. Dojeżdżam. Dr. 
 Tel. 607-690-614
 Fizyka, matematyka – do-
jazd.  Tel. 603-581-282; 
 22 615-81-50
 Liceum zaoczne i szkoły 
policealne. Tel. 22 517-77-40; 
  602 232 879 
 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
 Matematyka. 
 Tel. 607-163-744
 Matematyka, fizyka. Gim-
nazjum, szkoły średnie. Matu-
ry. Mgr inż. Tel. 514-159-110; 
 maclan@mail.com
 Niderlandzki/holenderski. 
 Tel. 508-66-44-20
 Rosyjski. Gimnazjum. Li-
ceum. Konwersacje. 
 Tel. 515-314-506

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

 Garaż ul. Garwolińska. 
Tel. 22 810-56-08; 512-511-914
 Kawalerka. 
 Tel. 660-281-236
 Kawalerka – Gocław 1200 
zł.  Tel. 609-394-164

NIERUCHOMOŚCI/kupię

 Kwaterunek odkupię. Po-
mogę oddłużyć mieszkanie, 
kupię mieszkanie zadłużone. 
 Tel. 661-765-711 

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 Atrakcyjną działkę bu-
dowlaną 1105 m kw. przy 
Trakcie Lubelskim. 
 Tel. 501-090-390

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

 Mieszkanie 3-pokojowe  z 
ogródkiem w Radości na dom 
z dopłatą.  Tel. 600-380-715 

DAM PRACĘ

 DO PRZePISyWANIA 
NA KOMPUTeRZe. 
 TeL. 604-90-41-00
 Panią zatrudnię do jed-
nej osoby starszej, przygo-
towywanie posiłków oraz 

utrzymywanie porządków 
w mieszkaniu (sprzątanie). 
 Tel. 22 870-62-68

SZUKAM PRACY

 Pani 59 lat, ugotuje, po-
sprząta, inne prace domowe. 
 Tel. 517-685-957, 22 813-09-36
 Sprzątam w domu i po re-
moncie.  Tel. 503-836-166

PRAWNE

 Doradca Podatkowy – po-
rady, kłopoty z urzędem skar-
bowym, wszystkie podatki, 
spadki, darowizny, aukcje, nie-
ujawnione dochody. Warsza-
wa Gocław. Tel. 22 672-34-34; 
 604-095-656 
 www.podatki-doradca.pl
 Odlesienia działek leśnych, 
warunki zabudowy w lasach, 
przedwojenna parcelacja la-
sów.  Tel. 784-595-351
 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

TŁUMACZENIA

 Francuski, rosyjski – tłuma-
czenia.  Tel. 22 815-44-91; 
 601-35-18-64

USŁUGI

 AAAA Automatyczne 
pralki, zmywarki - krajowe, 
zachodnie. Naprawa. 
Tel. 22 612-95-23, 0609 105 940
 Anteny - Cyfra+, Polsat, N-
-ka oraz satelity bez opłat, 900 
programów, w tym 20 polskich 
(Trwam, TVP1, TVP2 i TVN), 
anteny, dekodery do TV cy-
frowej, naziemnej. Sprzedaż, 
montaż, naprawa, gwarancja! 
 www.lemag-tvsat.waw.pl  
 Tel. 22 815-47-25; 

501-123-566 

 ANTeNy, TeLeWIZO-
Ry – NAPRAWA. 
 TeL. 22 818-07-17
 Cyklinowanie, lakierowa-
nie – Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
 Cyklinowanie, układanie, 
lakierowanie, przekładanie 
parkietów  – Jan Grzybowski. 
 Tel. 22 810-70-88; 
 609-542-545 
 Cyklinowanie, lakierowa-
nie.  Tel. 510-727-201
 Czyszczenie Karcherem 
dywanów, wykładzin, tapi-
cerki.  Tel. 694-825-760
 Dezynsekcja - skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16
 Domofony, instalacje elek-
tryczne, pralki. 
 Tel. 601-936-805
 eLeKTRyCZNe. GŁO-
WACKI. TeL. 504-618-888
 Elektryk – uprawnienia. 
 Tel. 502-443-826; 
 22 813-77-82
 FUTRA – kożuchy, odzież 
skórzana – usługi miarowe, 
przeróbki, wszelkie naprawy. 
Ul. Zamieniecka 63. 
 Tel. 22 610-23-05
 

 GeODeZJA. 
 TeL. 609-240-602

 GLAZURNICZe, Hy-
DRAULICZNe. 
 TeL. 504-618-888
 Hydrauliczne, gazowe – so-
lidnie.  Tel. 22 610-81-21; 
 607-773-106
 Hydraulika, wod. kan.- 
gaz., piece, remonty, przeglą-
dy gazowe, kominiarskie. 
 Tel. 696-321-228
 HyDRAULIK. 
 TeL. 502-031-257
 Lodówki, pralki, telewizo-
ry – naprawa. 
 Tel. 694-825-760
 LODÓWeK NAPRAWA. 

TeL. 22 842-97-06; 
602-272-464

 Malowanie, gładź gipsowa. 
 Tel. 510-711-163

 Malowanie, gipsy, glazura, 
panele.  Tel. 609-394-164
 Malowanie – tapetowanie – 
remonty.  Tel. 501-028-073
 Malowanie, tapetowanie, 
wygładzanie, doświadczenie. 
 Tel. 22 810-90-22
 NAPRAWA TeLeWIZO-
RÓW – DOJAZD. 
 Tel. 602-216-943
 Naprawa lodówek, chłodni, 
sprzętu AGD. 
 Tel. 602-275-303

 PANeLe, PODŁOGI. 
 TeL. 504-618-888 
 Pralki, lodówki - naprawa. 
 Tel. 502-562-444;  

603-047-616
 PRALKI NAPRAWIAM 
– EMERYCI 50% TANIEJ. 
 TEL. 22 672-95-50; 
 503-846-135
 Remonty kompleksowo. 
 www.remonty4u.pl  
 Tel. 501-868-930; 
 502-218-778
 STOLARZ WyKO-
NA SOLIDNIe – SZAFy, 
KUCHNIe, PAWLACZe, 
ZABUDOWy I NAPRAWy. 
 TeL. 602-126-214

 Tapicerskie. 
 Tel. 22 612-53-88
 TAPeTOWANIe, MA-
LOWANIe. 
 TeL. 504-618-888 

 Żaluzje, verticale, rolety - 
naprawy, pranie verticali. 
 Tel. 22 610-54-19
 Rolety antywłamaniowe i 
naprawy.  Tel. 602-228-874
 Rolety, żaluzje, verticale, 
rolety antywłamaniowe – pro-
dukcja, naprawa. 
 Tel. 602-228-874
 Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-511-771
 PRZePROWADZKI. 

TeL. 669-834-024

USŁUGI/budowlane

 Cyklinowanie bezpyłowe, 
lakierowanie, układanie par-
kietów i paneli. 
 Tel. 503-630-035

USŁUGI/komputerowe

 Serwis. Tanio. 
 Tel. 602-849-614

USŁUGI/remontowe

 Gładź, malowanie, panele. 
 Tel. 609-982-675
 Malowanie, tapetowanie, 
panele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521 
 Usługi hydrauliczne, malo-
wanie, panele. 
 Tel. 504-25-00-13

USŁUGI/transportowe

 AAA Wywóz mebli, gru-
zu, sprzątanie piwnic, stry-
chów, wycinka drzew, małe 
rozbiórki.  Tel. 22 224-22-63; 
 888-651-163
 Przeprowadzki 24 h/7. Wy-
wóz i utylizacja starych me-
bli, agd, rtv. Tel. 607-66-33-30
 PRZePROWADZKI. 
 TeL. 722-990-444
 Autokary 32 i 50 miejsc - 
przewozy do kina, teatru, we-
sela, pogrzeby. Ceny od 300 
PLN.  Tel. 602-269-607

UROCZYSTOŚCI

 Filmowanie imprez oko-
licznościowych. 
 Tel. 602-275-303

WYPOCZYNEK

 Wczasy dla Seniorów w Kry-
nicy Morskiej. 
 Tel. 22 834-95-29

ZIELARSTWO

 ZIÓŁKO Sklep Zielarsko-
-Medyczny C.H. Szembeka 
róg Gdeckiej i Komorskiej, 
paw. 53 D. Zielarstwo – pełny 
asortyment, profesjonalne po-
rady.  Tel. 602-648-813

OGŁO SZE NIA DROb NE   OGŁO SZE NIA DROb NE    OGŁO SZE NIA DROb NE

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

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

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

(połączenie bezpłatne); 
22 836-69-16; 608-054-093

Załatwianie formalności w domu Klienta
www.mpuk.waw.pl

USŁUGi PogrzebowezakŁad 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

Gaz, hydraulika – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuchni, 
podłączenia, uprawnienia 
gazowe. 

Tel. 22 610-18-53; 
662-065-292 

STOLARSTWO 
MeBLOWe 

PeŁeN ZAKReS. 
TeL. 22 773-15-13; 

504-824-568 

Nieodpłatnie odbieram zu-
żyty sprzęt AGD, złom, ma-
kulaturę, stłuczkę. Sprzą-
tanie piwnic i strychów.  
Wywóz mebli.  

Tel. 22 499-20-62 

Termowizja. Badanie domu. 
Tel. 660-473-628

Gaz, hydraulika – 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, 
podłączenia, przeróbki, na-
prawy. 

Tel. 22 610-88-27; 
604-798-744 

rEKlAMA rEKlAMA  
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25 stycznia w przychod-
ni przy ul. Strusia 4/8 w Waw-
rze otwarty został pierwszy na 
Mazowszu oddział dzienne-
go pobytu dla osób z Parkin-
sonem. Chorych, którzy jako 
pierwsi zdecydowali się na 
udział w projekcie odwiedzi-
ła prezydent Warszawy Hanna 
Gronkiewicz-Waltz.

Otwarcie ośrodka to na-
prawdę wielki sukces. I nie 
chodzi tu nawet o 3 milio-
ny złotych pozyskane z fun-
duszu Unii Europejskiej na 
jego realizację, ani o to że 
placówka jest pierwszą te-
go typu na Mazowszu, do-
stępną dla wszystkich cho-
rych z Warszawy pomiędzy 
20 a 64 rokiem życia, którzy 
nie są aktywni zawodowo a 
chcą, po prostu mają odwagę 
by uczyć się żyć z chorobą i 
nie dać się jej wykluczyć. To 
wielki sukces dlatego, że da-
je szansę ludziom dotąd po-
zostawionym w samotności, 
i że skorzystać z niego może 
nawet 660 osób, z czego 470 
chorych na Parkinsona, i 190 
opiekunów. 

Jak podkreśla Mariusz Go-
lański, główny specjalista 
do spraw terapeutycznych w 

ośrodku, dla ludzi chorych na 
Parkinsona ogromną szansą 
jest możliwość obcowania z 
innymi chorymi, a także moż-
liwość korzystania z zajęć re-
habilitacyjnych, i tych które 
pozwalają na rozwój umie-
jętności w tworzeniu życia na 
nowo, często od podstaw, bo 
życie z nasilającymi się obja-
wami tej choroby bywa bar-
dzo trudne – ciało odmawia 
posłuszeństwa, pojawiają się 
kłopoty z poruszaniem, koor-
dynacją ruchów, mówieniem, 
a to wszystko buduje barie-
ry w relacjach ze zdrowymi 
ludźmi, i często członkami ro-
dziny, którzy stopniowo odsu-
wają się od chorego. 

Ogromną zaletą projektu 
jest właśnie to, że mogą sko-
rzystać z niego także oso-
by opiekujące się chorymi na 
Parkinsona, na przykład bio-
rąc udział w odbywających 
się w oddziale zajęciach i in-
dywidualnych spotkaniach z 
terapeutami, dzięki którym 
mogą pozbyć się lęków i choć 
trochę podzielić swoimi kło-
potami, znajdując wsparcie i 
pomoc. 

Podczas spotkania z trzyna-
stoma pierwszymi pacjenta-

mi oddziału prezydent Hanna 
Gronkiewicz-Waltz, podkre-
ślała, że Ratusz traktuje pro-
jekt bardzo poważnie, i w 2014 
roku przejmie nadzór i opiekę 
nad ośrodkiem, umożliwia-
jąc wtedy pacjentom po 64 ro-
ku życia dostęp do świadczeń 
w oddziale. - W tej chwili wy-
mogiem Unii Europejskiej kry-
teria przyjmowania pacjentów 
są takie jakie są, ale cieszmy 
się z tego co jest, i korzystaj-
my – mówiła pani prezydent. 
Podczas spotkania wiele roz-
mawiała z pacjentami, i mimo 
ich ograniczeń w sprawności, 
spotkanie wypadło bardzo mi-
ło. Był taki moment, gdy jed-
na z pacjentek rozmawiając z 
panią prezydent zachwiała się 
i poleciała do tyłu (objaw cho-
roby Parkinsona), ale niemal 
natychmiast złapali ją inni pa-
cjenci, nie pozwalając by prze-
wróciła się na stojące za nią 

krzesła. Przez te kilka sekund 
można było zobaczyć niespo-
tykaną ilość zrozumienia i od-
powiedzialności jakich cho-
rym na Parkinsona pacjentom 
oddziału mógłby pozazdro-
ścić niejeden zdrowy i w pełni 
sprawny warszawiak. 

Zajęcia dla pierwszych pa-
cjentów odbywają się tu już 
od początku grudnia, i na-
prawdę widać ich efekty – 
choćby w otwartości pacjen-
tów i ich chęci do udziału w 
życiu ośrodka, ale także ilości 
uśmiechów na ich twarzach. 

Najmłodsza pacjentka od-
działu ma 28 lat, i trafiła tu 
po wielu przejściach. Dzięki 
pracownikom ośrodka, może 
liczyć na wsparcie nie tylko 
psychologiczne czy medycz-
ne, ale także doradztwo za-
wodowe i pomoc w poszu-
kiwaniach pracy. Bo w koń-
cu ma przed sobą całe ży-
cie, niezależnie od trudno-
ści jakie niesie za sobą cho-
roba Parkinsona, a oddział 
jest stworzony po to by jej 

pomóc. I ona i inni pacjen-
ci przez pięć dni w tygodniu 
uczęszczają między innymi 
na zajęcia rehabilitacyjne, 
gimnastykę, relaksację, tre-
ning umiejętności społecz-
nych, zajęcia filmowe. Przy-
gotowują także prasówki  
z gazet, i mają lekcje an-
gielskiego. Mogą korzystać  
z wyposażenia zakupionego 
z unijnych funduszy – drabi-
nek, mat, schodów i poręczy 
korekcyjnych znajdujących 
się w salach, i korzystać  
z pomocy rehabilitantów.  
W ciągu dnia mogą liczyć 
także na masaż i skorzystać 
z darmowych posiłków. 

Pacjenci z dużymi kłopo-
tami z poruszaniem się mają 
zapewniony darmowy trans-
port do i z ośrodka. Czy to 
wszystko mało? Czy w związ-
ku z projektem można chcieć 
czegoś więcej? Okazuje się 
że tak. W oddziale przydało-
by się więcej... pacjentów, bo 
choć zainteresowanie jest du-
że, mogłoby być sporo więk-
sze. 

Apelujemy do chorych na 
Parkinsona i ich rodzin, by 
choć spróbowali dać sobie 
szansę, i skorzystać z tego 
co oferuje ośrodek. Bo przy-
chodnia przy ul. Strusia 4/8 i 
znajdujący się tam oddział są 
przykładem, jednym z niewie-
lu na tak dużą skalę, że można 
zrobić coś naprawdę dobrego 
dla pacjentów. 

Sandra Borowiecka

Parkinson to nie wyrok... Naucz się żyć 
z chorobą Parkinsona... Pozwól sobie 
pomóc... Te wszystkie słowa nabierają 
od teraz nowego znaczenia. 

Szacuje się, że około 
10 procent populacji nie-
dosłyszy. Oznacza to, że 
słuch około 200 tys. war-
szawiaków nie jest prawi-
dłowy, choć z pewnością 
nie każdy zdaje sobie z te-
go sprawę.

Trudno jest zdefiniować 
takie pojęcie jak „nor-
malne słyszenie”. Istnie-
je znaczna różnica mię-
dzy zdolnością słyszenia 

u noworodka i nastolatka. 
Tak samo jak występują 
różnice u ludzi dwudzie-
sto-, czterdziesto i sześć-
dziesięcioletnich. Jak wie-
le innych rzeczy słuch 
zmienia się na przestrzeni 
życia, ale zmiany zazwy-
czaj występują tak wolno, 
że na początku wcale ich 
nie zauważamy. Dopiero, 
gdy słuch zaczyna wpły-
wać na nasz sposób po-

rozumiewania się z inny-
mi osobami, zaczynamy 
się zastanawiać, co się 
dzieje.

Skutecznym rozwiąza-
niem otwierającym drzwi 
do świata dźwięków, któ-
re wydawały się bezpow-
rotnie utracone, może 
okazać się aparat słucho-
wy. Współczesne apara-
ty to bardzo zaawanso-
wane i zminiaturyzowa-
ne urządzenia, potrafiące 
dostosować się do ubyt-
ku pacjenta. Wybór kon-
kretnego modelu aparatu 
w znacznej mierze zależy 
od rodzaju ubytku słuchu, 

ale także od osobistych 
preferencji pacjenta i je-
go trybu życia. W każdym 
przypadku specjalista au-
dioprotetyk zaproponu-
je najlepsze rozwiązanie i 
pomoże dokonać najlep-
szego wyboru.

- W ostatnich latach ob-
serwujemy zwiększone za-
interesowanie pacjentów 
naszymi usługami. Nosze-
nie nowoczesnego, minia-
turowego aparatu słucho-
wego nie jest już krępują-
ce jak 10 czy 20 lat temu, 
a jako najczęstsze przyczy-
ny dyskomfortu pacjenci 
wskazują trudności w ko-
munikowaniu się z rodziną 
i znajomymi. Nowoczesne 
technologie nie ominę-
ły aparatów słuchowych, 

które wyposażone są w 
bardzo szybkie procesory 
potrafiące czynić z dźwię-
kiem prawdziwe cuda – 
mówi Izabela Marczyk, dy-
plomowany audioprote-
tyk z firmy Fonikon, która 
specjalizuje się w niesie-
niu pomocy osobom nie-
dosłyszącym.

 Aparat słuchowy mo-
że przynieść wielką, po-
zytywną i natychmiastową 
różnicę. Bardzo ważnym 
czynnikiem jest indywidu-
alne zaangażowanie pa-
cjenta w proces noszenia 
aparatu. Im więcej infor-
macji może on dostarczyć 
o swoich odczuciach i po-
trzebach, tym lepsze będą 
rezultaty.

AS 2013

zadbaj O Swój SŁUch
Słabo słyszysz? Masz trudności z ro- 
zumieniem mowy? A może ktoś z blis- 
kich ma kłopoty ze słuchem? Przeczy-
taj, w jaki sposób zasięgnąć pomocy!

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

Przychodnia specjalistyczna

zapraszamy wszystkie zain-
teresowane 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 telefoni-
czne umawianie wizyt.

szansa dla chorych na parkinsona

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawka + szkła + robocizna 

(sfera –4 do +6)
Warszawa, ul. Majdańska 7

Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

TYLKO 299 zł
„Dwa w Jednym” (do dali i czytania)

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

  soczewki z antyrefleksem
 soczewki do pracy biurowej
  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS

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

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

−– Le kar ski
war sza wa, 

ul. gre na die rów 21
tel. 22 813−22−38

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
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Ferie zimowe są chwilą oddechu dla pił-
karzy grających w Praskiej Lidze Piłki Ha-
lowej. Tym bardziej, że ostatnia kolejka ligi 
obfitowała w celne strzały. 

W czterech meczach pierwszej ligi na Pra-
dze Południe padło aż 41 bramek! Saskersi 
Old Boys pokonali CKS Grabarz Grochów 
(8:4), BRS wygrał ze Skrzydłem United 
(6:5), Sante pogrążyło drużynę Perkuna Boys 
(10:0), a Królewscy zremisowali z zespołem 
INSAN (4:4). Z dotychczasowych rezultatów 
wynika, że największe szanse na zwycięstwo 
w lidze mają drużyny Sante i BRS. W klasyfi-
kacji Najlepszych Strzelców prowadzi zawod-
nik Skrzydła United, Mariusz Rogowski, z 24 
trafieniami.

Nieco mniej bramek padło w ostatniej kolej-
ce południowopraskiej drugiej ligi PLPH. Tutaj 
bramkarze wyjmowali piłkę z siatki tylko (!) 33 
razy. Rekord padł w meczu Bejjing – Bolesna 
Prawda (11:0). Pozostałe pojedynki były bardziej 
zacięte: FC Kovarex – Wczorajsi (5:3), Abstynen-
ci – FC Pyyk (4:3), SGS – Orangersi (5:2). W tej 
lidze SGS ma, jak na razie, aż ośmiopunktową 
przewagę nad drugim w kolejności zespołem Bej-
jing, który za to ma w swoim składzie najlepszego 
strzelca – Michała Dobkowskiego (26 trafień).

Rozgrywki PLPH zawsze gromadzą wielu 
amatorów „halówki” (na zdjęciu). Na Pradze 
Południe piłkarze grają w niedziele, w Hali 
Sportowej OSiR przy ul. Siennickiej. Liga trwa 
od października do marca.  ar

OddeCH w plpH
Blisko dwustu narciarzy 

biegowych wzięło udział w 
wyścigach w Wesołej. Pod 
koniec stycznia odbył się 
tu Drugi Piknik Narciarski 
Wesoła 2013.

W imprezie uczestniczy-
ło znacznie więcej osób niż 
było biegaczy na trasie tutej-
szego hipodromu (o przygo-
towaniach trasy opowiadała 
dwa miesiące temu na łamach 
„Mieszkańca” Katarzyna Wi-
tek z TN Biegówki Wesoła). 

Piknik Narciarski, to im-
preza rodzinna. Przejawiało 
się to zarówno w rodzinnym 
kibicowaniu, jak i w samej 
organizacji zawodów. Naj-
krótszym biegiem był „Żół-

wik” (dystans 500 m dla 
dzieci), a w najdłuższym, 
przez 12 500 m, zawodnicy 
rywalizowali o Puchar Bur-
mistrza. Do wyboru były 
jeszcze biegi na 1000 i na 
5000 metrów. Czynni i bier-
ni uczestnicy Pikniku mogli 

rozgrzać się przy ognisku 
oraz przy grillu. 

– Wspaniała atmosfera i 
fajne nagrody – oceniał or-
ganizację Pikniku Michał Li-
piński, który na Hipodromie 
startował na najdłuższym dy-
stansie razem z życiową part-
nerką, Irinką. Choć biegu nie 
wygrał, to, w drodze losowa-
nia, przypadła mu faktycznie 
cenna nagroda – narty.  Na 
poszczególnych dystansach, 
poczynając od najkrótsze-
go, najlepszymi biegaczami 
byli: Maciej Skierski, Paweł 
Olejarczyk, Szymon Pośnik i 
Marcin Branas. 

Duże zainteresowanie 
wzbudzali niewidomi i niedo-
widzący biegacze z ośrodka w 
Laskach. To z nimi, w ramach 
projektu „Pokonać strach”, od 
długiego już czasu współpra-
cują trenerzy i instruktorzy z 
TN Biegówki. I robią to na 
tyle skutecznie, że wspólnie 
startują w największych, re-
nomowanych biegach. Drugi 
Piknik Narciarski organizo-
wał Urząd Dzielnicy Wesoła 
wraz z Towarzystwem Nar-
ciarskim Biegówki. rosa

RODZINNIE NA NARTACH

P

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

Sprin tem, 
czy li trzy 
py ta nia do…
Iny Stupak – amatorki narciarstwa 
zjazdowego.

- No cóż, prawdziwych wyczynowców to 
Warszawa nie ma wśród narciarzy zjazdo-
wych, ale tysiące naszych współmieszkań-
ców ogarnia jednak „białe szaleństwo”. Je-
steś typową przedstawicielką tego sportowo-
-rekreacyjnego nurtu…

- To zaczęło się od zimowych wyjazdów 
na obozy harcerskie. Pierwszy raz byłam na 
stoku w Bukowinie Tatrzańskiej, gdy chodzi-
łam do trzeciej klasy podstawówki. Wtedy nie 

było jeszcze takiego komfortu, jak jest teraz. 
Nie było nart carvingowych, które praktycznie 
same jeżdżą, a wyciągami, tzw. wyrwirączka-

mi, wjeżdżało się na górę za pomocą drewnia-
nego klucza i były problemy z utrzymaniem 
się na linie. Ale ta pasja trwa u mnie cały czas. 
Także w dorosłym życiu staramy się z rodziną, 
z przyjaciółmi, w każde ferie wyjechać w góry 
i poszaleć na stokach.

- A tym, którzy nie mają możliwości wy-
jechania w góry, to gdzie w Warszawie ra-
dziłabyś stawiać pierwsze kroki na nartach?

- Wcale nie jest trudno znaleźć górki do zjaz-
dów dla małych dzieci, a to właśnie wśród ma-
luchów najłatwiej rozbudzić narciarską pasję. 
Mieszkałam przy ul. Majdańskiej i w zasięgu 
kilkuminutowego spaceru mogę wskazać kilka 
takich miejsc. Choćby górka przy jeziorku Go-
cławskim od strony Przyczółka Grochowskie-
go, czy wzniesienia na Bulwarze Stanisława 
Augusta od ul. Kinowej. Dla początkujących 
maluchów to poważne wyzwania. Taki wstęp 
do zakosztowania w przyszłości prawdziwej 
górskiej przygody z jej adrenaliną, atmosferą, 

radością dawania sobie wycisku na świeżym, 
mroźnym powietrzu.

- Wspomniałaś o różnicach w dawnym 
sprzęcie i urządzeniach na stokach, a co 
jeszcze się zmieniło przez te kilka dekad w 
rekreacyjnym uprawianiu tego sportu?

- Zmian jest bardzo dużo. My w ostatnich latach 
najczęściej wybieraliśmy stoki w okolicach Kor-
bielowa lub słowackiego Zuberca. Jeszcze jakiś 
czas temu oferta słowacka, czy czeska była znacz-
nie lepsza, ale widać, że te różnice się zacierają. 
U nas przybyło sporo nowoczesnych wyciągów. 
To, wraz z wprowadzeniem euro na Słowacji, 
spowodowało, że znaczna część naszych narcia-
rzy zostawała po polskiej stronie. W odpowiedzi 
Słowacy zamrozili ceny wyciągów i kwater. Mo-
dernizują wyciągi i uatrakcyjniają bazę poprzez 
budowę basenów termalnych, czy torów bowlin-
gowych. Trudno powiedzieć, gdzie jest lepiej. Sa-
memu trzeba sprawdzić co komu pasuje.

Rozmawiał Adam Rosiński 

Ina z przyjaciółmi na stoku Janovka w Zubercu.

rEKlAMA                                                                                                                                             rEKlAMA 

O P T y k
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

P O L e c A :
●  pe³en asortyment szkie³  

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

bIUro reKlamy „mIesZKańCa”
04−062 warszawa, ul. grenadierów 10  tel./fax 22 813-43-83, 22 810-64-12
e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl  Internet: www.mieszkaniec.pl
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W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
 zdrowa ¿ywnoœæ
 s³odycze, wêdliny, wina i soki
 chemia gospodarcza

CodZIeNNIe promoCja towarów
 obuwie, bielizna poœcielowa, koce
 dzianiny i konfekcja (równie¿ dzieciêca)
 sprzêt AGD
 art. sanitarno-instalacyjne

CENY ATRAKCYJNE!!!

66lattradycji

sprzedaż ratalna na bardzo korzystnych warunkach
dział spożywczy czynny: pon.−pt. – 7.00−20.00, sob. – 7.00−20.00. 

dział przemysłowy czynny: pon.−pt. – 10.00−19.00, sob. – 9.00−16.00.

osZCZędZaj 
pIeNIĄdZe I CZas!

kUPUj w dOmU handlOwym „fala”
w Falenicy przy ul. bystrzyckiej 55

tel.: 872−02−89; 872−05−12


