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G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

�� bezbolesne leczenie
�� nowoczesna protetyka
�� ortodoncja
u WA G A !
� Promocyjna cena

koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

czynne 9−20, sobota 9−14

BBBBIIIIUUUURRRROOOO    PPPPOOOODDDDRRRRÓÓÓÓŻŻŻŻYYYY

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

�������� �	��
��

� � � � �

�� ��	


 �������	��������

�� ���������������
��� ������� ��!����"
������#������ �

ABUD
ul. Patriotów 208

tel./fax 022 610 01 80, tel. 022 615-78-13
www.abud.pl

MATERIAŁY BUDOWLANE
� mieszalnia tynków i farb
� systemy ociepleñ budynków
� cement, wapno, folie, papy
� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy

TRANSPORT GRATIS!

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW 
pon.-pt.730-2100; sob. 800-1500 

www.stacjakontrolipojazdow.pl 
PE£NY ZAKRES PRZEGL¥DÓW REJESTRACYJNYCH

Universam Grochów
I piętro

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

Spraw sobie i swoim najbliższym
niepowtarzalny prezent Walentynkowy!
NAJNIŻSZE CENY WYROBÓW ZE ZŁOTA

❤ Duży wybór brylantów 
po promocyjnych cenach

❤ Najnowsze wzory DUŻYCH i MAŁYCH
rozmiarów pierścionków

W ciągłej sprzedaży nowe wzory
ekskluzywnych wyrobów ze złota – 50%

❤ Nowa kolekcja obrączek
Zapraszamy na krótką promocję

Walentynkową!!!

NOWE INWESTYCJE!!!

KAMERALNE BUDYNKI
� ul. PROCHOWA 27  
� ul. WIARUSÓW 18

www.egrib.pl
Tel./fax 022 879−73−86

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

� 667722−−7777−−7777

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!
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Spacerkiem
po Londynie

Po³azi³em ostatnio trochê po
Londynie, wyleczy³em dwa kom-
pleksy i trzech siê nabawi³em. Ju¿
nie myœlê, ¿e tylko wschodnioeu-
ropejskie blokowiska z wielkiej
p³yty s¹ paskudne, angielskie s¹
jeszcze gorzej wykonane i je-
szcze bardziej przygnêbiaj¹ce. 

A w komunalnych mieszka-
niach nawet najmniej wybredni
mieszkañcy Warszawy pewnie
nie chcieliby mieszkaæ. Tekturo-
we w œrodku, ciasne, wiecznie
niedogrzane, brr…

Londyn wieczorami jest
ciemny! Nie mówiê o najœciœlej-
szym centrum, ale kawa³eczek
dalej s³abiutko, u nas to praw-
dziwa orgia œwiate³.

Czego warto zazdroœciæ?
Przytulenia do Tamizy, adapto-
wania starych doków których
tam pe³no, na przepiêkne lofty,
no i zmys³u do robienia pieniê-
dzy. Przebojem jest London Eye,
gigantyczne ko³o na wzór diabel-
skich m³ynów, znanych z luna-
parków. Wsiada cz³owiek do lu-
ksusowej, kilkunastoosobowej
przeszklonej kapsu³y i w 30 mi-
nut robi pe³ny obrót, a ze szczytu
widaæ ponoæ na 40 kilometrów. 

Bilety s¹ drogie, 20 funtów,
ale kolejka do wejœcia stoi gi-
gantyczna. Bo ko³o ustawione
jest w œwietnym miejscu: nad
rzek¹, vis a vis parlamentu, Big
Bena, bliziutko Buckingham Pa-
lace - ka¿dy Anglik i ka¿dy tury-
sta choæ raz musi tu byæ. 

Dlaczego by takiej atrakcji
(maszynki do robienia pieniê-
dzy) nie postawiæ nad Wis³¹?
Dlaczego nie wzi¹æ sobie za
wzór poprzemys³owych terenów
i nie zabudowaæ tak np. Portu
Praskiego? Wtopiæ Wis³ê w tra-
sy spacerowo-restauracyjne?

Tomasz Szymański
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�W czasie zimy
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Tydzieñ temu ca³¹ Polskê obieg³a informacja o tragicz-
nym, œmiertelnym zatruciu czadem nastolatki mieszkaj¹-
cej przy ul. Grochowskiej 302 i o ewakuacji lokatorów tej
kamienicy. „Mieszkaniec” dotar³ do dokumentu mog¹ce-
go œwiadczyæ o tym, ¿e winna tragedii mo¿e byæ admini-
stracja nieruchomoœci.

Czad zabi³ przy Grochowskiej
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Œmieræ na torach
W pi¹tek 16 stycznia po godz.

17.00 ponios³o œmieræ na miejscu
dwóch 50-latków. Mê¿czyŸni prze-
chodzili tzw. dzikim przejœciem
przez torowisko w pobli¿u ul. Cho-
dakowskiej. Maszynista prowadz¹-
cy poci¹g relacji Otwock-Warsza-
wa za póŸno ich zauwa¿y³ i nie
zd¹¿y³ wyhamowaæ.

Narkotyki i samochody
Tego samego dnia funkcjona-

riusze z CBŒ i Komendy Sto³ecz-
nej znaleŸli w wynajmowanym na
Pradze Po³udnie mieszkaniu a¿ 8
kg narkotyków! Zatrzymano 29-
letniego Macieja D. i 30-letniego
Daniela K., którzy wg policji zaj-
mowali siê równie¿ legalizacj¹
skradzionych w Europie samo-
chodów. Zabezpieczono cztery
podejrzane auta o wartoœci ponad
350 tys. z³otych. Zatrzymanym
postawiono zarzut paserstwa
i obrotu œrodkami odurzaj¹cymi.

Romeo i Julia w areszcie
Kryminalni z Rembertowa za-

trzymali dos³ownie w ostatniej
chwili parê z³odziei. Magdalena
S. (lat 21) i 23-letni Tomasz J.
w³aœnie pakowali torby i wybie-
rali siê na dworzec, by wyjechaæ
w nieznane. Podró¿ fundowali
sobie dziêki spieniê¿eniu skra-
dzionych ³upów. Dzieñ wczeœniej
w³amali siê do mieszkania matki
dziewczyny i ukradli przedmioty
o wartoœci oko³o 1500 z³otych.
Za zgromadzone pieni¹dze zaku-
pili narkotyki, które ju¿ zd¹¿yli
za¿yæ, a resztê zamierzali prze-
znaczyæ na podró¿. Teraz grozi
im 5 lat wiêzienia. Najbli¿sze
trzy miesi¹ce spêdz¹ w areszcie,
o czym zdecydowa³ s¹d.

Zastrzeli³a policjanta
Dramatycznie zakoñczy³a siê

19 stycznia zakrapiana impreza na
Goc³awiu. Podczas towarzyskiego

spotkania pad³ strza³. Okaza³o siê,
¿e jedna z dwóch zaproszonych
kobiet wyjê³a broñ nale¿¹c¹ do
policjanta i odda³a do niego œmier-
telny strza³. 25-latka odpowie za
nieumyœlne spowodowanie œmier-
ci. W wyniku przes³uchania usta-
lono, ¿e wszyscy zaproszeni go-
œcie ogl¹dali broñ policjanta
z Ochoty, a magazynek by³ wyjê-
ty. Niestety w komorze zosta³ je-
den pocisk i to on spowodowa³
œmieræ, gdy nacisnê³a spust. Pozo-
sta³ej dwójce postawiono zarzuty
– w³aœcicielowi lokalu – zarzut
nielegalnego posiadania broni, je-
go przyjació³ce – zarzut utrudnia-
nia œledztwa przejawiaj¹cy siê
usuniêciem z domu dwóch grana-
tów, nale¿¹cych do przyjaciela. 

Heroina na ulicy 
We wtorek 20 stycznia patrol

w okolicach Ronda Wiatraczna
zauwa¿y³ podejrzanie zachowu-
j¹cego siê m³odego cz³owieka.
Mê¿czyzna na widok policjantów
zacz¹³ wyrzucaæ coœ z kieszeni.
Na polecenie funkcjonariuszy
podniós³ dwa srebrne zawini¹tka
– z jak siê póŸniej okaza³o – he-
roin¹. Zatrzymany 31-letni Mar-
cin D. przechowywa³ równie¿
w swoim mieszkaniu oprócz he-
roiny dzia³ki amfetaminy.

„Kochaj¹ca” córeczka
21 stycznia, kilkanaœcie minut

przed pó³noc¹ policjanci z refera-
tu patrolowo-interwencyjnego
zostali skierowani na interwencjê
na ulicê Blisk¹. Okaza³o siê, ¿e
w mieszkaniu, gdzie dochodzi do
awantur mieszkaj¹ dwie kobiety,
matka z córk¹. I to w³aœnie 42-
letnia Gra¿yna P. znêca³a siê psy-
chicznie i fizycznie nad swoj¹
73-letni¹ matk¹. Kobieta wci¹¿
¿¹da³a, aby matka j¹ utrzymywa-
³a, wymusza³a na niej oddawanie
pieniêdzy, które potem przezna-
cza³a na narkotyki. W przypadku,

gdy mama nie mia³a gotówki za-
czyna³a j¹ biæ. Dodatkowo grozi-
³a jej œmierci¹. Ostatniej nocy do-
sz³o ju¿ do tego, ¿e najpierw od-
gra¿a³a siê trzymaj¹c nó¿ w rêku,
a potem tym samym no¿em rzu-
ci³a w starsz¹ kobietê. Ta na
szczêœcie by³a przykryta ko³dr¹
i tym sposobem uniknê³a trage-
dii. Funkcjonariusze zatrzymali
Gra¿ynê P., a od pokrzywdzonej
przyjêli zawiadomienie o pope³-
nieniu przestêpstwa. W rozmo-
wie z 73-latk¹ ustalili, ¿e trwa to
ju¿ wiele lat.

I Straży Miejskiej

Praskie za³ogi Stra¿y Miejskiej
pilnowa³y 22 stycznia porz¹dku
na miejscu dwóch wypadków.
Oba zdarzy³y siê podczas popo-
³udniowego szczytu. Pierwszy
o godz. 16.20 przy ul. Grenadie-
rów (na zdjêciu), drugi 10 minut
póŸniej na Jagielloñskiej. Jad¹cy

ul. Grenadierów patrol zauwa¿y³
kolizjê samochodów Daewoo
i Renault. Anna G., która prowa-
dzi³a francuskie auto uskar¿a³a
siê na silny ból szyi. Funkcjona-
riusze wezwali pogotowie i unie-
ruchomili rann¹. Drugi kierowca
nie potrzebowa³ pomocy lekar-
skiej. Oczekuj¹c na przyjazd le-
karza stra¿nicy odnaleŸli œwiadka
wypadku. Po zbadaniu kobiety
lekarze zdecydowali o zabraniu
Anny G. do Szpitala Bielañskie-
go. Dalsze czynnoœci na miejscu
wykonywa³a policja. (bb)

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

�� firmy OC dzia³alnoœci
�� auta, domy, mieszkania
�� emerytalne, zdrowotne, na ¿ycie
�� OFE, IKE, Inwestycje

ul. Mycielskiego 20
tel. ((002222))  813−76−39

0602−787−017, 0601−097−814

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 4, 18.02 i 4.03
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”
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ul. Siennicka 22
Zapraszamy codziennie 

w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00

tel. 022 813−64−36
(zak³ad przeniesiony z ul. Mêciñskiej 18

„Ma³y Bazarek”)

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 022 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

�� nauka dla dzieci i doros³ych ��
�� challange �� turnieje

www.tenis-olszynka.pl

Przyjmujemy zapisy na sezon
zimowy pod balonem!

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH
d. „Redom” ul. Walecznych 76,

tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
�� renowacjê wszystkich 
mebli tapicerowanych, 

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

tapczany, fotele, naro¿niki itd. 
wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta

�� szycie kurtyn, kotar, 
zas³on, firan

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

i meble uzupe³niaj¹ce
�� posiadamy wybór tkanin 

i transport
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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

Montaż TV SAT POLSAT CYFROWY

� meble pokojowe z najlepszych fabryk
� regały – na zamówienie – dowolny kolor i układ segmentów
� zestawy wypoczynkowe, kanapy, sofy
� meble pojedyncze – stoły, stoliki, szafki, biurka itp. 

WYPRZEDAŻ EKSPOZYCJI TANIEJ 
10%, 30% i 50%!!!

SKLEP MEBLOWY

ul. Modlińska 190 (budynek STENDA) tel. 510−36−66

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 610−50−31
�� Leczenie w znieczuleniu
�� Protetyka – protezy, korony,

mosty porcelanowe itd.
�� Chirurgia stomatologiczna
�� Laseroterapia – paradontoza
�� Wybielanie jednowizytowe
�� RTG na miejscu
ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

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

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICER

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJATŁUMACZENIATŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe –– wwsszzyyssttkkiiee  jjęęzzyykkii

www.att.waw.pl

Warszawa
ul. Saska 8/91,  
tel./fax 617−31−66
ul. Rejowiecka 12, 
kom. 0501 733 468

Chcesz sprzedaæ mieszkanie, dom?
� przyje¿d¿amy, ogl¹damy, wyceniamy,
� ka¿dy dostaje agenta prowadz¹cego,
� pe³na obs³uga prawna.

Licencjonowane Biuro
Nieruchomości STOLICA 
– kupno, sprzeda¿, zamiana 

00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 7/9
lok. 28

tel. 022 621−33−57, 022 622−84−91
www.stolica.oferty.net.

Wykonujemy dekoracje okien:
� firany, zas³ony, story rzymskie

i austriackie
� monta¿ karniszy, pomiary i projekty
� pokrowce na meble i narzuty
� du¿y wybór tkanin

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

FRYZJERSTWO 	 KOSMETYKA 
SOLARIUM 	 MASAŻE

ul. £ukowska 17c  tel. 0514 59 39 95
pon.– pt. 800–2000; sob. 800–1600

ZAPRASZAMY!

Z REKLAM¥ W MIESZKAÑCU 15% ZNI¯KI

Walentynki – 15% zni¿ki na us³ugi kosmetyczne

Pe³en zakres us³ug – ceny promocyjne
� Strzy¿enie damskie – 25 z³ � Mikrodermobrazja 
� Strzy¿enie mêskie – 15 z³ � Zabiegi kosmetyczne
� Odnowa biologiczna w³osa - 25 z³ � Pielêgnacja paznokci

pon.- pt. 900-2000; sob. 800-1500

Zapraszamy do nowo otwartego 
Salonu „Metamorfoza”

ul. Sulejkowska 40 tel. 022 243−08−47

W dawnych czasach niejednego
cara usuwano z tronu si³¹. Po-
niewa¿ historia lubi siê powta-
rzaæ, mo¿na siê spodziewaæ, ¿e
to samo spotka po³udniowopra-
skiego „cara”...
Mowa o autokomisie „Bogdan-Car”, którego

cz³on nazwy, choæ wziêty z jêzyka angielskiego,
pasuje do zachowania dawnych w³adców. Po³o¿o-
ny u zbiegu ul. Ostrobramskiej, P³owieckiej i Gro-
chowskiej autokomis od ponad czterech lat bloku-
je rozbudowê Wêz³a Marsa. Œciœle mówi¹c bloku-
je budowê estakad Trasy Siekierkowskiej i ronda.
W³aœciciele dzia³ki, na której planowana jest in-

westycja, nie chc¹ nieruchomoœci przekazaæ Mia-
stu. Spór toczy siê o wysokoœæ odszkodowania za
ten teren. Pod koniec paŸdziernika ubieg³ego roku
wojewoda mazowiecki Jacek Koz³owski wyda³
pozwolenie na budowê Wêz³a Marsa nadaj¹c de-
cyzji rygor natychmiastowej wykonalnoœci. – To
jeden z najbardziej kolizyjnych punktów komuni-
kacyjnych w Warszawie – oznajmia³ wojewoda –
Wêze³ Marsa zwiêkszy bezpieczeñstwo na skrzy¿o-
waniu drogi krajowej nr 2 z Tras¹ Siekierkowsk¹.

Minê³y trzy miesi¹ce i efektów tej decyzji na ra-
zie nie widaæ. Ale nie jest tak, ¿e przez ten czas
urzêdnicy nic nie robili. Tomasz Andryszczyk,
rzecznik Urzêdu m.st. Warszawy, który to urz¹d
jest inwestorem tej budowy informuje nas, ¿e Mia-

sto ju¿ ustala harmonogram prac i now¹ organiza-
cjê ruchu na najbli¿sze miesi¹ce. Ostatnie tygodnie
by³y szans¹ na dogadanie siê co do wysokoœci od-
szkodowania z w³aœcicielami autkomisu „Bogdan-
Car”. – Niestety, do porozumienia nie dosz³o –
mówi¹ „Mieszkañcowi” urzêdnicy wojewody
i wyjaœniaj¹, ¿e „inwestycja ta jest realizowana
w trybie tzw. specustawy, co oznacza, ¿e w³aœciciel
dzia³ek ma obowi¹zek je wydaæ niezale¿nie od po-
stêpowania wyw³aszczeniowego”. Tydzieñ temu
urzêdnicy podjêli ostatni¹ próbê ³agodnego roz-
wi¹zania sporu – przybyli do autokomisu z proto-
ko³ami dobrowolnego wydania nieruchomoœci. 

Niestety, poniewa¿ w³aœcicieli dzia³ki nie by³o
w autokomisie urzêdnicy musieli odejœæ. Teraz

nie pozostaje nic innego, jak egzekucja prawo-
mocnej decyzji wojewody. Zanosi siê na to, ¿e
„Bogdan-Car” zostanie zlikwidowany si³¹. Nie
oznacza to pozbawienia w³aœcicieli odszkodowa-
nia. Inwestycja bêdzie mog³a ruszyæ, a w³aœcicie-
le autokomisu, jeœli uznaj¹, ¿e odszkodowanie od
Miasta, wyliczone po cenach rynkowych, jest
zbyt niskie, mog¹ dochodziæ swoich praw przed
s¹dem. Wojewoda Jacek Koz³owski zapowiedzia³
przejêcie spornego terenu na pocz¹tku lutego.
Budowa Wêz³a Marsa finansowana jest z fundu-
szy strukturalnych Unii Europejskiej. Znajduje
siê te¿ na liœcie kluczowych inwestycji w Regio-
nalnym Programie Operacyjnym naszego woje-
wództwa oraz na tzw. liœcie Euro 2012. ar

„Bogdan−Car”, jak car?
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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!!!
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63 LA63 LATTA TRADYCJIA TRADYCJI

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.
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Sport, rekreacja, edukacja
Bez si³y i brutalnoœci – wysoki poziom adrenaliny!

Z A P R A S Z A M Y

 Dzieci 7 – 8 lat „Zabawy szermiercze”(uczestnictwo nieodp³atne).

 Dziewczêta i ch³opców w wieku 9–13 lat w ramach programu „Sportowy Talent”.

 M³odzie¿ szkoln¹ i akademick¹ oraz doros³ych na zajêcia sportowo-rekreacyjne.

 Szermiercze lekcje indywidualne.

 Zorganizowane walki dla zaawansowanych (uczestnictwo na zasadach cz³onkowskich).

„KA¯DY MO¯E BYÆ SZERMIERZEM”
Kontakt: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 1700–1900

Polski Klub Szermierczy
Zespó³ Szkó³ Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej
03-964 Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 24
Tel. 0-668-129-844; e-mail: poczta@pkszerm.com

REKLAMA REKLAMA

� Ludzie listy pisz¹... a               czyta�
Prócz œwi¹tecznych kartek (za które Czytelnikom serdecznie

dziêkujemy) prze³om roku nie ró¿ni siê od innych okresów pod
wzglêdem problemów, z jakimi zwracaj¹ siê do nas listownie
i mailowo Nasi Szanowni Czytelnicy.

Dzisiaj nadrabiamy pocztowe zaleg³oœci, a ¿e styczeñ jakby nie
by³o, jest miesi¹cem noworocznym, to Pañstwa sygna³y potrakto-
waliœmy ¿yczeniowo. Z nadziej¹, ¿e ¿yczenia te zostan¹ spe³nione.
Tak, jak np. remont chodnika wzd³u¿ al. Stanów Zjednoczonych:
„Chcia³am poinformowaæ, ¿e chodnik na odcinku miêdzy ul. Sask¹
a Urugwajsk¹ zosta³ w miarê mo¿liwoœci wyrównany. S¹dzê, ¿e to
dziêki opisaniu sprawy przez Wasz¹ Redakcjê. Zd¹¿ono przed œnie-
giem i mrozem. To dobrze. Dziêkujê” – informuje nas Czytelniczka
Janina.

Pani Teresie Siwek z ul. Ch³opickiego ¿yczymy, tego, czego sa-
ma sobie ¿yczy – aby mieszkañcy mogli „jeŸdziæ i chodziæ po za-
dbanych nawierzchniach”. A w przypadku ul. Ch³opickiego spe³-
nienie tego ¿yczenia wymaga pracy ZDM, dzielnicy i kolei. I ¿eby
nikt nie zapomnia³ o zadbaniu o ulice i chodniki na odcinku od nu-
meru 1 do 51. „Za kolejowym przejazdem w ogóle nic nie jest ro-
bione. Ulica dziurawa, nierówna i brudna przy krawê¿nikach. Cho-
dniki po³amane, pozapadane i powysadzane przez drzewa.”

Prosz¹cemu o zachowanie anonimowoœci Czytelnikowi z Wawra
skar¿¹cemu siê na dzia³alnoœæ urzêdu pocztowego przy ul. Lucerny 77
¿yczymy, aby urz¹d ów postara³ siê znajdowaæ zastêpców za listo-
noszy, którzy s¹ na urlopach. I oby przesy³ki dociera³y do adresa-
tów w odpowiednim terminie.

Wyd³u¿enia czasu przejazdu przez ul. Ostrobramsk¹ (z Grenadie-
rów w Poligonow¹) ¿yczymy Pani Ma³gorzacie i innym kierow-
com. Obecnie „czas przejazdu nie wynosi chyba nawet 10 sekund.
Pozwala to na przejazd 5-6 pojazdów, z kilkunastu oczekuj¹cych
zwykle na zielone œwiat³o”.

Mieszkañcom Osiedla Ostrobramska ¿yczymy parkingu. Takie-
go, co by mogli na nim pomieœciæ swoje samochody. Zawodowe-

mu kierowcy, który do nas w tej sprawie napisa³ ¿yczymy zaœ, jak
najmniej mandatów za parkowanie pod w³asnym budynkiem (przy-
najmniej do czasu wybudowania tego parkingu marzeñ).

W sprawie „parkingu” napisa³ do nas równie¿ Pan Jacek. Tym ra-
zem chodzi tak naprawdê o trawnik przy skrzy¿owaniu ul. Miêdzy-
narodowej i Walecznych (na zdjêciu). Czytelnik dziwi siê, „czemu
jednego dnia (16.01.2009) kierowca zaparkowanego na nim auta
dostaje mandat, innego (18.01.2009) Stra¿ Miejska mimo zg³oszo-
nego faktu parkowania nie podejmuje dzia³ania z uwagi na „brak
podstaw - klepisko"- zg³oszenie nr. 1352453”. Panu Jackowi ¿yczy-
my widoku jednak na trawnik, a Stra¿y Miejskiej zdecydowania
i konsekwencji. 

„Zdesperowanym mieszkañcom ul. Francuskiej, Paryskiej, We-
rsalskiej, Szczuczyñskiej”, którzy przes³ali do wiadomoœci naszej
redakcji bardzo ostry list skierowany do w³adz samorz¹dowych ¿y-
czymy, aby poprawa bezpieczeñstwa i komfortu na tych ulicach nie
polega³a jedynie na „postawieniu znaków drogowych „uwaga gar-
by”” i aby naprawy chodników nie by³y realizowane tak, jak na 

ul. Paryskiej przy Szczuczyñskiej, gdzie „stare popêkane p³yty cho-
dnikowe zosta³y wymienione na stare mniej popêkane”.

Czytelnikowi z ul. Lipskiej, którego bulwersuje to, ¿e w przej-
œciu podziemnym pod rondem Waszyngtona grupa naszych wscho-
dnich s¹siadów codziennie oferuje i sprzedaje nielegalne papierosy,
¿yczymy, aby spraw¹ zajê³y siê odpowiednie s³u¿by.

Wiêkszej skutecznoœci w ³apaniu bazgromurków, którzy siebie
nazywaj¹ graficiarzami ¿yczymy zarówno policji, jak i miejskim
stra¿nikom. Dewastacje przez tych pseudoartystów wyremontowa-
nych elewacji budynków wo³aj¹ o pomstê do nieba, bo jak pisze
nasz sta³y Czytelnik z ul. Siennickiej, przez policjê „sprawcy nie
zostaj¹ wykryci”. Jedn¹ ze wspólnot z rejonu ul. Siennickiej i Paca
remont elewacji kosztowa³ ponad 300 tys. z³. „Kredyt na tê inwe-
stycjê bêdziemy sp³acali do 2017 roku...” – pisze roz¿alony Czytel-
nik. 

Pani Bo¿enie Karabon prosz¹cej burmistrza Pragi Po³udnie o in-
terwencjê w sprawie ul. Kickiego ¿yczymy, aby jak najszybciej
przesta³a siê wstydziæ za stan przed budynkami Kickiego 2 i Kic-
kiego 3. Przed pierwszym „ka¿dy, kto idzie od przystanku tramwa-
jowego do akademika ogl¹da stosy œmieci i starych mebli”, a przed
drugim „zamiast chodnika jest dziura wype³niona resztkami p³yt
chodnikowych”.

Ostatnia z wybranych na dziœ informacji przysz³a do nas z Oby-
watelskiego Centrum Monitoringu. Centrum sprawdzi³o, jak war-
szawscy i podwarszawscy pos³owie g³osowali w grudniu nad po-
prawk¹ bud¿etow¹ przekazuj¹c¹ 50 milionów z³otych na budowê II
linii warszawskiego metra. Poprawka niestety upad³a tak¿e dlatego,
¿e przeciw niej g³osowali wszyscy pos³owie PO (oprócz nieg³osu-
j¹cego premiera) i PSL. Szczegó³owe wyniki g³osowania mo¿na
zobaczyæ na stronie OCM www.dlawarszawy.pl. Naszym parla-
mentarzystom, którzy nie chcieli przyznaæ pieniêdzy na tak po-
trzebn¹ Warszawie inwestycjê, ¿yczymy, aby... zakorkowali siê
przed wjazdem na Wiejsk¹! oprac. ar

Oczywiœcie, nie nasz¹ rol¹
jest orzekanie o winie. Ta kwe-
stia le¿y w gestii prokuratury,
która prowadzi postêpowanie
w sprawie. Niemniej z doku-
mentu, do którego dotarli repor-
terzy „Mieszkañca” wynika, ¿e
od kilku lat administracja wie-
dzia³a o nieprawid³owoœciach
technicznych mog¹cych dopro-
wadziæ do tragedii. 

W nocy 21 stycznia lokatorów
komunalnego budynku przy ul.
Grochowskiej 302 obudzili stra-
¿acy. – Byliœmy przera¿eni –
mówi Janina Janicka. – Oko³o
trzeciej nad ranem opuœciliœmy
swoje mieszkania. Stra¿acy i po-
licjanci informowali nas, ¿e

w budynku ulatnia siê czad. Lo-
katorzy musieli opuœciæ swoje
mieszkania. Wyszli na ulicê, na
której funkcjonariusze przygo-
towali specjalny namiot chro-
ni¹cy ewakuowanych przed
zimnem. Tam dowiedzieli siê, ¿e
w jednym z lokali uwalnia siê
tlenek wêgla, czyli zabójczy
czad. Po godzinie prawie 30.
mieszkañców kamienicy prze-
wieziono autokarem do stacji hi-
perbarycznej, aby sprawdziæ,
czy nie zatruli siê czadem. –
Wtedy dowiedzieliœmy siê, ¿e s¹-
siedzi z lokalu nr 7, w którym
uwalnia³ siê czad znajduj¹ siê
w szpitalu, a ich starsza córka,
Agnieszka, która bra³a k¹piel
przy piecyku gazowym prawdo-
podobnie zatru³a siê œmiertel-

nie... - poruszona tragedi¹ Anna
Krasiñska zawiesza g³os, a po
chwili dodaje. - To by³a bardzo
dobra dziewczyna. Prawie
rówieœniczka i kole¿anka mojej
córki. Razem œpiewa³y w para-
fialnym chórze „Kamionek”...

Osoby pal¹ce papierosy zosta-
³y poddane badaniu krwi, a nie-
pal¹ce zawartoœci tlenku wêgla
w wydmuchiwanym powietrzu.
Podwy¿szon¹ zawartoœæ tlenku
wêgla wykryto u kilku lokato-
rów, ale nie by³y to wartoœci wy-
magaj¹ce niezw³ocznej inter-
wencji medycznej. Oko³o godzi-
ny 7.00 pierwsi lokatorzy zosta-
li odwiezieni karetk¹ do swoich
mieszkañ. – W tym czasie sprzed
naszej kamienicy odje¿d¿a³ ka-
rawan – mówi¹ lokatorki Anna

Krasiñska i Janina Janicka (na
zdjêciu na str. 1). – Dotar³o do
nas, ¿e rzeczywiœcie Agnieszki
nie uda³o siê odratowaæ...
A w tym czasie jej rodzice, pod
maskami tlenowymi, ca³y czas
jeszcze mieli nadziejê... A mama
Agnieszki przeprasza³a nas za
zamieszanie i utrudnienia...

Jak wynika z rozsy³anego mai-
la (podpisanego „Mieszkañcy ka-
mienicy”) lokatorzy za tragediê
obwiniaj¹ gminê. Pytaj¹ „dlacze-
go wyjœcia wentylacyjne maj¹
swoje zakoñczenie na strychu,
a nie na dachu?” Lokatorzy szu-
kaj¹ przyczyny tragedii g³ównie
wœród dwóch powodów. Pierw-
szym jest niedro¿noœæ przewo-
dów wentylacyjnych, a drugim
zbytnia szczelnoœæ okien.

Rzeczywiœcie, zamontowane
nie tak dawno przez administra-
cjê okna nie maj¹ tzw. roz-
szczelniaczy. Co do dro¿noœci
przewodów kominowych
gminni urzêdnicy zapewniaj¹
nas, ¿e z przeprowadzanych co-
rocznie przegl¹dów wynika, ¿e
wszystko winno byæ w porz¹d-
ku. Urzêdnicy opieraj¹ siê
g³ównie na dokumentach znaj-
duj¹cych siê w urzêdzie dziel-
nicy. Tymczasem „Mieszka-
niec” dotar³ do pisma adminis-
tracji z grudnia 2005 r.,
w którym na pierwszym miej-
scu dyrekcja ówczesnego ZGN
nakazuje administracji „spraw-
dzenie i doprowadzenie do pra-
wid³owoœci przewodów wenty-
lacyjnych i kominowych w loka-

lach nr 3 i 7”. Zmar³a Agnie-
szka mieszka³a w³aœnie w loka-
lu nr 7. Dokumentacja inter-
wencji dotycz¹cych budynku
Grochowska 302 jest bardzo
bogata. W sprawie stanu tech-
nicznego kamienicy wielokrot-
nie interweniowali mieszkañcy
i lokalna rada osiedla. Tak¿e
„Mieszkaniec” kilkukrotnie
zajmowa³ siê t¹ kamienic¹. Czy
mimo tylu interwencji musia³o
dojœæ do œmierci szesnastolatki?
Odpowiedzi na to pytanie szuka
prokuratura. W czwartek,
w dniu wydania tego numeru
„Mieszkañca”, o godz. 13.00,
Agnieszka zostanie po¿egnana
w koœciele na Kamionku. Jej
kole¿anki maj¹ nadziejê, ¿e ni-
czemu niewinna dziewczyna
znajdzie swoje miejsce w in-
nym chórze. Niestety, nie bê-
dzie to ju¿ chór z doczesnego
œwiata...            Adam Rosiński
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i musztrowaniem. Nigdy -
upokarzaniem i wyzwiskami.
Bo rodzic, który wyzywa,
szarpie, bije, w ten sposób
demonstruje ca³emu œwiatu,
jak beznadziejnie sobie NIE
radzi z wychowywaniem
w³asnego potomka, jak bar-

dzo czuje siê bez-
silny. 

Bicie to g³upia
metoda. Ci,
którzy uwa¿aj¹
inaczej, niech
odpowiedz¹ so-
bie na pytanie:
jeœli bicie dlate-
go, ¿e znowu
zmoczy³ ³ó¿ko,
albo znowu za-
pomnia³ coœ tam
zrobiæ, albo
upiera siê przy
czymœ, jeœli takie
bicie uwa¿asz za
nic wielkiego, to
wiesz chyba, ¿e
gdy kiedyœ, za
wiele lat, ty doj-
rzejesz do póŸnej

staroœci z jej – takie ¿ycie! -
skleroz¹, nietrzymaniem mo-
czu itp., nadal bêdziesz uwa-
¿aæ za normalne, ¿e teraz to
nie ty – dzieci, ale one, doro-
s³e, sprawne i silniejsze ni¿
ty, t³uk¹ ciebie za zmoczenie
³ó¿ka, bij¹ za zapominanie

o wy³¹czeniu gazu czy daj¹
w ³eb za niechêæ do œlepego
pos³uszeñstwa?! 

A przecie¿ dzisiaj twier-
dzisz, ¿e bicie dziecka bywa
w pe³ni usprawiedliwione, bo
dzieciak jest nie do wytrzy-
mania. Dziœ, kiedy to ty jesteœ
silniejszy i sprawniejszy ni¿
twoje bezbronne dziecko, to
ty jesteœ gór¹, ale pamiêtaj,
¿e kiedyœ sytuacja siê od-
wróci i byæ mo¿e to ty bê-
dziesz nie do wytrzymania!

Czym skorupka za m³odu
nasi¹knie, tym na staroœæ
tr¹ci. Oby nie zaczê³a kiedyœ
„tr¹caæ” ciebie… 

Najwy¿szy czas zmieniæ
„bo ci przylejê” na „poro-
zmawiajmy” i na „rozu-
miem, ¿e…” Bo, jak naucza³
ponad 400 lat temu Jan Za-
moyski, „takie bêd¹ Rzeczy-
pospolite, jakie ich m³odzie-
¿y chowanie”. Widaæ dla
niektórych czterysta lat to za
krótko, by tê prost¹ prawdê
zrozumieæ.

żu

Jak ci
przylejê!

Kobiecym okiem

- W zasadzie ¿adnej, odpowiedzia³ pan Eustachy Mordziak
na pytanie swojego kolegi, Kazimierza G³ówki, czy widzi ja-
kieœ ró¿nice miêdzy poprzednim a obecnym rokiem. - Ludzie
co prawda tylko ¿arcia kupuj¹ tyle samo, co kupowali, ale
i na straganie mojej Krysi ruch, jaki taki jest. Idzie wytrzy-
maæ.

- Czy naprawdê pan, panie Eustachy, na œwiat nie patrzy
ju¿ inaczej, jak tylko przez staniki i majtki, którymi handluje
pañska pani? A polityka, wydarzenia, którymi œwiat ¿yje? 

- Co ja na to, panie Kazimierzu, poradzê, ¿e polityka inte-
resuje mnie wy³¹cznie po obiedzie, nigdy przed. Natury pan
nie zmienisz. 

- Ale dziej¹ siê takie rzeczy, ¿e a¿ dech zapiera. WeŸ pan
tego Obame. 60 lat po tym, jak murzynowi wolno by³o
w Ameryce tylko tyraæ i umrzeæ, murzyn zosta³ prezydentem!
Pomyœla³by kto? I to jaki sympatyczny. No i nie zgred, ch³o-
pak w sile wieku. Ca³a Ameryka tañczy³a z radoœci na uli-
cach, jakby wojne wygra³a. 

- Wiesz pan, a u nas na Grochowskiej tañczyæ siê nie da³o.
Ulica zastawiona by³a wozami stra¿ackimi, ambulansami,
policj¹ … 

- Mówisz pan o tem nieszczêœciu z czadem?
- Zacz¹³ siê ludziom ten nowy rok, niech to szlag trafi.

Dziewczynka 16 lat mia³a, jak j¹ czad zabi³. Ca³¹ dzielnicê
za serce œcisnê³o.

- A wiesz pan, widzia³em tych stra¿aków w telewizji.
Mówili, ¿e to dlatego, ¿e instalacja by³a niesprawna, a na

dodatek mieszkañcy pozatykali wszystkie przewody wentyla-
cyjne, no i okna szczelnie zamknêli. 

- Znaczy sami sobie winni? 
- Tak wysz³o. 
- Oni chyba na g³owê upadli! Panie Kaziu - najsampierw

lokatorom instalacjê gazow¹ zrobili. W ca³ym domu. Tylko,
¿e teraz gaz jest coraz dro¿szy. No to ludzie kombinuj¹, ¿e-
by oszczêdziæ – czasem na swoje nieszczêœcie. Ale to raczej
z biedy, nie z g³upoty. Mo¿na niby grzaæ piecykiem elek-
trycznym, tylko, ¿e pr¹d te¿ drogi niemo¿ebnie. Krótko
mówi¹c, ró¿nica miêdzy stra¿akiem w telewizji a ¿yciem jest
taka, ¿e jemu coœ siê z przepisami zgadza albo nie, a lu-
dziom albo starcza, albo nie starcza. Albo zamarzn¹ albo
zaczadziej¹. Niestety. Tam Ameryka, a tu proza ¿ycia. Choæ
prawdê mówi¹c coraz czêœciej siê s³yszy, ¿e i tam bieda za-
czyna ludziom w oczy zagl¹daæ. Nie tym bogaczom, rzecz
jasna. 

– Podobno. 
- Znajomy mi pisa³, ¿e roboty coraz mniej, domy za d³ugi

odbieraj¹, bezdomni zamarzaj¹ na mrozie, chodz¹ g³odni,
wiêkszoœæ nie ma ubezpieczalni. Znaczy bieda jest wszêdzie
taka sama, choæ z drugiej strony jakbyœmy mieli cierpieæ ich
biedê, to daj Bo¿e zdrowie. Ja bym siê pisa³.

- No i dlatego w tego Obame patrz¹ jak w obrazek. Myœl¹,
¿e jak czarny, to zanim siê wykszta³ci³ po ty³ku swoje dosta³
i teraz kuma jak prosty cz³owiek ¿yje. Ale z t¹ zamian¹ na ich
biedê, na pana miejscu nie by³bym taki wyrywny.

- Mo¿e i masz pan racjê, panie Kaziu. Wszêdzie dobrze, ale
w domu najlepiej. A skoro ju¿ jesteœmy w domu - s³ysza³eœ
pan, jaka jest ró¿nica miêdzy ¿ab¹ a kaczk¹?

- No? - ¯aba kuma.
Szaser

Co tam panie na Pradze...

Ró¿nice
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Choæ tê osobistoœæ zna³em od dawna, pewien szczegó³ jej biografii znajdowa³
siê poza zasiêgiem mojej œwiadomoœci do pocz¹tku stycznia 2009 roku. Wtedy
to, mój przyjaciel Andrzej Wawrzyniak, dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku w War-
szawie, zaaplikowa³ mi absolutn¹ niespodziankê. 

Ale zacznijmy od pocz¹tku. Wawrzyniak przys³a³ mi, w imieniu Polskiego Ra-
dia - Programu II i III, Krystyny Gucewicz, poetki i mistrzyni ceremonii i swoim
w³asnym, zaproszenie na Koncert Jubileuszowy zorganizowany z okazji 80-le-
cia Jubilata (to w³aœnie ta osobistoœæ). Na zaproszeniu, jego imiê i nazwisko zo-
sta³y wydrukowane tak, ¿e ka¿da zaproszona i ka¿dy zaproszony wiedzia³, i¿
idzie na fetê „Roberta StillERA”. By³ to mi³y komplement dla Roberta Stillera,
który koñczy³ 80 lat 25 stycznia 2009 roku. Ale z t¹ „er¹” to by³ nie tylko kom-
plement. Gdy bowiem od dyrektora Wawrzyniaka, u którego w muzeum Stiller
jest kustoszem, otrzyma³em te¿ jego „dossier”, z³apa³em siê za g³owê, jak ja
choæby w najwiêkszym skrócie, odzwierciedlê dorobek Stillera. On rzeczywiœcie
jest prozaikiem, t³umaczem, poet¹, krytykiem literackim, publicyst¹, edytorem,
filologiem, folkloryst¹ i religioznawc¹. Napisa³ 30 ksi¹¿ek w³asnych, ale prze-
t³umaczy³ i opracowa³ edytorsko, leksykograficznie, historycznie itd. ponad 270
pozycji. WeŸmy tylko jego przek³ady - a tu trzeba ujawniæ, ¿e opanowa³ on
w ró¿nym stopniu oko³o 30 jêzyków, a t³umaczy z kilkunastu, g³ównie z angiel-
skiego i niemieckiego, rosyjskiego i malajskiego!!! – po polsku napisa³ dzie³o
unikatowe - „Antologiê literatury malajskiej”. T³umaczy³ tak¿e z francuskiego,
hiszpañskiego, jidysz, hebrajskiego, chiñskiego, z sanskrytu...Z angielskiego na
przyk³ad przet³umaczy³ 53 ksi¹¿ki, w tym 11 „Jamesów Bondów” Iana Flemin-
ga, ale i „Alicjê w kranie czarów” Lewisa Carrolla. 

U Stillera zadziwia szerokoœæ wachlarza zainteresowañ. Z jednej strony pisze
powieœci w swym w³asnym stylu „realizmu magicznego”, np. „Ma³pa i jej ma³-
¿onek” z tradycji malajskiej”, z drugiej zaœ opracowa³ edytorsko i pod wzglê-
dem s³owotwórstwa... A teraz uwaga, bo nadchodzi w³aœnie TA niespodzianka.
Otó¿ Stiller opracowa³, zw³aszcza pod tym ostatnim wzglêdem, niemal ca³¹
twórczoœæ...Wiecha (Stefana Wiecheckiego) czyli mojego „rodaka” z Pragi, po-
niewa¿ jego bohaterowie, w tym pan Teoœ Piecyk, tam dzia³ali, a ich twórca
przez jakiœ czas nawet tam mieszka³. 

A oto dorobek Stillera, je¿eli o Wiecha chodzi. 
Opowiadania przedwojenne. Tom I: „Bitwa w tramwaju”. Tom II: „Zakochany

z³odziej”. Tom III: „M¹¿ za tysi¹c z³otych”. Tom IV: „G³owa spod ³ó¿ka”. Tom V:
„Trup przy telefonie”, Tom VI: „Skarby w spodniach”. Tom VII: „W sid³ach de-
mona”. Tom VIII: „Fatalna Czternastka”. Tom IX: „Czaszka w rondlu”. Tom X:
„Wytworny rzeŸnik”. (£¹cznie 2.400 stron.)  

Opowiadania powojenne. Tom I: „Ksiuty z Melpomen¹”. Tom II: „Helena w stro-
ju niedba³em, czyli królewskie opowieœci pana Piecyka”. (£¹cznie 300 stron). 

Dla znawców twórczoœci Wiecha, tytu³y te, zw³aszcza z opowiadañ powojen-
nych, nie bêd¹ niczym nowym, ale dla mnie na przyk³ad, który namiêtnie czy-
ta³ przedwojenne felietony Wiecha, niektóre z tytu³ów przedwojennych ju¿ siê
zacieraj¹ w pamiêci, a przecie¿ maj¹ one swój specyficzny, archaiczno-sensacyj-
ny charakter. 

Jest niew¹tpliwe, ¿e Stiller zas³u¿y³ sobie w Polsce na znacznie wiêksz¹ s³a-
wê, ni¿ ma j¹ zagranic¹. Wynika to z „bezinteresownej zazdroœci” œrodowiska,
a tak¿e w przesz³oœci z nastawienia w³adz do niego ze wzglêdu na jego antyko-
munizm. Nie pomog³a mu te¿ „wojownicza nieustêpliwoœæ”, z której jest znany,
Ale je¿eli ktoœ, tak jak on, pochodzi z rodziny polsko-austriacko-¿ydowsko-bia-
³orusko-tatarsko-litewskiej, to czegó¿ innego mo¿na od niego oczekiwaæ?           

Zygmunt Broniarek 

Nigdy w ¿yciu nie by³am
bita. Nigdy nie by³y bite mo-
je dzieci. Zawsze uchodzi³y
za pogodne, kole¿eñskie, do-
brze wychowane. Nie spra-
wia³y k³opotów. Czy to jakieœ
wyj¹tkowe dzieciaki? 

Nic podobnego. Zwyczaj-
ne, w tym syn porywczy,
z szalonym temperamentem
i energi¹. Taki niewielki pio-
run. Córka – uparciuch, ja-
kich ma³o. Przypadek? Mo-
¿e, ale w du¿ej czêœci œwia-
dome wychowanie.

Jeœli „od nowoœci” pod-
chodzi siê do dzieci, jak do
ludzi, a nie – bezrozumnych
niemowlaków, jeœli siê trak-
tuje je jak cz³owieka, nie jak
¿yw¹ zabawkê, wszystko
mo¿na za³atwiæ s³owami.
Niekoniecznie awanturami
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

Rezerwacje: tel. (018) 471−20−76, 471−56−35

Zdrowie i si³y odzyskasz tylko w Krynicy-Zdroju!

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

www.zgoda−krynica.pl

na 14-dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne (dofinansowane z PFRON) w terminach: 
�� 02.02.2009–15.02.2009 – 1246 zł

�� 17.02.2009–02.03.2009 – 1246 zł �� 03.03.2009–16.03.2009 – 1120 zł
W cenie turnusu: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie, 2 zabiegi
dziennie + gimnastyka, bogaty program kulturalny, ca³odobowa opieka medyczna. 

W pobli¿u pijalnie wód mineralnych, lodowisko, wyci¹gi narciarskie i inne atrakcje!!!
Ju¿ dziœ zadzwoñ i zapytaj o szczegó³y.

zaprasza

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

tel. 022 610-48-74; 022 610-49-11
� ul. Floriañska 12

tel. 022 619-19-56; 022 619-36-19
� ca³odobowo – tel. 9588;

022 836-69-16; 0608-054-093
Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWE

Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

tel.: 613-24-42
Ca³odobowo 0-602-398-417

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

Ca³odobowo 0-604-216-738

ZAKŁAD POGRZEBOWY
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 022 610−02−17

Pl. Szembeka 6
tel./fax 022 612−02−18
kom. 0602−26−26−75

C A Ł O D O B O W O

� panele podłogowe 
� BARLINEK – deska

podłogowa
� panele ścienne 
� panele PCV zew. i wew.
� drzwi wew. i zew. 
� parapety wew. i zew. 

i marmur włoski
� rozety, rolety
� karnisze, tralki, poręcze
� listwy drewniane, MDF

i PCV
� listwy przypodłogowe

PANELE – DRZWI
- TEMAR -

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

MICHALIN-JÓZEFÓW
ul. Ziarnista 13

(od ul. Granicznej), 
tel. 789 59 62, 789 61 07

kom. 600 297 508, 600 813 785

KO£BIEL
ul. 1-go Maja 29, 

tel. (025) 757 34 73

CZYNNE: PN.-PT 9.00-19.00,
SOB. 9.00-14.00

Zarz¹dzanie i Administrowanie
Nieruchomoœciami

ul. Madziarów 3A 04-444 Warszawa
Biuro ul. Grochowska 144/146

04-328 Warszawa
tel. 022 371-32-68; 022 371-32-69

� Organizacja wspólnoty mieszkaniowej
przejêtej w zarz¹dzanie/administrowanie
� Zarz¹dzanie/administrowanie

� Opinie techniczne 
przegl¹dy ogólnobudowlane,

elektryczne i gazowe
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Modernizacje dŸwigów maj¹ na celu popra-
wê bezpieczeñstwa i parametrów technicz-
nych oraz przystosowanie do aktualnie
obowi¹zuj¹cych wymagañ prawnych i nor-
matywnych. Firma Winda−Warszawa Sp. z o.o.
ma ponad 20-letnie doœwiadczenie w kon-
serwacjach (ok. 2000 dŸwigów) i moderni-
zacjach (ok. 300-tu rocznie) dŸwigów oso-
bowych, dziêki temu znamy wszelkie man-
kamenty eksploatowanych dŸwigów, dlate-
go te¿ oferujemy nasze us³ugi i pragniemy
jednoczeœnie podzieliæ siê posiadan¹ wie-
dz¹, aby umo¿liwiæ Pañstwu podejmowa-
nie trafnych decyzji dotycz¹cych prac mo-
dernizacyjnych.

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY (pożądane) 
współczesnych dźwigów osobowych 

instalowanych w budynkach mieszkalnych:

1. Energooszczêdne
Powinny zu¿ywaæ jak najmniej energii elektrycznej, co

praktycznie uzale¿nione jest od typu zastosowanego ze-
spo³u napêdowego. 

2. Przystosowane dla osób niepe³nosprawnych na
wózkach inwalidzkich:

- zalecana kabina o minimalnych wymiarach 100 cm
x 125 cm,

- elementy sterowe ³atwo dostêpne dla osób na wózkach
inwalidzkich,

- drzwi automatyczne przesuwne o szerokoœci min. 80
cm,

3. Przyjazne dla ludzi i œrodowiska (w miarê ekologicz-
ne) i nie powinny:

- zu¿ywaæ oleju i zawieraæ substancji szkodliwych dla
zdrowia,

- emitowaæ zak³óceñ magnetycznych,
- wytwarzaæ wibracji i ha³asów,
4. Zapewniaj¹ce wysoki komfort eksploatacyjny jak

np.:
- p³ynne przemieszczanie siê kabiny bez szarpniêæ i stu-

ków,
- dok³adne zatrzymywanie siê na poziomach przystan-

ków,
- swobodne dojœcia do dŸwigów oraz wejœæ do kabin,
5. Bezpieczne dla u¿ytkowników i ekip serwisowych, 

- zapewniaj¹ce bezpieczn¹ eksploatacjê w ka¿dych
warunkach

- wyposa¿one w urz¹dzenia i funkcje zgodne z norma-
mi zharmonizowanymi

6. Odporne na wandalizm, zgodnie z norm¹ PN-EN 81-
71: 2006, np.:

- urz¹dzenia dŸwigowe ³atwo dostêpne jak kabiny i ich
wyposa¿enie oraz drzwi i elementy sterowania, powinny
byæ wykonane w taki sposób, aby uniemo¿liwiæ ich uszko-
dzenie przy pomocy prostych przedmiotów (najczêœciej
u¿ywanych przez wandali) jak: d³ugopisy, klucze, laski,
papierosy, zapalniczki, scyzoryki, wkrêtaki, gumy do ¿u-
cia itp.

7. Zapewniamy nieograniczony dostêp do czêœci za-
miennych i sprzêtu serwisowego

- producent zespo³ów dŸwigowych udostêpnia bez ¿ad-
nych ograniczeñ swoje wyroby i sprzêt serwisowy w wol-
nym obrocie towarowym,

- aparatura sterowa nie posiada kodowanych zabezpie-
czeñ, uniemo¿liwiaj¹cych konserwacjê innym firmom poza
producentem,

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI do osiągnięcia
pożądanych cech dźwigów po modernizacji

Ad-1. Jedn¹ z najwa¿niejszych decyzji jest wybór jednostki
napêdowej dŸwigu, poniewa¿ od tego zale¿¹ koszty eksploa-
tacji, trwa³oœæ urz¹dzeñ a tak¿e komfort jazdy (³agodny start
oraz dok³adne i p³ynne zatrzymywanie na przystankach).

Napêdy bez reduktorowe zbudowane na silnikach syn-
chronicznych sta³o magnetycznych wyposa¿onych w ma-
gnesy trwa³e, charakteryzuj¹ce siê bardzo wysok¹ spraw-
noœci¹ powy¿ej 95% i stanowi¹ce aktualnie najbardziej per-
spektywiczny napêd do dŸwigów osobowych.

Ad-2. Przystosowanie dŸwigów dla osób niepe³no-
sprawnych polega przede wszystkim na zapewnieniu nie-
zbêdnych wymiarów kabiny i drzwi, aby umo¿liwiæ swobod-
ny wjazd i manewrowanie wózkiem oraz usytuowanie ele-
mentów sterowych w kabinie w sposób umo¿liwiaj¹cy ³atwy
dostêp do operowania.

Osi¹gniêcie zalecanych wymiarów kabin w dŸwigach moder-
nizowanych uwarunkowane jest wielkoœci¹ szybów, które s¹
znormalizowane i np.: dla dŸwigów najbardziej rozpowszech-
nionych w Polsce, wynosz¹ 140 cm x 170 cm. Po wymianie ka-
bin na metalowe i wyposa¿eniu ich w drzwi z napêdem mecha-
nicznym, wymiary ulegaj¹ znacznemu zmniejszeniu do wymia-
ru 970 x 1350 mm. Oferujemy w takich przypadkach zmianê
usytuowania przeciwwagi ze œciany tylnej na boczn¹, dziêki te-
mu uzyskuje siê powiêkszenie kabiny mimo wyposa¿enia
w drzwi automatyczne.

Ad-3. DŸwigi przyjazne dla ludzi i œrodowiska nie po-
winny:

- emitowaæ ¿adnych szkodliwych dla zdrowia ha³asów
i wibracji a tak¿e nie zawieraæ substancji toksycznych, ¿r¹-
cych lub cuchn¹cych.

Ad-4. Wysoki komfort jazdy dŸwigu mo¿na skutecznie
zapewniæ stosuj¹c p³ynn¹ regulacjê obrotów silnika napêdo-
wego za pomoc¹ przemiennika czêstotliwoœci (falownika),
wspó³pracuj¹cego z enkoderem jako sprzê¿eniem zwrot-
nym, umo¿liwiaj¹cym bardzo dok³adne zatrzymywanie na
poziomach przystanków niezale¿nie od obci¹¿enia kabiny. 

Bardzo istotne jest wyposa¿enie dŸwigu w drzwi z napê-
dem mechanicznym, poniewa¿ u³atwione jest korzystanie
z dŸwigu osobom niepe³nosprawnym oraz starszym, a tak-
¿e z zakupami w rêkach.(tym bardziej, ¿e s¹ tañsze od
drzwi wychylnych).

Ad-5. Bezpieczeñstwo ludzi zapewnia siê dziêki zasto-
sowaniu: 

- kabin wykonanych z materia³ów niepalnych i wyposa¿o-
nych w drzwi z napêdem mechanicznym,

- automatycznej ³¹cznoœci dwustronnej z ekipami ratowni-
czymi, w przypadkach utkniêcia kabiny z ludŸmi miêdzy
przystankami, 

- awaryjnego oœwietlenia w kabinach, za³¹czanego auto-
matycznie po zaniku napiêcia,

- automatycznych drzwi przesuwnych wyposa¿onych
w urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce przez œciœniêciem, 

- urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych (chwytacze dwukierunkowe-
go dzia³ania) przed nadmiern¹ prêdkoœci¹ kabin w górê i dó³,

- os³on elementów ruchomych (kó³ linowych w maszy-
nowni i przeciwwagi w podszybiu), 

Ad-6. DŸwigi odporne na wandalizm powinny posia-
daæ:

- materia³y stosowane na pud³o kabiny powinny byæ nie-
palne i posiadaæ odpowiedni¹ wytrzyma³oœæ mechaniczn¹
na odkszta³cenia,

- przyciski sterowe wykonane z materia³ów twardych i nie
palnych,

- elementy oœwietlenia niedostêpne od wnêtrza kabiny,
- zamontowana kurtyna œwietlna w drzwiach kabinowych,
- w przypadkach wzmo¿onego wandalizmu zapewniæ mo-

nitorowanie kabiny dŸwigu za pomoc¹ aparatów foto lub ka-
mer.

Ad-7. Preferowanie producentów i dostawców zespo-
³ów dŸwigowych, którzy udostêpniaj¹ bez ¿adnych ograni-
czeñ swoje wyroby i sprzêt serwisowy w wolnym obrocie to-
warowym, 

- dzia³aj¹ce na Polskim rynku zagraniczne koncerny
dŸwigowe nie uczestnicz¹ w wolnym obrocie towarowym
i stosuj¹ taktykê polegaj¹c¹ na instalowaniu urz¹dzeñ nie-
typowych i kodowanych, do których czêœci zamienne mo¿-
na zakupiæ tylko przez ich sieci handlowe na warunkach
jednostronnie ustalanych, eliminuj¹c w ten sposób konku-
rencjê do konserwacji ich urz¹dzeñ,

- ze szczególn¹ starannoœci¹ nale¿y przeanalizowaæ
aparaturê sterow¹, poniewa¿ doœæ ³atwo mo¿na wprowa-
dzaæ ró¿nego rodzaju kodowane zabezpieczenia, które
uniemo¿liwiaj¹ konserwacjê innym firmom poza producen-
tem,

- zaleca siê stosowanie urz¹dzeñ jak: sterowniki, falowni-
ki, styczniki, przekaŸniki, przyciski sterowe, wyœwietlacze
itp. od producentów o uznanej renomie i oferuj¹cych wyro-
by produkowane masowo a nie specjalistyczne, wykonane
w pojedynczych egzemplarzach lub ma³ych seriach.  

MODERNIZACJE KOMPLETNE w zakresie 
wymiany wszystkich urządzeń na nowe

(mogą pozostać tylko prowadnice)

DŸwigi zmodernizowane w takim zakresie traktowane s¹
przez Urz¹d Dozoru Technicznego jak dŸwigi nowe i musz¹
byæ poddane procedurze zgodnoœci z dyrektyw¹ dŸwigow¹.
W takich przypadkach w³aœciciel dŸwigu ma pewnoœæ, ¿e
ma zakoñczon¹ modernizacjê bez koniecznoœci dokonywa-
nia jakichkolwiek uzupe³nieñ oraz pewnoœæ, ¿e nieuczciwy
wykonawca nie pozostawi starych urz¹dzeñ.

Oferujemy do realizacji kompletnych modernizacji nasz
najnowszy produkt pod nazw¹ handlow¹ Eko-Winda, który
zosta³ z powodzeniem zainstalowany na wielu obiektach
i spe³nia oczekiwania naszych klientów, jak równie¿ sku-
tecznie konkuruje z produktami firm zachodnich dzia³aj¹-
cych na naszym rynku. Bank Ochrony Œrodowiska udzie-
la preferencyjnych kredytów na nasze dŸwigi, poniewa¿
spe³niamy wszystkie kryteria wymagane przez bank. Oferu-
jemy w takich przypadkach nieodp³atn¹ pomoc przy spo-
rz¹dzaniu wniosku kredytowego. AS 2009

Winda – Warszawa Sp. z o.o. 02−785 Warszawa ul. W. Surowieckiego 12; tel. (022) 750−39−14
www.winda.com.pl    info@winda.com.pl

Modernizacja dźwigów osobowych
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PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET
MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale
� Maty

bambusowe

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

MMaaggiicczznnyy  
cczzeekk!!
� 50 zł
� 100 zł
� 150 zł
� 200 zł

Poka¿ czek przed
zamówieniem, 

a dostaniesz RABAT!
Szczegó³y w sklepie.✂

www.instal−diament.com.pl
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Na tegoroczn¹ akcjê Zima w Mie-
œcie w³adze Warszawy przezna-
czy³y ponad 5 milionów z³otych.
„Mieszkaniec” sprawdzi³, jak
wolny czas spêdzi³y dzieci pozo-
staj¹ce przez ferie w stolicy.

Inauguracja akcji Zima w Mieœcie odby³a siê
w Sali Kongresowej Pa³acu Kultury i Nauki. Tam
w³aœnie W³odzimierz Paszyñski, wiceprezydent
Warszawy, ¿yczy³ dzieciom i m³odzie¿y udanych
ferii, a licz¹ca blisko dwa i pó³ tysi¹ca grupa sto-
³ecznych uczniów obejrza³a artystyczny program
z³o¿ony m.in. z musicalowego show oraz koncer-
tu jednej z laureatek „Szansy na sukces”. Po
dwóch tygodniach zimowych wakacji mo¿na
uznaæ, ¿e te dzieci, które skorzysta³y z miejskiej
akcji nie narzeka³y na brak ciekawych zajêæ. Po-
szczególne dzielnice przygotowa³y placówki za-
pewniaj¹ce dzieciom opiekê i bogaty program
edukacyjno-rekreacyjny.  Takich punktów (poby-
tu dziennego i zajêæ specjalistycznych) by³o
w dzielnicach od kilku nawet do kilkudziesiêciu.
– Nasze dzieci – podsumowuje Jaros³aw Karcz
wiceburmistrz Pragi Po³udnie – mog³y siê bawiæ
i odpoczywaæ a¿ w trzydziestu miejscach. I z tej
oferty skorzysta³o w tym roku pó³tora tysi¹ca chêt-
nych. To a¿ o dwieœcie dzieci wiêcej ni¿ w roku
ubieg³ym. W szko³ach i ogniskach pracy poza-
szkolnej organizowano zajêcia plastyczne, mu-
zyczne, ekologiczne, taneczne, komputerowe oraz
ró¿nego rodzaju gry i zabawy. Specjalistyczne za-
jêcia prowadzone by³y g³ównie w dzielnicowych
oœrodkach sportu i rekreacji, bibliotekach i do-
mach kultury. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y
siê wyjœcia na baseny, lodowiska, do kin i teatrów. 

W tym roku, co podkreœli³a wicedyrektor sto-
³ecznego biura kultury Ma³gorzata Naimska,
w akcjê Zima w Mieœcie w³¹czy³y siê teatry (m.in.
Guliwer, Bajka i Lalka). Je¿d¿¹cym na nartach
wreszcie udostêpniony zosta³ stok na Górce
Szczêœliwickiej. Dzieci odwiedza³y te¿ ZOO
i sto³eczne muzea. Wiele imprez mia³o dzielnico-
wy charakter. W Weso³ej, w Klubie Garnizono-
wym „Koœciuszkowiec” prezentowano spektakle
teatralne i seanse filmów dla m³odzie¿y. Dzielni-
ca zorganizowa³a te¿ zawody p³ywackie. 

Równie¿ w Wawrze nie brakowa³o zajêæ dla
najm³odszych. Pod opiek¹ pedagogów w progra-
mie uczestniczy³o 5 szkó³. Klub Kultury w Fale-
nicy codziennie goœci³ u siebie na zajêciach dwie

grupy dzieci po oko³o 12 osób. „Warsztaty krea-
tywnoœci, zajêcia plastyczne, muzyczne, teatral-
ne. W ka¿dy poniedzia³ek projekcje filmowe“ –
opisuje ofertê klubu prowadz¹ca zajêcia z krea-
tywnoœci Joanna Pobudkiewicz. Po zajêciach
dzieciaki czêsto sz³y poszaleæ na pobliskim lodo-
wisku.

W Zespole Szkó³ przy ul. Bajkowej program
Zima w mieœcie wype³nia³ dzieciom czas od go-
dziny 8.00 do 16.00. Przez te 8 godzin odbywa³y
siê zajêcia w Klubie Kutury, w szkole oraz poza
ni¹. Bardzo atrakcyjne by³y wycieczki – m.in. do
kina, na basen czy do centrum rozrywki Hula-Kula
na Powiœlu. Na zg³odnia³ych czeka³ darmowy
obiad w szkole. 

O tym, jak bardzo program jest potrzebny i jak
du¿ym cieszy³ siê zainteresowaniem, œwiadcz¹
liczby. Tylko na Bajkowej w akcji uczestniczy³o
9 grup dzieci, ka¿da licz¹ca oko³o 20 osób.

– My zorganizowaliœmy turniej gry w unihokeja
oraz konkurs piosenki „My siê zimy nie boimy” –
mówi o dzielnicowych po³udniowopraskich im-
prezach Jaros³aw Karcz. Wiceburmistrz dodaje, ¿e
bardzo du¿o dzieci i m³odzie¿y skorzysta³o ju¿
przez dwa tygodnie ferii z nowego, krytego lodo-
wiska, otwartego na Pradze Po³udnie tu¿ przed zi-
mow¹ przerw¹ (czytaj na str. 8). „Mieszkaniec”
w czasie Zimy w Mieœcie odwiedzi³ Szko³ê Podsta-
wow¹ Nr 255, która w tym roku szkolnym zyska-
³a nowoczesn¹ salê zabaw dla m³odszych dzieci.
Tego typu salki nale¿¹ niestety jeszcze do rzadko-
œci w sto³ecznych placówkach, a ile sprawiaj¹ fraj-
dy mo¿na zobaczyæ na zamieszczonym obok zdjê-
ciu. – Dziennie przychodzi do nas ok. 70 dzieci –
mówi szkolna koordynator akcji Barbara Jasiñska.
– W znacznej czêœci s¹ to dzieci m³odsze – taka jest
specyfika naszej placówki. Dzieci otrzymuj¹ bez-
p³atnie obiady i podwieczorki, a kadra zapewnia
im atrakcyjny program. Szóstoklasista Karol Be-
ger zapytany co najbardziej podoba³o mu siê w ak-
cji Zima w Mieœcie odpowiada, ¿e wyjœcia na ba-
sen i na krêgle. W swojej skromnoœci zapomina
dodaæ, ¿e zaj¹³ trzecie miejsce w turnieju tenisa
sto³owego. Barbara Jasiñska chwali ch³opca za to,
¿e pomaga³ organizowaæ taki sam turniej dla m³od-
szych „zimowiczów”. – A mnie najbardziej smaku-
j¹ obiady gotowane przez panie kucharki – szcze-
rze przyznaje chodz¹ca do trzeciej klasy Klaudia
Soko³owska. – A z atrakcji, to najfajniejsze by³o
hula-kula i æwiczenia karate. Klaudia, mimo m³o-
dego wieku, ma bardzo racjonalne podejœcie do
pobytu w szkole i koñcz¹c rozmowê z „Mieszkañ-
cem”, zapytana, czy tak zawsze powinny wygl¹-
daæ szkolne zajêcia, odpowiada: - Normalnie, to
w szkole wola³abym siê uczyæ, ale te¿... ¿eby trochê
wychodziæ na ró¿ne atrakcje. Ada M. (agaba)

„Pasja fotografowania ogar-
nê³a mnie ju¿ w szkole podstawo-
wej. W szkole œredniej w Wêgro-
wie prowadzi³em pracowniê foto-
graficzn¹. Wykonywa³em zdjêcia
reklamuj¹ce szko³ê, a tak¿e w tym
okresie moje zdjêcia ukaza³y siê
pierwszy raz na wystawach”.

W ten sposób rozpoczê³a siê
przygoda z fotografi¹ autora
wystawy - Ryszarda Sobolew-
skiego, przygoda, która trwa do
dziœ. Jego fotografie s¹ piêkne
i przejrzyste dla odbiorców.

Przedstawiaj¹ ludzi, ich ¿ycie
i miejsca w których ¿yj¹. „Bê-
d¹c dzieckiem marzy³em, aby
w doros³ym ¿yciu zostaæ foto-
grafem, policjantem, dziennika-
rzem albo podró¿nikiem. W za-

sadzie ziœci³y siê moje wszystkie
marzenia. Jestem jednoczeœnie
policjantem, fotoreporterem,
dziennikarzem, a niekiedy tak¿e
podró¿nikiem. Dowodem tego
s¹ liczne wystawy z odbytych
podró¿y”.

Podczas wernisa¿u trwa³
kiermasz rêkodzie³a artystycz-
nego, mo¿na by³o tak¿e zoba-
czyæ tradycyjny ubiór peru-
wiañski tzw. ponczo.  Po otwar-
ciu wystawy wyst¹pi³  peru-
wiañski zespó³ muzyczny „Los
Companeros”, który porwa³ go-
œci do wspólnej zabawy i œpie-
wu. Muzyka, niebanalne i cie-
kawe zdjêcia pozwoli³y zebra-
nym w ten styczniowy mroŸny
dzieñ poczuæ gor¹ce peruwiañ-
skie klimaty. Wystawa fotogra-
fii Ryszarda Sobolewskiego po-
trwa do 15 lutego br., wstêp
wolny. NJH

W CZASIE ZIMY DZIECI SIĘ NIE NUDZĄ

Peru w Warszawie
Policjant – podró¿nik – fotoreporter – dziennikarz,
tak o sobie mówi autor wystawy pt. „Peru cieka-
wi ludzie i magiczne miejsca” Ryszard Sobolew-
ski. Wernisa¿ jego fotografii odby³ siê 14 stycznia
w Klubie Kultury Goc³aw (filii Centrum Promocji
Kultury). Uroczystego otwarcia wystawy dokona³
J.E. Ambasador Republiki Peru w Polsce Jorge
Chavez Soto (na zdjêciu z prawej).  
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Niczym FENIKS z popio³ów tak

JARMARK EUROPA
Powsta³, Jest, Têtni ¯yciem

Zarz¹d spó³ki Kupiec Warszawski
i Kupcy serdecznie zapraszaj¹

hurtowników i detalistów
na B³onia Stadionu X-lecia.

TANIE ZAKUPY
W SAMYM SERCU STOLICY!

7 DNI W TYGODNIU
od 3.00 do 15.00

Kupiec Warszawski Sp. z o.o

BILETY LOTNICZE

i innych linii lotniczych

WIELKA PROMOCJA 
LATO 2009

pn.-pt. 1000-1800; sob. 930-1300

KORONA TRAVEL
Plac Przymierza 1

(Saska Kêpa)
tel. 022 616-26-75/83
korona@koronatravel.com.pl
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Oferuje szeroki wybór
� KO£DER I PODUSZEK, PUCHOWYCH, 

PÓ£PUCHOWYCH,
� WE£NIANYCH I POLIESTROWYCH
� KOCY: WE£NIANE, AKRYLOWE
� oraz WYROBÓW FIRMY „RUNO”

w asortymencie (serdaki, ko³nierze i wa³ki
oraz pasy ortopedyczne)

ZAPRASZAMY
poniedzia³ek–pi¹tek 9.00-20.00, sobota czêœæ przemys³owa 9.00-19.00

Z NAMI BÊDZIE CIEPLEJ!
DH „UNIVERSAM” ul. Grochowska 207
Dzia³ przemys³owy – I piêtro

– stoisko z artyku³ami poœcielowymi, 
tkaninami, firanami i pasmanteri¹

Realizujemy Karty P³atnicze i Karty Klienta Spo³em, Bony Sodexho

NAUKA 
ZA DARMO!

SZKOŁY 
ZAOCZNE
na Grochowie 
zapraszaj¹!

ul. Tarnowiecka 4
Tel. 022610−72−72; 

0602−793−732

e-mail: nlodd38@ant.pl;
www.zaocznelo.pl

Jeszcze dwadzieœcia lat te-
mu prawie ka¿de szkolne boisko
zamienia³o siê zim¹ w ³y¿wiar-
ski tor lub boisko do hokeja.
Dziewczêta œmiga³y w „figu-
rówkach”, a ch³opcy w (obo-
wi¹zkowo czarnych) „hoke-
jówach”. W czasach ustrojo-
wych przemian przyszkolne lo-
dowiska zaczê³y topnieæ. Szko³y
nie chcia³y p³aciæ za niezbêdn¹
do wylania wodê, a nikt nie
chcia³ braæ odpowiedzialnoœci
za ewentualne kontuzje m³o-
dych sportowców. Poniewa¿ ko-
rzystanie z niewielkiej iloœci
sztucznych, krytych lodowisk
jest bardzo kosztowne najwiêksi
zapaleñcy rekreacyjnego ³y¿-
wiarstwa jeŸdzili po zamarzniê-
tych jeziorkach. Co czêsto koñ-
czy³o siê tragicznie. – W czasie
ubieg³orocznych ferii zimowych
na zamarzniêtych akwenach zgi-
nê³o 60 osób - informuje Ivetta
Bia³y z urzêdu wojewody mazo-
wieckiego. Miêdzy innymi z te-
go wzglêdu w tym roku Pañ-
stwowa Stra¿ Po¿arna rozpoczê-
³a akcjê „Stra¿ackie lodowiska
2009”. Jeœli samorz¹d udostêpni
nieodp³atnie wodê, a szko³y
przygotuj¹ teren, to stra¿acy
stworz¹ lodowiska i œlizgawki.

W styczniu, w prawobrze¿nej
Warszawie, pojawi³y siê dwie
jaskó³ki zapowiadaj¹ce zmianê
podejœcia do lodowego sportu
i rekreacji. Tymi jaskó³kami s¹
kryte lodowiska. Jedno powsta-
³o w Wawrze przy ul. W³ókien-
niczej 54, a drugie na Pradze Po-
³udnie przy Zespole Szkó³ Nr 37
im. Agnieszki Osieckiej (al.
Stanów Zjednoczonych 24).
W czasie uroczystego otwarcia

tego drugiego obiektu burmistrz
dzielnicy Tomasz Kucharski
podkreœli³, ¿e to lodowisko zna-
komicie wpisuje siê w plany
zmiany wizerunku Pragi Po³u-
dnie, która ma siê staæ dzielnic¹
sportu, zieleni i artystów. 
– Pierwsze dni funkcjonowania

by³y dosyæ spokojne – oceni³ ob-
s³uguj¹cy lodowisko Piotr Pio-
trowicz z zarz¹dzaj¹cego obiek-
tem ZS Nr 37. – Ale zaintereso-
wanie jest du¿e. Potrzeba wiêk-
szej informacji, ¿e mamy takie
lodowisko. „Œlizgawka” w al.
Stanów Zjednoczonych ma wy-
miary 20 na 30 metrów. Je¿d¿¹-
cych i taflê lodu chroni przed
zmienn¹ pogod¹ namiot o po-
wierzchni 1200 metrów kwa-
dratowych. – Koszt inwestycji to
milion z³otych – wyjaœnia odpo-
wiedzialny za po³udniowopra-
ski sport wiceburmistrz Kon-
stanty Bartoñ. – Koszt ten po-
nios³o miejskie biuro sportu. Te-
goroczny sezon traktujemy tro-
chê doœwiadczalnie, ale w przy-

sz³ym chcemy, aby lodowisko
by³o czynne od paŸdziernika do
marca. ¯eby lodowisko mog³o
funkcjonowaæ temperatura na
zewn¹trz nie mo¿e byæ wy¿sza
ni¿ 10 stopni Celsjusza. W na-
miocie funkcjonuje wypo¿y-
czalnia ³y¿ew. Piotr Piotrowicz
przyznaje, ¿e wiêkszoœæ z tych,
którzy przychodz¹ siê poœlizgaæ
wypo¿ycza sprzêt. – Nieliczni
maj¹ swoje ³y¿wy – dodaje –

ale, jak ju¿ maj¹ w³asne, to wi-
daæ, ¿e s¹ one wysokiej klasy. Ta
sytuacja jest tak¿e nastêpstwem
zaniku ogólnodostêpnych lodo-
wisk. A æwieræ wieku temu ³y¿-
wy w domu mia³ ka¿dy...

Podczas wizyty „Mieszkañ-
ca” po lodowej tafli œmigali
trzecioklasiœci z tutejszej szko-
³y (na zdjêciu). Lodowisko jest
nie tylko wykorzystywane
w czasie ferii - uczniowie maj¹
tu tak¿e lekcje wychowania fi-
zycznego. – Bardzo nam siê ta-
kie lekcje podobaj¹ – œmieje siê
Ania. – Zawsze wf móg³by tak
wygl¹daæ. Obok niej pierwszo-
klasista Patryk z rozpêdem, ale
kontrolowanie, wjecha³ w ban-
dê. Dziennikarski instynkt pod-

powiada nam, ¿e Patryk chcia³
na siebie zwróciæ uwagê dziew-
czêcej czêœci je¿d¿¹cych. No
có¿, niejedna ma³¿eñska para
zapewne pozna³a siê w czasie
œlizgów i piruetów... Lodowi-
sko pe³ni równie¿ funkcjê so-
cjalno-spo³eczn¹. – Ja przy-
sz³am tutaj dla przyjació³ki –
przyznaje „Mieszkañcowi” na-
stoletnia Monika – Bêdziemy tu
siê spotykaæ ¿eby pogadaæ i...,
jak to siê mówi, no... i integro-
waæ.

Wstêp na lodowisko przy al.
Stanów Zjednoczonych jest na
razie darmowy. Obiekt jest
czynny w godz. 9.00-21.00.

Równie¿ w Falenicy sezono-
we lodowisko cieszy siê
ogromnym powodzeniem.
Szczególnie podczas ferii, gdy
dzieci odwiedza³y je w ramach
programu „Zima w mieœcie“.
Œmiech i krzyki s³ychaæ by³o
ju¿ przy wejœciu.

Lodowisko przy ul. W³ókien-
niczej jest otwarte codziennie
od godziny 9.00 do 21.00. Ofer-
ta jest bardzo atrakcyjna - wstêp
jest bezp³atny do koñca marca.
P³acimy jedynie za wypo¿ycze-
nie ³y¿ew. Doroœli – 6 z³ za go-
dzinê, dzieci i m³odzie¿ do 18
roku ¿ycia za okazaniem legity-
macji – 3 z³. Jeszcze mniej p³a-
c¹ zorganizowane wycieczki
szkolne, m.in. w ramach akcji
„Zima w mieœcie“ – 1,50 z³ za
godzinê. ZmarŸluchy mog¹ na-
piæ siê herbaty czy gor¹cej cze-
kolady oraz zjeœæ coœ s³odkiego. 

Ju¿ od rana jest tam pe³no
dzieci z rodzicami (ka¿de
dziecko musi bawiæ siê pod
opiek¹ rodzica lub doros³ego
opiekuna). Pani Joanna, co dru-
gi dzieñ przyje¿d¿a tu z dwójk¹
pociech ze Starej Mi³osnej. S¹
zachwycone, jak i mama – za
niewielk¹ op³at¹ mo¿e swoim
dzieciom zapewniæ zimow¹
atrakcjê.

Magda K. (agaba) 

Strażacka nie będzie 
odstraszać

W tym roku mieszkañcy Rembertowa zy-
skaj¹ nowe po³¹czenie komunikacyjne
z Targówkiem. Wreszcie zostanie wybudo-
wana ul. Stra¿acka, która do tej pory wygl¹-
da³a jak obraz nêdzy i rozpaczy.

Teoretycznie ulica istnia³a, tylko, ¿e by³a to droga dla bardzo
odwa¿nych kierowców, którzy ryzykowali je¿d¿¹c po betonowych,
starych i pokruszonych p³ytach oraz grzêzn¹c w b³otnistych do³ach.
Prace nad udro¿nieniem ul. Stra¿ackiej, na ponad kilometrowym
odcinku pomiêdzy ul. Che³m¿yñsk¹, a spalarni¹ œmieci (ZUSOK)
przy ul. Zabranieckiej, zaczê³y siê w po³owie stycznia. Przed w³a-
œciw¹ budow¹ trzeba teren odpowiednio przygotowaæ i oczyœciæ
z dziesi¹tek ton zalegaj¹cych tam nielegalnie œmieci. Prace przygo-
towawcze mog¹ potrwaæ nawet do koñca marca. – Termin rozpo-
czêcia w³aœciwej budowy zale¿ny jest od tego, jak nam pójdzie
sprz¹tanie – wyjaœnia „Mieszkañcowi” Agata Choiñska rzecznik
Zarz¹du Miejskich Inwestycji Drogowych – Dopiero zaczêliœmy
przygotowywaæ teren i ju¿ wiemy, ¿e tam znajduj¹ siê olbrzymie ilo-
œci œmieci, czêsto zalegaj¹ce g³êboko w ziemi. Prêdkoœæ sprz¹tania
bêdzie wiêc zale¿na od tego, co znajdziemy na terenie inwestycji, no
i od pogody. ZMID planuje, ¿e pierwsze samochody bêd¹ mog³y
przejechaæ ul. Stra¿ack¹ najpóŸniej pod koniec tegorocznych waka-
cji. – To bardzo wa¿na i potrzebna inwestycja – mówi mieszkaj¹cy
tu¿ przy bramie budowy Cyryl Królikowski. – Dziêki niej mie-
szkañcy Rembertowa bêd¹ mogli omin¹æ wiecznie zakorkowan¹ ul.
Marsa i Grochowsk¹. Cyryl Królikowski od lat prowadzi przy ul.
Stra¿ackiej tzw. autokasacjê. Zapytany, czy nie denerwuje siê, ¿e
przez budowê jego biznes przez kilka miesiêcy trochê straci odpo-
wiada: - Nie, absolutnie. Wa¿niejsze jest wspólne dobro. Do ludzi
zawsze trzeba ustawiaæ siê przodem, a nie ty³em. A ¿e rzeczywiœcie
w ¿yciu kieruje siê takimi zasadami œwiadczy fakt, ¿e udostêpni³ ze
swojej posesji energiê elektryczn¹ potrzebn¹ do oœwietlenia
i ogrzania stoj¹cej przy wjeŸdzie na budowê budki ochroniarzy. 

Budowana ul. Stra¿acka bêdzie mia³a po jednej nitce jezdni w ka¿-
dym kierunku. Agata Choiñska dodaje, ¿e wzd³u¿ arterii powstan¹
zatoki autobusowe i chodniki. Znajdzie siê tak¿e miejsce na œcie¿kê
rowerow¹. Przy okazji budowy przesuniêta zostanie o ok. 5 m zabyt-
kowa kapliczka stoj¹ca przy skrzy¿owaniu Stra¿ackiej z Che³m¿yñ-
sk¹. – W tym rejonie konieczne jest jeszcze udro¿nienie ruchu samo-
chodowego przez przejazd kolejowy – mówi Robert Kuœ przewodni-
cz¹cy lokalnego rembertowskiego samorz¹du Kawêczyn-Wygoda. 

– Mieszkañcy i kierowcy od lat domagaj¹ siê budowy wiaduktu
nad ruchliwym torowiskiem. Zarz¹d Miejskich Inwestycji Drogo-
wych planuje zmierzyæ siê z tym problemem, jednak jeszcze nie
wiadomo, czy u zbiegu ul. Stra¿ackiej i Che³m¿yñskiej zostanie
zbudowany wiadukt, czy tylko up³ynniaj¹ce ruch rondo. ar

WIELKIE ŚLIZGANIE
Kiedyœ bywa³y praktycznie przy ka¿dej szkole.
Dziœ trzeba ich szukaæ z przys³owiow¹ œwiec¹.
Mowa o ogólnodostêpnych lodowiskach.
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Trudno w damach, które je
nosz¹ rozpoznaæ na co dzieñ
skromne uczennice po³udnio-
wopraskich liceów. Studniów-
kowe bale urz¹dzane s¹ najczêœ-
ciej poza terenem szko³y. 

150 uczniów z liceum im.
Agnieszki Osieckiej (na zdjê-
ciu) bawi³o siê w restauracji
w Nadarzynie. Wszyscy zgo-
dnie twierdzili, ¿e studniówka
w lokalu nie kosztowa³a wiele,

bo 140 z³otych od osoby. Za-
bawa by³a niemal do bia³ego
rana. Przy hitach z lat siedem-
dziesi¹tych, osiemdziesi¹tych
i dziewiêædziesi¹tych – serwo-
wanych przez zawodowych
dj’ów wirowa³y w tañcu suk-
nie niemal we wszystkich ko-
lorach têczy. 

Studniówka to dla tegorocz-
nych maturzystów pierwszy do-
ros³y bal. Niektórzy szykowali
siê do niego wiele tygodni,
a nawet… miesiêcy. Ewa kupi-
³a sukienkê jeszcze w wakacje
podczas pobytu w Londynie.
Wiele dziewcz¹t fryzjera zama-
wia³o na d³ugo wczeœniej. Kil-
ka dziewczyn specjalnie zapu-
szcza³o w³osy, by móc je gu-
stownie upi¹æ. 

Bal nie mia³ ¿adnych innych
elementów poza tañcem. Brak
wyborów króla i królowej balu.
Jak nam powiedziano - m³o-
dzie¿ wstydzi³a siê. Chcia³a tyl-
ko tañczyæ. Nie by³a te¿ zbyt
rozmowna, choæ… chêtnie po-
zowa³a do zdjêæ. By³y zarówno
tañce solo, jak i w parach, a na

kilka najwiêkszych hitów na
parkiet wpad³ spory t³umek. 

„Œwiat nale¿y do tych, którzy
go bior¹!” – ten cytat z Bole-
s³awa Prusa sta³ siê mottem ja-
kim tegoroczni maturzyœci z Li-
ceum imienia najbardziej war-
szawskiego pisarza opatrzyli
swój bal. Studniówka Prusa-
ków dopiero przed nimi, ale ju¿
wiadomo, ¿e bêdzie 7 lutego
w gmachu szko³y w godzinach
od 20.00 do 6.00. Tu nie bêdzie
a¿ tak kolorowo jak na balu
m³odzie¿y z liceum Osieckiej.
U Prusaków obowi¹zuj¹ bo-
wiem stroje stosowne do uro-

czystoœci. Dziewczêta bêd¹
mia³y w swoich kreacjach bia³y
element, ch³opcy bia³e koszule,
garnitur, rzecz jasna, a tak¿e
krawat stanowi¹cy element
stroju galowego w szkole.
Atrakcj¹ bêdzie kabaret przy-
gotowywany przez uczniów,
jak co roku w pe³nej konspiracji

przed nauczycielami. Grupa
uzdolnionej tanecznie m³odzie-
¿y zatañczy tak¿e walca. Pozo-
sta³e tañce w rytm muzyki
przygotowanej przez dj’a.
Wbrew pozorom studniówka
w szkole okazuje siê dro¿sza,
bo jej koszt to 220 z³otych dla
ucznia i 200 dla osoby towarzy-
sz¹cej. 

Uczniowie liceum Mickiewi-
cza te¿ jeszcze s¹ przed balem.
Ju¿ wiadomo, ¿e bêdzie 13 lu-
tego w hotelu Sobieski.
Wprawdzie dro¿szy ni¿ ten
w Nadarzynie licealistów
z Osieckiej, ale… tañszy ni¿ na
szkolnej sali Prusaków, bo stu-
dniówka w Sobieskim kosztuje
190 z³otych od osoby. Obowi¹-
zuj¹ stroje dowolne i galowe.
Najwiêksz¹ atrakcj¹ ma byæ
program przygotowany przez
uczniów. Jaki? To niespodzian-
ka owiana tajemnic¹. 

7 lutego bêdzie bawiæ siê
w hotelu BOSS 148 maturzy-
stów z XXV Liceum im. Józefa
Wybickiego w Wawrze. 

W Walentynki 14 lutego na
studniówkowej gali spotka siê
w Klubie Akademii Obrony
Narodowej 166 maturzystów
z LI Liceum im. Tadeusza Ko-
œciuszki w Rembertowie. Za-
p³ac¹ oko³o 200 z³otych.

Licealiœci z Powstañców
Warszawy zatañcz¹ poloneza
na swojej studniówce dopiero
21 lutego w NOT-cie przy
Czackiego. Koszt imprezy to
200 z³ od osoby.

Wszystkie studniówki tylko
jedno maj¹ wspólne – zaczyna-
j¹ siê od poloneza. Dalsza
czêœæ balu jest tak inna jak
m³odzie¿ i szko³a, do której
ona uczêszcza. Studniówkê ma
siê raz w ¿yciu, no chyba… ¿e
nie jest siê dopuszczonym do
matury. Na szczêœcie to
w Mieszkañcowych dzielni-
cach rzadkoœæ.

MKP

SSSSTTTTUUUUDDDDNNNNIIIIÓÓÓÓWWWWEEEEKKKK    CCCCZZZZAAAASSSS.... .... ....
Czy studniówki w strojach galowych odesz³y
w zapomnienie? Dziœ na wiêkszoœci parkie-
tów króluj¹ suknie we wszystkich kolorach
têczy. Maj¹ ró¿ne kroje, fasony i dodatki. 

W Warszawie mieszka oko³o 2 tys. osób nies³y-
sz¹cych (zarejestrowanych w Polskim Zwi¹zku
G³uchych), ponad 2,5 tys. mieszkañców War-
szawy to osoby s³abo s³ysz¹ce – z których, a¿
75% pos³uguje siê jêzykiem migowym.

26 stycznia w Urzêdzie Pragi Po³udnie zastêpca Prezydenta
Warszawy W³odzimierz Paszyñski i Prezes Polskiego Zwi¹zku
G³uchych Kajetana Maciejska-Roczan wrêczyli certyfikaty uczest-
nikom zajêæ konsultacyjno-warsztatowych z jêzyka migowego (po-
ziom III - zaawansowany). Uczestnikami warsztatów, które trwa³y
niespe³na trzy miesi¹ce byli m.in. pracownicy: sto³ecznej policji,
Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców, delegatur Biura Administracji
i Spraw Obywatelskich, oœrodków pomocy spo³ecznej i Warszaw-
skiego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Jak mówi urzêdniczka pani Ewa „najwiêksz¹ trudnoœæ podczas na-
uki sprawia³o mi liczenie, poniewa¿ liczenie wbrew pozorom jest bar-
dzo trudne w jêzyku migowym, trudno pokazaæ daty, liczby i to spra-
wia³o mi trudnoœæ, myœlê, ¿e do tej pory nie opanowa³am tego stupro-
centowo”. Kursy te przeprowadzono ze wzglêdu na osoby nies³ysz¹-
ce, aby mog³y one bez problemu porozumiewaæ siê pracownikami
danych placówek, uzyskiwaæ od nich wszelkie informacje i pomoc.
Zajêcia prowadzone by³y przez wysoko wykwalifikowan¹ kadrê wy-
k³adowców, któr¹ rekomendowa³ Polski Zwi¹zek G³uchych. W Wy-
dziale Obs³ugi Mieszkañców jest wydzielone stanowisko informacji
z tabliczk¹: Obs³uga Osób Nies³ysz¹cych, gdzie zainteresowany mo-
¿e podejœæ, poprosiæ o pomoc, a nastêpnie zostanie odes³any do kon-
kretnego dzia³u. „W Urzêdzie s¹ osoby, które perfekcyjnie znaj¹ jêzyk
migowy dlatego, ¿e maj¹ w rodzinach osoby g³uchonieme i na co
dzieñ maj¹ stycznoœæ z tym jêzykiem, wiêc nie maj¹ problemów z roz-
mow¹ z tak¹ osob¹” mówi urzêdniczka. Dziêki tym kursom osoby
nies³ysz¹ce bêdê mia³y bezpoœredni kontakt z urzêdnikami, którzy
bêd¹ potrafili udzieliæ im nale¿ytej pomocy. NJH

MIGAJĄ W URZĘDZIE
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REKLAMA REKLAMA

Z A P R A S Z A M Y !
Panie w wieku 50-69 lat,które w ci¹gu ostatnich 24 msc. 

nie wykonywa³y mammografii lub
u których w rodzinie wyst¹pi³y zachorowania
na raka piersi lub jajnika (wtedy 12 msc.)

NA PROFILAKTYCZNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE

BEZP£ATNE finansowane z NFZ
BEZ SKIEROWANIA

Poradnia Chorób Sutka Profilaktyki Przeciwnowotworowej 
i Chorób Okresu Przekwitania

ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od Londyñskiej)
03-924 Warszawa, tel. 022 672-78-57; 022 672-79-36

022 610-10-57; 022 671-63-13

SZYBKIE TERMINY BADAÑ! 

S Z A N O W N I  P A Ñ S T W O !
Informujemy, ¿e Centrum Medyczne Saska Kêpa NZOZ
wynegocjowa³o z NFZ œwiadczenie us³ug w zakresie:
laryngologia, alergologia, urologia, dermatologia, 

diabetologia, gastroenterologia, neurologia,
chirurgia ogólna, ortopedia, reumatologia, 

kardiologia, okulistyka.
Ponadto tak, jak w latach poprzednich onkologia, 

ginekologia, endokrynologia, poradnia chorób sutka.

SALON OPTYCZNY
Okulary tylko

49,−*

oprawa + szk³a + robocizna
(sfera –6 do +6)

ul. Bora−Komorowskiego 5f
pawilon 24 tel. 022 671−14−95
szeroki wybór oprawek – od 29,-

akcesoria do okularów
pracujemy pon.–pt. 11-19
*szczegó³y promocji w salonie

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

oodd  ppoonn..  ddoo  pptt..  ww ggooddzz..  1100..0000−−2200..0000

� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00

� USG prenatalne 3D 4D
wtorek, œroda, czwartek

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00

Alergia (z ³ac. alle-
gria, z gr. allos – inny
i ergon – dzia³anie)
jest nieprawid³o-
wym, nadmiernym
dzia³aniem organi-
zmu na niektóre
czynniki œrodowi-
skowe zwane alerge-
nami.

Alergenem (sub-
stancj¹ uczulaj¹c¹)

mo¿e byæ w³aœciwie wszystko. Wœród przy-
czyn alergii du¿e znaczenie odgrywaj¹ czynni-
ki dziedziczne i œrodowiskowe. Bardzo czêsto
zdarza siê wœród psów i kotów, ¿e zwierzêta
wykazuj¹ podobne reakcje alergiczne co ich
rodzice. Specyficzne warunki œrodowiskowe,
py³, kurz, roztocza, py³ki roœlin, substancje to-
ksyczne, sztuczne pos³ania, plastikowe i meta-
lowe miski, niektóre sk³adniki pokarmowe to
najczêstsze powody wyst¹pienia alergii
u psów i kotów.

Najczêstszymi objawami alergii s¹ zmiany
na skórze zwierz¹t w postaci wyprysków, wy-
kwitów, krostek, którym towarzyszy œwi¹d.
Zmiany te towarzysz¹ tak¿e alergiom pokar-
mowym, ale niejednokrotnie do objawów do-
chodzi jeszcze biegunka i wymioty.

Alergia kontaktowa to schorzenie obejmu-
j¹ce zmianami s³abo ow³osione czêœci cia³a
zwierzêcia, a wiêc brzuch, okolicê pachwin
i pach, poduszki palcowe. Te czêœci cia³a zwie-
rzêcia s¹ wyj¹tkowo nara¿one na bezpoœredni
kontakt z alergenami znajduj¹cymi siê w ich
pos³aniach, na pod³odze itp. Czêstokroæ w³a-
œciciel zwierzêcia nie zdaje sobie z tego spra-
wy, ¿e nawet le¿enie psa na betonie mo¿e byæ
przyczyn¹ alergii. 

Alergie pokarmowe to nastêpny i zarazem
bardzo obszerny temat. Za wyst¹pienie tego
schorzenia odpowiedzialne s¹ trofoalergryny,
czyli alergeny pokarmowe. Choroba ujawnia
siê z regu³y u m³odych zwierz¹t tj. od 4 miesi¹-
ca do 6 roku ¿ycia. Zwierzê dotkniête tym
schorzeniem praktycznie przez ca³y czas wy-
kazuje uogólniony i permanentny œwi¹d skóry.
Dlatego te¿ na skórze zwierzêcia i to w ró¿-
nych miejscach spotyka siê wy³ysienia i prze-
rzedzenia w³osa, niekiedy nawet strupy, wy-
pryski a w przypadku wtórnych zaka¿eñ bakte-
ryjnych s¹cz¹ce siê zmiany dermatologiczne.

Niejednokrotnie jednak nietolerancja pokar-
mowa mo¿e przybieraæ dramatyczny przebieg.
Zdarza siê i tak, ¿e zwierzê po zjedzeniu okre-
œlonego produktu wrêcz puchnie „w oczach”.
Pojawiaj¹ siê objawy dusznoœci, dochodzi do
tachykardii, sinicy, dr¿eñ miêœniowych i przyj-
mowania przez psa przymusowej pozycji sie-
dz¹cej.

Atopia jest schorzeniem wrodzonym, pole-
gaj¹cym na dziedzicznym przekazywaniu po-
tomstwu sk³onnoœci do chorób t³a alergicznego.
Jest ona nastêpstwem genetycznej predyspozy-
cji do powstawania przeciwcia³ immunoglobu-
lin klasy E, które skierowane s¹ przeciwko
alergenom (czynnik uczulaj¹cy) œrodowisko-
wym. Najczêœciej nimi s¹ py³ki roœlin i rozto-
cza kurzu domowego. Aby potwierdziæ jej wy-
stêpowanie tzn. reakcji typu nadwra¿liwoœci
wczesnej niezbêdne jest wykonanie alergicz-
nych testów œródskórnych. To w³aœnie dziêki
nim mo¿liwa jest identyfikacja alergenu. Aby
unikn¹æ fa³szywych wyników testów alergicz-
nych zwierzê przed badaniem nie powinno byæ
leczone kortykosterydami przez miesi¹c.

Z tych samych wzglêdów powinno wstrzymaæ
siê leczenie hormonami progesteronowymi, na
co najmniej cztery miesi¹ce przed badaniem.
Pamiêtaæ równie¿ trzeba, ¿e m³ody wiek zwie-
rz¹t poddanych testom alergicznym mo¿e byæ
czynnikiem zamazuj¹cym wyniki. 

Z tego te¿ powodu testów nie powinno wy-
konywaæ siê u psów poni¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia.
Podobnie dzieje siê w starszym wieku. Dlate-
go te¿ testów nie powinno robiæ siê u zwierz¹t,
które ukoñczy³y ju¿ 8 lat. Wyniki takich testów
s¹ po prostu niemiarodajne. 

G³ównymi objawami klinicznymi atopii s¹:
prosówkowe zapalenie skóry, znaczny œwi¹d
czêœci twarzowej g³owy, okolicy szyi i przed-
piersia, wzmo¿ony ³ojotok, uogólniony œwi¹d,
powiêkszenie regionalnych wêz³ów ch³on-
nych, sezonowoœæ wystêpowania. Atopie ró¿-
nicowaæ trzeba z chorobami t³a autoimmuno-
logicznego tj. z autoagresj¹, ale o tym w na-
stêpnym „Mieszkañcu”.

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

MIESZKAÑCU pomó¿!
Alergia u psów i kotów

SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZ¥T
Artur Dobrzyñski

Specjalista Chorób Psów i Kotów
04-052 Warszawa ul. Grenadierów 13,

tel. (022) 673-70-25
od poniedzia³ku do pi¹tku: 14.30-19.00 

(godz. wizyty najlepiej umówiæ telefonicznie)

Powszechnie wiadomo, ¿e najbli¿sza rodzina spadkodawcy nie musi p³aciæ podat-
ku od spadków. Jednak nieznajomoœæ przepisów podatkowych w tym zakresie, mo-
¿e skutkowaæ utrat¹ uprawnienia do skorzystania ze zwolnienia od podatku.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, nabycie w³asnoœci rzeczy lub praw maj¹tkowych, 
w drodze dziedziczenia przez najbli¿sz¹ rodzinê, tj. ma³¿onka, zstêpnych (dzieci, wnuki),
wstêpnych (rodzice, dziadkowie), pasierba, rodzeñstwo, ojczyma i macochê, jest zwolnione
od podatku od spadków i darowizn. Mimo to, zwolnienie od owego podatku nie nastêpuje
automatycznie. Aby mo¿liwe by³o skorzystanie z tego zwolnienia, koniecznym pozostaje,
zg³oszenie nabycia takiej w³asnoœci, w³aœciwemu naczelnikowi urzêdu skarbowego. Dotych-
czas, termin rzeczonego zg³oszenia wynosi³ 1 miesi¹c, od momentu uprawomocnienia siê
orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku. Obecnie, po nowelizacji ustawy o podatku od
spadków i darowizn, z dat¹ 1 stycznia 2009 r., wy¿ej przytoczony termin zosta³ wyd³u¿ony
do 6 miesiêcy. W tym miejscu trzeba wskazaæ, i¿ z d³u¿szego terminu, mog¹ skorzystaæ tyl-
ko te osoby, których obowi¹zek podatkowy powsta³ po 31 grudnia 2008 roku. W przypadku
spadkobrania dotyczy to sytuacji, w których orzeczenie o stwierdzeniu nabycia spadku upra-
womocni³o siê po tej dacie. Przekroczenie terminu szeœciomiesiêcznego nie musi oznaczaæ
automatycznej utraty mo¿liwoœci zwolnienia z podatku. W przypadku, gdy spadkobierca do-
wiedzia³ siê o nabyciu w³asnoœci rzeczy lub praw maj¹tkowych, po up³ywie terminu do ich
zg³oszenia w urzêdzie skarbowym, zwolnienie od podatku stosuje siê, gdy nabywca zg³osi
te rzeczy lub prawa maj¹tkowe w terminie 6 miesiêcy od dnia, w którym dowiedzia³ siê o ich
nabyciu. Konieczne jest jednak uprawdopodobnienie póŸniejszego powziêcia wiadomoœci
o fakcie ich nabycia. Je¿eli spadkobierca, bêd¹cy cz³onkiem najbli¿szej rodziny, nie dope³ni
obowi¹zku zg³oszenia nabycia w³asnoœci rzeczy lub praw maj¹tkowych w przepisanym ter-
minie, zmuszony on bêdzie do uiszczenia podatku, okreœlonego zgodnie z zasadami obo-
wi¹zuj¹cymi nabywców zaliczanych do I grupy podatkowej.

Podstawa Prawna: Ustawa o podatku od spadków i darowizn z dnia 23 lipca 1983 r.
(Dz. U. z 2004 r., Nr 142, poz. 1514 z póŸ. zm.): Art. 4a. 1. Zwalnia siê od podatku nabycie
w³asnoœci rzeczy lub praw maj¹tkowych przez ma³¿onka, zstêpnych, wstêpnych, pasierba, ro-
dzeñstwo, ojczyma i macochê, je¿eli: 

1) zg³osz¹ nabycie w³asnoœci rzeczy lub praw maj¹tkowych w³aœciwemu naczelnikowi
urzêdu skarbowego w terminie 6 miesiêcy od dnia powstania obowi¹zku podatkowego po-
wsta³ego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 2–8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dzie-
dziczenia w terminie 6 miesiêcy od dnia uprawomocnienia siê orzeczenia s¹du stwierdza-
j¹cego nabycie spadku, z zastrze¿eniem ust. 2 i 4 (…).

Kalina Kisiel−Bartoszewicz

Kancelaria Doradztwa Prawnego Leximus, ul. Radzymińska 34 lok. 6, Warszawa, 
tel. 022 215−69−84, tel. kom. 500−020−048, e−mail: kancelarialeximus@gmail.com

§ PRAWNIK RADZI §

Zawsze spada na
cztery ³apy, gania
myszy, w bajce cho-
dzi w butach...o kim
mowa? Oczywiœcie
o kocie! 24 i 25
stycznia br. w Hali
Sportowej na Bia³o-
³êce odby³a siê VII
i VIII Miêdzynarodo-
wa Wystawa (prze-
piêknych) Kotów
Rasowych. 

Sêdziowie wybieraj¹c zwy-
ciêzcê zwracali szczególn¹
uwagê na cechy zewnêtrzne ko-

ta, takie jak: rasê, kolor oraz
jego roz³o¿enia na ciele, kolo-
ry oczu, a tak¿e rodzaje ogona

i uszu. Ciekawostk¹ jest fakt,
i¿ sama myœl podzia³u kotów
na rasy jest stosunkowo nowa,
poniewa¿ jeszcze dwieœcie lat
temu koty nie by³y klasyfiko-
wane. Dziœ znanych jest oko³o
sto ras kotów. Podczas wysta-
wy prowadzona by³a akcja
zbierania karmy dla bezdom-
nych kotów ze Schroniska dla
Bezdomnych Zwierz¹t na Pa-
luchu. Chêtni, zaœ mogli kupiæ
swoim pupilom zabawki lub
karmy podczas wystawy
w hali. Wiêcej informacji
o wynikach w poszczególnych
kategoriach na stronie interne-
towej: www.ekkr.miau.pl.

NJH

KOCIAKI NA BIAŁOŁĘCE
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Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

WARSZAWA

Szacuje siê, ¿e problem
ubytku s³uchu dotyczy oko³o
10% populacji. Oznacza to, ¿e
200 tys. warszawiaków niedo-
s³yszy, choæ z pewnoœci¹
o wiele mniej zdaje sobie z te-
go sprawê.

Zakup aparatu s³uchowego
powinien byæ traktowany jako
inwestycja we w³asne zdrowie,
dlatego nale¿y staraæ siê wy-
braæ aparat s³uchowy, który
najlepiej odpowiada potrze-
bom pacjenta, i to w³aœnie,
a nie cena, powinno wp³yn¹æ
na jego ostateczny wybór.

W Przychodni Specjalistycz-
nej przy ulicy Ostro³êckiej 4

mieœci siê gabinet firmy FO-
NIKON, w którym mo¿na
zbadaæ s³uch, przymierzyæ
oraz zaopatrzyæ siê w aparat
s³uchowy. Przy zakupie apara-
tu istnieje mo¿liwoœæ skorzy-
stania z refundacji Narodowe-
go Funduszu Zdrowia oraz do-
finansowania przez Powiatowe
Centra Pomocy Rodzinie.

W gabinecie oferowane s¹
aparaty s³uchowe renomowa-
nych firm, u¿ywane przez mi-
liony osób na ca³ym œwiecie,
od lat znane i sprawdzone tak-
¿e na polskim rynku. Dostêp-
ne w pe³nej gamie produkty –
od analogowych do cyfro-

wych z systemami sztucznej
inteligencji, od zausznych do
wewn¹trzusznych – s¹ do na-
bycia za gotówkê lub w atrak-
cyjnym systemie ratalnym
(bez odsetek). W ofercie znaj-
duje siê tak¿e prawdziwy hit
wœród aparatów s³uchowych –
aparat Oticon Vigo, który pa-
rametrami dorównuje najdro¿-
szym rozwi¹zaniom na rynku,
a jego cena jest umiarkowana.
Dodatkowo, na miejscu mo¿-
na nabyæ wszelkie niezbêdne
akcesoria i dodatki do apara-
tów s³uchowych, czyli: bate-
rie, wk³adki, œrodki czyszcz¹-
ce, itp.

- Niezbêdnym Ÿród³em suk-
cesu przy doborze aparatu s³u-
chowego jest zrozumienie po-
trzeb pacjenta i uwzglêdnienie
jego indywidualnego trybu ¿y-
cia. Staranna analiza oczeki-
wañ pacjenta umo¿liwia za-
proponowanie konkretnego
rozwi¹zania w postaci nowo-
czesnego aparatu s³uchowego

– mówi pani Ryta Turczyñska,
dyplomowany audioprotetyk
z firmy FONIKON.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ pro-
mocj¹ zimow¹ pracownicy
gabinetów audioprotetycz-
nych firmy Fonikon zapra-
szaj¹ wszystkich zaintereso-
wanych na bezp³atne bada-
nie s³uchu oraz konsultacjê

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA£ÓW:
Warszawa – Praga Południe, ul. Ostrołęcka 4, tel. 022 498−74−80

Warszawa – Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 022 353−42−50
Warszawa – Praga Pó³noc, ul. Brzeska 12, tel. 022 499-69-40
Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 022 353-06-20

Warszawa – Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 022 498-75-40
Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 0 889 179 769 (po godz. 15-tej)

Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 022 862-99-90
Warszawa – Bemowo, ul. Cio³ka 11, tel. 022 877-07-63

Warszawa – Bielany, ul. ¯eromskiego 33, tel. 022 499-66-30

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

Gdzie po aparat słuchowy?
Wiele osób zastanawia siê, czy to ju¿ pora na badanie s³uchu czy mo¿e krew-
ni i znajomi przesadzaj¹ mówi¹c, ¿e coraz trudniej jest siê z nimi porozumieæ.
A przecie¿ pomiar s³uchu oraz dobór aparatu jest bezbolesny i bezp³atny.

APARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 022 498−74−80

ul. Br. Czecha 39
tel. 022 353−42−50

audioprotetyczn¹. Istnieje
mo¿liwoœæ skorzystania z re-
fundacji NFZ i œrodków
PFRON. Osobom niepe³no-
sprawnym proponujemy wi-
zyty domowe. Z uwagi na
du¿e zainteresowanie naszy-
mi us³ugami prosimy o tele-
foniczne umawianie wizyt
(ul. Ostro³êcka 4, tel. 022 498
74 80; ul. Br. Czecha 39, tel.
022 353 42 50) AS 2009

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

 Realizacja zleceñ NFZ
 Akcesoria do aparatów
 Dobór i badanie s³uchu bezp³atne
 Wizyty domowe u osób niepe³nosprawnych
 Fachowa pomoc protetyków s³uchu

S P R Z E D A Ż  N A R A T Y
tel. 022 812−49−09

W-wa ul. Bielszowicka 15 (Miêdzylesie)
codziennie w godz. 10.00-18.00 

(bez sobót i ost. poniedzia³ku miesi¹ca)

AAPPAARRAATTYY  SS££UUCCHHOOWWEE
Elektronika Elektromech. Sprzêtu Med. i Lab.

Ma³gorzata Lech
Rok za³o¿enia 1986

AAUUDDIIOO  SSEERRVVIICCEE
SSIIEEMMEENNSS
OOTTIICCOONN

BBEELLTTOONNEE

REKLAMA REKLAMA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA
� N O W O Œ Æ wybielanie zêbów lamp¹ w 45 min.

PROTETYKA
� mosty, korony porcelanowe

� protezy elastyczne „Valplast”, szkieletowe, akrylowe
ORTODONCJA

� aparaty sta³e i ruchome
CHIRURGIA

� trudne ekstrakcje („ósemki”) 
� usuniêcie torbieli (resekcje) � hemisekcje

IMPLANTY
Profesjonalne czyszczenie zêbów

z kamienia i osadu przez wykwalifikowan¹ higienistkê.
Znieczulenia miejscowe.

Nowoczesny sprzêt i materia³y
INDYWIDUALNY DOBÓR POSTÊPOWANIA

LECZNICZEGO.
Czynne codziennie: 9.00-20.00 Sobota: 9.00-15.00

Honorujemy wszystkie karty kredytowe.

Uwaga nowy adres:
Ul. GROCHOWSKA 56

tel. 022 879 87 61
0696 472 557

LLLLOOOOGGGGOOOOPPPPEEEEDDDDAAAA
DIAGNOZA I TERAPIA

ZABURZEÑ MOWY

ul. OSOWSKA 82
tttt eeee llll ....     666600004444----444433331111----888866667777

U NAS NIE BOLI!
GABINET 

STOMATOLOGICZNO−PROTETYCZNY
z 20−letnią praktyką

ul. Grochowska 142 tel./fax 022 610−41−91
czynny pon.−pt 9.00−20.00

Oferujemy Pañstwu:
�� kontrolê, przegl¹dy – bezp³atnie
�� RTG, kamerê wewn¹trzustn¹ 

– na miejscu
�� pe³en zakres us³ug

Konkurencyjne ceny i jakoœæ!

�� KOSMETYKA TWARZY
�� PIELÊGNACJA CIA£A
�� ZABIEGI DLA MÊ¯CZYZN

�� PRZE£OM W KSZTA£TOWANIU SYLWETKI,
usuwanie cellulitu, redukcja zmarszczek

* mezoterapia bezig³owa * dobroczynne dzia³anie fal radiowych
Al. St. Zjednoczonych 26A (I piętro)

Tel. 022 243−29−29    www.elizabethspa.pl

Warszawskie szpitale coraz czê-
œciej odmawiaj¹ przyjêcia pa-
cjentów przywiezionych przez
pogotowie ratunkowe. Twierdz¹,
¿e nie maj¹ miejsc. Narodowy
Fundusz Zdrowia zareagowa³
i skontrolowa³ 23 stycznia sto-
³eczne placówki, bo maj¹ obo-
wi¹zek przyjmowaæ pacjentów
w stanie zagro¿enia ¿ycia. 

Przed dwoma tygodniami dosz³o do drama-
tycznej akcji ratunkowej nad Wis³¹. Z mostu sko-
czy³ mê¿czyzna. W hipotermii zosta³ przewieziony
do szpitala przy Stêpiñskiej. Tamtejsza Izba Przyjêæ
odmówi³a przyjêcia twierdz¹c, ¿e nie ma miejsc.
Mê¿czyzny nie uda³o siê uratowaæ. W pi¹tek rano
kilka szpitali odmówi³o pogotowiu ratunkowemu
przyjêcia pacjentów. Powód ten sam - brak miejsc.
Narodowy Fundusz Zdrowia zleci³ kontrolê. 

W Szpitalu Grochowskim kontrolerzy znaleŸli
piêtnaœcie wolnych miejsc, choæ dyrektor twier-
dzi³, ¿e „nie ukrywa ¿adnych ³ó¿ek”. 

- Trudno mówiæ, ¿e ktoœ, ja na przyk³ad, ukry-
wam dziesiêæ ³ó¿ek, które s¹ wolne, bo w godzi-
nach popo³udniowych by³o szesnaœcie wypisów,

¿eby na weekend ludzie wrócili do domu – powie-
dzia³ lekarz Witold Bromboszcz. 

W Szpitalu Praskim kontrola ujawni³a dziesiêæ
wolnych miejsc. Dyrektor Pawe³ Obermeyer t³u-
maczy, ¿e to siê dynamicznie zmienia. - Rano by-
³y wolne ³ó¿ka, a jednoczeœnie wczoraj przyjêto
jedenastu pacjentów. 

W Bródnowskim by³o dziesiêæ wolnych ³ó¿ek,
w Miêdzyleskim czternaœcie, a w Wojskowym In-
stytucie Medycznym piêæ. 

Kontroli do szpitala nie wpuœci³a dyrekcja Szpi-
tala Wolskiego. Nastêpnego dnia dyrektor Marek
Balicki nie kry³ oburzenia. - W sytuacji, kiedy my
codziennie raportujemy, mamy 20% wiêksze ob³o-
¿enie ni¿ norma ³ó¿ek i zamiast nam pomóc, to
przychodzi kontrola i w dodatku nieformalna?

Kontrola uznana zosta³a za nieformaln¹, bo
niezapowiedziane kontrole mo¿e przeprowadzaæ
Ratusz i ministerstwo zdrowia. NFZ powinien za-
powiedzieæ swoj¹ kontrolê na 24 godziny wcze-
œniej.

Wanda Paw³owicz rzecznik Mazowieckiego
Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ twierdzi, ¿e mi-
mo wszystko jednak szpitale nie wypad³y fatal-
nie. - Wypad³y bardzo dobrze, bo zorganizowa³y
dostawki – mówi. – Szpitale czêsto przyjmowa³y
pacjentów, choæ nie by³o miejsc...

Po kontroli wszystkie szpitale przyjmuj¹ pa-
cjentów, ale dok³adnej liczby wolnych ³ó¿ek
w danym momencie nikt nie jest w stanie dok³a-
dnie okreœliæ. MKP

Kontrola NFZ w warszawskich szpitalach



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

Wiele osób najbardziej lubi
deski drewniane. Zdarza się,
że po jakimś czasie deska pa−
czy się i pęka. By tego unik−
nąć, trzeba przestrzegać kilku
zasad: myjąc ją, czy nawet
zwilżając przy płukaniu, za−
wsze moczymy obie strony de−
ski by nie dopuścić do napęcz−
nienia mokrej strony i wygina−
nia odwrotnej, suchej. Do my−
cia używamy detergentów,
z uwagi na ich właściwości od−
tłuszczające i dezynfekcyjne.
Dobrze jest co jakiś czas czy−
stą, drewnianą deskę roz−
grzać, na przykład w ledwo let−
nim piekarniku, i szybko po−
smarować ciepłym olejem po
obu stronach. Taka impregna−
cja przedłuży jej trwałość i po−
prawi wygląd. 

Deski plastikowe, łatwiejsze
do utrzymania w czystości,
są twarde lub miękkie, grubo−
ści karty kredytowej (można
je rolować do przechowywa−
nia).  Rozbijając mięso na pla−
stiku lepiej podłożyć pod spód
ściereczkę, by amortyzować
kontakt z blatem (deska
drewniana sama tłumi uderze−
nia). 

Do jarzyn przyda się deska
plastikowa składana w kształt
rynny, co zapobiega rozsypy−
waniu się warzyw.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
ZZeeggaarreekk  ––  kkttoo  ggoo  nniiee  mmaa??  WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć  oo nniimm  nniieeccoo  wwiięęcceejj..  
Ręczne zegarki mogą być kwarcowe (wymiana baterii co kilka

lat), mechaniczne (nakręcane ręcznie), lub z automatycznym nacią−
giem (sprężyna nakręcana jest zwykłymi ruchami ręki, na której no−

simy zegarek). Bardzo drogie są zegarki z napędem AGS, z wbudowanym maleńkim ge−
neratorem zasilającym automatyczny naciąg – producenci gwarantują nawet 10 lat bez
nakręcania czy wymiany baterii!

„Szkiełka” w zegarkach nie są już szklane. Mogą być: szafirowe – najtrwalsze, odpor−
ność w skali Mosha 7−9 pkt, nie zarysuje ich nawet stal narzędziowa, ale one bez trudu
zarysują zwykłe szkło. 4−5 pkt ma szkiełko mineralne, na bazie krzemu, czasami dodat−
kowo utwardzane; można je zarysować ostrzem noża. Najtańsze są szkiełka hesalitowe,
syntetyczne – to plastik, nieodporny na zarysowania.

Wodoszczelność zegarka, deklarowana w gwarancji, oznacza: głębokość do 30m – od−
porny na zachlapanie czy deszcz; 50m – jeśli dobrej marki, z zakręcanym „wieczkiem”,
można w nim pływać; 100m – pozwala na płytkie nurkowanie; 200−300m – dla nurków.

CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Zima to dobra pora na racuchy, placki i placu-
szki. Oto kilka przepisów, œwietnych jako drugie
danie obiadowe. Do wyboru!

✓✓ Placki I: 2 jaja roztrzepaæ z 4-5 ³y¿kami kwaœnej œmieta-
ny. Dodaæ oko³o 3 ³y¿ek tartej bu³ki, sól, pieprz i m¹kê (1-2
³y¿ki) by ciasto mia³o odpowiedni¹ gêstoœæ. Gdy gotowe,
wmieszaæ 3-4 ³y¿ki skwarek z wêdzonego boczku oraz 2-3 ³y¿ki siekanej, sma¿o-
nej na z³oto cebulki. K³aœæ ³y¿k¹ na rozgrzany t³uszcz, sma¿yæ z obu stron. Mo¿-
na podawaæ z kwaœn¹ œmietan¹ lub ketchupem i posypk¹ z tartego ¿ó³tego sera.

✓✓ Placki II: surowy filet rybny bez oœci (np. grenadier), oko³o 20 dag, namoczyæ
w mleku z czosnkiem na oko³o dwie godziny. Nastêpnie pokroiæ go na ma³e ka-
wa³ki, dodaæ roztarty du¿y z¹bek czosnku (mo¿e byæ pó³ ³y¿eczki suszonego),
jedno jajo, posiekan¹, ma³¹ cebulkê (lub dwie dymki), siekany koperek, nieco so-
li, ostrej papryki i pieprzu, czubat¹ ³y¿eczkê koncentratu pomidorowego, 1/4 p³a-
skiej ³y¿eczki proszku do pieczenia i tyle m¹ki, by wysz³o ciasto jak na racuchy.
K³aœæ ³y¿k¹ na gor¹cy olej i rozp³aszczaæ. Sma¿yæ z obu stron, podawaæ z kiszo-
n¹ kapust¹ lub sosem czosnkowym.

✓✓ Placki III: Kilogram ugotowanych ziemniaków zetrzeæ na tarce. Dodaæ dwa
zmia¿d¿one z¹bki czosnku, czubat¹ ³y¿kê zió³ prowansalskich, jedno jajo, pó³
szklanki siekanych czarnych oliwek, kilka siekanych suszonych pomidorów, pó³
szklanki drobno krojonej ostrej kie³baski, najlepiej – salami, do tego 4 ³y¿ki ma-
s³a lub 6 ³y¿ek oliwy, sól i tyle m¹ki, by powsta³o ciasto jak na racuchy. Sma¿yæ
na oliwie lub na zwyk³ym oleju, lecz z dodatkiem ³y¿ki mas³a, dla aromatu. Naj-
lepsze s¹ malutkie, popijane ch³odnym, bia³ym winem, ale z piwem te¿ smaku-
j¹ dobrze!

✓✓ Placki IV: ma³¹ puszkê kukurydzy niedbale rozgniatamy widelcem, miesza-
my z tartym, ¿ó³tym serem (1/3 szklanki), maœlank¹ lub mlekiem i m¹k¹ – iloœæ
dwóch ostatnich sk³adników zale¿y od tego, jak bardzo kukurydziany smak chce-
my osi¹gn¹æ). Gdy za rzadkie, mo¿na dosypaæ nieco… kukurydzianych p³atków
œniadaniowych. Dodajemy sól, bia³y pieprz i nieco zió³, np. szczyptê tymianku,
oregano lub rozmarynu. Sma¿ymy na oliwie lub oleju na leciutko z³oty kolor. Naj-
lepsze, gdy gor¹ce! PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy
ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
PKS−em jedzie kompletnie pijany facet. Na−

gle spada mu coś na głowę. Otwiera zamglo−
ne oczy i mamrocze: 

− Gdzie my jesteśmy? 
− W Łodzi − odpowiada sąsiad. 
− To, to ja wiem, ale dokąd płyniemy?

☺ ☺ ☺
Typowy maczo wykłada swojej nowo poślubionej żonie za−

sady ich związku:
− Po pierwsze − wracam do domu, o której chcę. 
− Po drugie − żadnego ględzenia z tego powodu.
− Po trzecie − na stole ma czekać obiad, chyba, że powiem

inaczej.
− Po czwarte − będę się spotykał ze starymi kumplami, po−

pijał, grał w karty, jeździł na ryby i nie będziesz z tego po−
wodu robić mi wyrzutów. Jakieś uwagi?

− W porządku! Zgadzam się! Wszystko ok! Dodam tylko jedno:
że w tym domu ZAWSZE o siódmej wieczorem będzie seks. Nie−
zależnie od tego, czy tu będziesz, czy nie... WWeessoołłyy  RRoommeekk

11112222    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC
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H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

W najbli¿szym czasie powinieneœ siê liczyæ z fi-
skusem, urzêdami i terminami, jednym s³owem
lekko w tym temacie nie bêdzie. Drogi Baranku
mo¿esz chcieæ z³apaæ kilka srok na ogon i lekce-
wa¿yæ stan swojego zdrowia. Ani siê wa¿, masz
dbaæ o swoj¹ kondycjê, powstrzymywaæ siê od
u¿ywania s³ów, których potem bêdziesz gorzko
¿a³owa³. Nie skupiaj siê na dalekosiê¿nych pla-
nach, przyda siê odrobina dystansu, obni¿enie
poprzeczki i skupienie siê na bie¿¹cych spra-
wach. 

�� BYK 22.04-21.05
Nie bêdziesz siê nudziæ, w najbli¿szym czasie,
wykorzystasz ka¿d¹ chwilê, aby zaj¹æ siê spra-
wami finansowymi i karier¹. Mo¿liwe, ¿e otworz¹
siê przed Tob¹ now¹ mo¿liwoœci. Bêdziesz wie-
dzia³, co jest dla Ciebie korzystne, a co nie. W mi-
³oœci bywasz doœæ wymagaj¹cy, od partnera ¿¹-
dasz poœwiêcenia w³asnych planów i ambicji, co
mo¿e doprowadziæ do niez³ej awantury z ukocha-
n¹ „po³ow¹”.  

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
W lutym niektóre k³opoty finansowe mog¹ do Cie-
bie powróciæ jak bumerang. Warto zaj¹æ siê na
powa¿nie podniesieniem swoich kwalifikacji np.
nauk¹ jêzyka lub ukoñczeniem kursu gotowania.
W sprawach uczuciowych postaraj siê zapano-
waæ nad ba³aganem panuj¹cym w Twoim zwi¹z-
ku. Tylko cierpliwoœci¹ i delikatnoœci¹ okazywan¹
bliskiej osobie mo¿esz przywróciæ harmoniê. Po-
staraj siê, bo warto… 

�� RAK 22.06-22.07
Nie³atwo bêdzie mieszkaæ z Tob¹ pod jednym da-
chem przez najbli¿szy miesi¹c. Mo¿esz daæ siê
we znaki domownikom. Raz bêdziesz na wozie,
raz pod wozem, wiêc nie przesadzaj z ambitnymi
planami. Mog¹ te¿ zdarzyæ siê dni, kiedy podjêcie
najprostszej decyzji oka¿e siê zbyt skomplikowa-
ne. Wtedy nale¿y przespaæ siê z problemem. Po-
woli wszystko wróci do normy.

�� LEW 23.07-23.08
Wokó³ siebie mo¿esz mieæ osoby, które zainspi-
ruj¹ Ciê do robienia nietypowych rzeczy. Bê-
dziesz siê udziela³ bardziej towarzysko i zawiera³
znajomoœci. Mog¹ z tego wynikn¹æ pewne korzy-
œci, bo Lwy remontuj¹ce mieszkanie mog¹ zna-
leŸæ zrêcznego malarza lub glazurnika, maj¹ce
k³opoty ze zdrowiem – lekarza z intuicj¹, a bizne-
smeni kogoœ, kto im doradzi, jak omin¹æ bariery
urzêdowe…

�� PANNA 24.08-23.09
Du¿o ha³asu o nic, takie mo¿esz mieæ wra¿enie
poruszaj¹c siê po polu minowym zwanym prac¹.
Ale bez obaw, wszystko masz pod kontrol¹.
SprawdŸ tylko, czy aby na pewno niektórzy ludzie

zas³uguj¹ na Twoje zaufanie. W mi³oœci – spokoj-
na stabilizacja – ale akurat spokój i ciepe³ko – to
jest to, co Panny lubi¹ najbardziej.

�� WAGA 24.09-23.10
Rozwa¿ny i romantyczny. Jeœli po³¹czysz te dwie
skrajne postawy – to efekt uzyskasz porywaj¹cy.
Sukcesy na polu zawodowym i domowym muro-
wane. Teraz jest najlepszy czas na odbycie
szczerej rozmowy z osob¹, która jest bliska Twe-
mu sercu. Od Ciebie tylko zale¿y – czy siê uda.
Za kierownic¹ – uwa¿aj.

�� SKORPION 24.10-23.11
Warto trochê powalczyæ i poczekaæ, aby osi¹-
gn¹æ upragnione cele. Fortuna i ludzie bêd¹ Ci
teraz sprzyjaæ. Gry losowe, decyzje o podjêciu
inwestycji, wszystkie poczynania mog¹ przy-
nieœæ pieni¹dze. Za to w sprawach uczuciowych
na razie bez wiêkszych zmian. Uwa¿aj tylko na
s³owa, bo plotka wyfruwa motylem a wraca s³o-
niem. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Kapryœna aura os³abi Twój uk³ad odpornoœciowy,
dlatego postaraj siê wzmocniæ. Regularne posi³ki,
urozmaicona dieta i wiêcej snu pomog¹ Ci uciec
przed zwolnieniem lekarskim. A warto byæ zdro-
wym, bo los szykuje Ci du¿o przyjemnoœci – mi³e
spotkania towarzyskie, karnawa³owe szaleñstwa
i uznanie u p³ci przeciwnej – nic tylko siê bawiæ! 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Czy¿ nie czas ju¿ zacz¹æ dokonaæ paru zmian
w swoim ¿yciu. Zainwestowaæ w siebie, pójœæ na
kurs lub na fitness. Twoje zadowolenie prze³o¿y
siê na lepsze efekty w pracy i spokój w domu. Je-
œli starczy Ci czasu – spróbuj porozmawiaæ z bli-
sk¹ Ci osob¹. Ta rozmowa mo¿e byæ dla Was
bardzo wa¿na, musisz tylko byæ do niej przygoto-
wany.

�� WODNIK 21.01-19.02
Wiele pytañ i w¹tpliwoœci mo¿e zdominowaæ naj-
bli¿sze dni. Jednak rozwi¹zanie pojawi siê równie
szybko jak przyszed³ problem. Nie staraj siê tylko
wyprzedziæ wydarzeñ aran¿uj¹c ró¿ne sytuacje.
Czasami lepiej poczekaæ… W razie w¹tpliwoœci –
pamiêtaj – ¿e jest przy Tobie ktoœ przychylny
i bardzo, bardzo Ci oddany. Rozejrzyj siê tylko
dooko³a. 

�� RYBY 20.02-20.03
Czy zawsze musisz goniæ wczorajszy dzieñ.
Przystopuj i ciesz siê chwil¹. W pracy masz na
razie sytuacjê w miarê stabiln¹, w domu te¿ bez
zawirowañ. Teraz jest dobry czas na nawi¹zanie
nowych kontaktów towarzyskich albo reaktywa-
cjê starych. Nie zwierzaj siê tylko ze swoich pla-
nów przypadkowym osobom, bo mog¹ byæ niepo-
rozumienia. 

Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 14 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 24/25/2008 „Bo¿e Narodzenie”. Nagrodê ksi¹¿ko-
w¹ wylosowa³ p. Kazimierz Milczuk z ul. Pu³awskiej. Wa¿ne do 13.02.br.
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13 stycznia w Komisariacie
Policji w Weso³ej przy ul.
1. Praskiego Pu³ku uroczy-
œcie wrêczono dyplomy
Prezydenta m.st. War-
szawy oœmiu najlep-
szym funkcjonariu-
szom pionu prewencji.
Ewa Gawor, dyrektor
Biura Bezpieczeñstwa i Za-
rz¹dzania Kryzysowego m.st.
Warszawy wraz z burmistrzem
Edwardem K³osem, przekazali
policjantom dwa samochody
osobowe oraz m.in. sprzêt biu-

rowy (komputery, drukarki,
kserokopiarki, sprzêt ³¹czno-
œci) zakupione przez warszaw-
ski samorz¹d. Burmistrz
Edward K³os zapowiedzia³ te¿
budowê nowego komisariatu
policji w Weso³ej, czym bar-
dzo ucieszy³ obecnego na uro-
czystoœci Komendanta Rejono-
wego Policji Warszawa VII
Wojciecha Janickiego.

� � �
Policjanci ze Œródmieœcia od

w³adz Warszawy otrzymali
mercedesa za 360 tysiêcy z³o-
tych . Bêdzie on bardzo przy-
datny podczas najbli¿szych mi-
strzostw Europy. Komendant
sto³ecznej policji Adam Mularz
powiedzia³, ¿e jest to najcen-

niejszy dar, jaki Policja otrzy-
ma³a od warszawskiego samo-
rz¹du. Obecna na uroczystoœci
prezydent stolicy Hanna Gron-
kiewicz-Waltz podkreœli³a, ¿e
dziœ Warszawa jest jednym
z bezpieczniejszych miast
w Polsce i Europie.

� � �
Ju¿ tydzieñ przed œwiêtem

Babci i Dziadka œwiêtowano
z tej okazji w Klubie Kultury
„Marysin”. Dziadkowie i Bab-
cie mogli byæ dumni ogl¹daj¹c
wystêpy swoich wnucz¹t. Etiu-
da taneczna w wykonaniu ma-
³ych baletnic, „Jase³ka” zapre-
zentowane przez teatr Kot,
a potem taniec towarzyski, hip-
hop, disco, show-dance oraz

gra na instrumentach – piani-
nie, keyboardzie i gitarze.
Wszystkie te wystêpy by³y re-
welacyjne.

� � �
Równie¿ w Klubie Kultury

„Zastów” fetowano Babcie
oraz Dziadków. Starsi i m³od-
si œwietnie siê bawili. Kwiaty,
¿yczenia, ca³usy, konkursy,

popisy wokalne i recytator-
skie wnucz¹t, sprawi³y, ¿e se-
niorzy tego dnia czuli siê wy-
j¹tkowo.

� � �
15 stycznia ju¿ po raz szósty

odby³ siê przegl¹d kolêd i pa-
stora³ek wawerskich przed-

szkolaków. W imprezie udzia³
wziê³o 10 przedszkoli z terenu
Wawra.

Organizatorem wspólnego
kolêdowania by³o przedszkole
nr 264 im. „Pluszowego Mi-
sia".

� � �
„ Let it snow, snow, snow…”

to tytu³ wyj¹tkowego koncertu,
jaki odby³ siê 15 stycznia br.
w Szkole Podstawowej nr 109
im. Batalionów Ch³opskich
przy ul. Przygodnej. Wyj¹tko-
wego, bo wyœpiewanego przez
uczniów szko³y w trzech jêzy-
kach: polskim, angielskim
i francuskim. Zaproszeni go-
œcie, a zw³aszcza Babcie
i Dziadkowie, którym tego-
roczny koncert by³ dedykowa-
ny, mieli okazjê us³yszeæ trady-
cyjne kolêdy i pastora³ki an-

gielskie oraz francuskie.
W programie znalaz³ siê rów-

nie¿ specjalny wystêp œwi¹-
teczny, jaki uczniowie

tej szko³y zaprezento-
wali podczas XX
O g ó l n o p o l s k i e g o

Op³atka Sportowców,
który odby³ siê 3 stycznia

w Radoœci. W koncercie
wziê³y udzia³ dzieci od zerów-

ki do klas szóstych. Polsko-an-
gielsko-francuskie koncerty
œwi¹teczne i zimowe s¹ tam
organizowane od czterech lat.

� � �
Centrum Promocji Kultury

Praga Po³udnie zaprasza do
klubu bryd¿owego w siedzibie
CPK przy ul. Podskarbiñskiej 2.
Do dyspozycji cz³onków klubu
CPK oddaje doln¹ salê klubo-
w¹, w ka¿dy czwartek w godzi-
nach 16.30–21.30. Zapisy chêt-
nych prowadzone bêd¹ telefo-
nicznie w dni powszednie do 14
lutego br. w godz. 10.00-14.00,
nr tel. 022 517 65 75 oraz
w godz. 16.00–20.00, nr tel. 0
601 216 941. W trakcie roz-
grywek na forum klubu bêd¹
obowi¹zywaæ przepisy bryd¿a
robrowego, oparte na prawie
bryd¿owym. Przewiduje siê
przeprowadzenie co najmniej
dwóch turniejów wewnêtrz-
nych, w celu wy³onienia dru¿y-
ny, która reprezentowa³aby
klub w rozgrywkach organizo-
wanych przez Polski Zwi¹zek
Bryd¿a Sportowego na terenie
Warszawy.

(ab)

�� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 – 30.01. godz. 16.00 - Warsztaty tañca s³owackiego
prowadzone przez cz³onków zespo³u Ziaryslav a bytosti ze S³o-
wacji, wstêp wolny; godz. 19.00 - Koncert folkowy „z drugiej
strony gór” zespo³u Ziaryslav a bytosti ze S³owacji, wstêp wol-
ny; 01.02. godz. 11.00 - Spektakl dla dzieci pt. „Piotruœ i wilk”.
Bilety w cenie 3 z³; godz. 17.00 - Spotkanie z podró¿nikiem,
Krzysztofem Dworczykiem pt. „Magiczna Italia”. Wstêp wolny;
04.02. godz. 17.00-21.00 Zabawa taneczna dla seniorów. Bilety
w cenie 10 z³; 05.02. godz. 18.00 - Koncert grupy akustycznej:
Sudnik, Litwiñski, Pêczak, Wudarczyk. Wstêp wolny; 07.02.
godz. 18.00-20.00 Wieczór „Muzyka Kresów”: pokaz filmu
„Koniec pieœni”oraz spektakle pt:„Pieœni polskie” i „Trzy dŸwiê-
ki” w wykonaniu Zespo³u Miêdzynarodowej Szko³y Muzyki
Tradycyjnej w Lublinie. Wstêp wolny. 09.02. godz. 18.00 - Spo-
tkanie literackie pt. „G³os siê rozchodzi”. Wieczór laureatów
Konkursu „Praska Przystañ S³owa” - Magdaleny i Marcina
Orliñskich z Saskiej Kêpy. Wstêp wolny; 11.02. godz. 17.00-
21.00 Zabawa taneczna dla seniorów. Bilety w cenie10 z³; 12.02.
godz. 17.00 - Praska Szko³a Zdrowia (badania profilaktyczne ci-
œnienia, cholesterolu, glukozy, tlenku wêgla w p³ucach osób pa-
l¹cych i poradnictwo w zakresie zdrowego od¿ywiania).Wstêp
wolny.
�� Klub Kultury „Goc³aw” – Filia CPK ul. Fieldorfa 10 –
02.02 godz. 19.00 – „Zielone Mazowsze” –  Autorskie spotkanie
z taternikiem i podró¿nikiem Robertem Gaczkiem. W programie
prelekcja i pokaz filmu. Wstêp wolny; 04.02. godz. 18.00 -
Przedstawienie koncepcji i projektu zagospodarowania terenów
zielonych wokó³ Jeziorka Balaton. Konsultacje spo³eczne
z udzia³em w³adz dzielnicy, projektantów i mieszkañców Goc³a-
wia; 5.02. godz. 18.30 – 20.00 „Walentynkowe bukiety” - Spo-
tkanie z florystyk¹ Beat¹ Chwaleba w ramach zajêæ Akademii
Cz³owieka Aktywnego; 08.02. godz. 17.00 – „Walentynkowo–
karnawa³owe rytmy” – Dyskoteka dla dzieci i m³odzie¿y, prowa-
dzenie DJ Tom. Bilety w cenie 5,00 z³.; 09.02. godz. 19.00 – „Se-
minarium”– Program satyryczny w wykonaniu kabaretu Dasza
Von Yock, laureatów Grand Prix Festiwalu Dobrego Humoru
w Gdañsku. Wykonawcy: Zbigniew Radek, Jarmila Radkowa,
Pavel Dobel. Wstêp wolny
�� Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 – 04.02.
godz. 17.30 Œwiaty i zaœwiaty Boles³awa Leœmiana wyk³ad Ste-
fana Starczewskiego ilustrowany pieœniami;11.02. godz. 15.00 –
Kartki do przyjació³ - warsztat plastyczny; godz. 17.00 „Wawer -
miejsca pamiêci” wystawa fotografii, wernisa¿; 12.02. godz.
19.00 Tryptyk romantyczny – C. K. Norwid „Bia³e i czarne kwia-
ty”; 18.02. godz. 19.00 E. Stachura „Msza wêdruj¹cego” wyko-
nawcy Anna Chodakowska, Roman Ziemlañski;
�� Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 – 30.01. godz. 18.00
- Wokó³ wystawy 60 lat temu w Warszawie. Pokaz filmów doku-
mentalnych o 1947 i 1948 roku. Wstêp wolny.

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW
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SPEC nadal miejski. To zdecydowanie
najwa¿niejsza informacja nie tylko tego
tygodnia, ale ca³ego stycznia. Lansowa-
na przez [----] (zgodnie z noworocz-
nym postanowieniem nazwisko tego
wiceprezydenta wymienimy dopiero
w informacji o jego dymisji) idea „lepiej
zarz¹dza siê to, co prywatne”, nie zna-
laz³a uznania w oczach radnych.
Uchwa³a pad³a w g³osowaniu jak – nie
przymierzaj¹c – Warszawa za rz¹dów
Lecha K. 

Wed³ug [----] (zgodnie z noworocz-
nym itd.) SPEC nale¿a³o sprzedaæ. Ko-
mu i za ile? To nie by³a informacja istot-
na. W ka¿dym razie „nie na tym eta-
pie”. Tyle, ¿e innego etapu nie przewi-
dywano. Po wyra¿eniu zgody przez Ra-
dê, ca³¹ reszt¹ mia³ zaj¹æ siê [----].
W czasie wielogodzinnej debaty nie
uda³o siê radnym uzyskaæ nawet infor-
macji, jaki jest maj¹tek SPEC, kiedy
ostatni raz szacowano wartoœæ nieru-
chomoœci, ile ich jest i które s¹ spó³ce do
dzia³alnoœci statutowej niepotrzebne.
Pan [----] wyszed³ z za³o¿enia, i¿ – jak
to zgrabnie uj¹³ w prasowym wywia-
dzie „zgoda na prywatyzacjê SPEC to
kwestia zaufania”. G³osowanie pokaza-
³o, i¿ wiêkszoœæ radnych do [----] zaufa-
nia nie ma. Oficer po czymœ takim
strzeli³by sobie w ³eb. Pan na ciele 
[----] czuje siê dobrze. 

Prywatyzacja SPEC tak [----] zajê³a,
i¿ zawali³ podany przez samego siebie

(bodaj trzeci, jeœli coœ nam nie umknê-
³o) termin wprowadzenia pod obrady
Rady uchwa³y w sprawie przekszta³ce-
nia szpitali i przychodni w spó³ki, czyli
ich komercjalizacji. 

Trzeba przyznaæ, i¿ w kwestii tej
pan [----] zachowuje daleko posuniêt¹
tak zwan¹ nieortodoksyjn¹ konse-
kwencjê. W pierwszej ods³onie lekiem
na ca³e z³o mia³a byæ jedna spó³ka dla
wszystkich przychodni i szpitali – tylko
ona mia³a szansê uratowaæ sto³eczn¹
s³u¿bê zdrowia. We wrzeœniu spó³ek
mia³o byæ ju¿ kilka, ale wci¹¿ obejmu-
j¹cych ca³oœæ dzisiejszych ZOZów. Ko-
lejna ods³ona dotyczy³a spó³ki „po³o¿-
niczej”, czyli próby faktycznego wy-
prowadzenia spod kontroli radnych je-
dynych nie zad³u¿onych i chwalonych
placówek oraz „dwóch-trzech spó³ek
pilota¿owych”. Mo¿e warto poczekaæ,
bo jeœli tempo siê utrzyma to ca³a spra-
wa – okreœlana przez ekspertów od
pocz¹tku jako przyk³ad dyletantyzmu
– ograniczy siê do jednego szpitala.
Pytanie tylko – który bêdzie mia³ pe-
cha. 

Póki co, pecha ma Szpital MSWiA
przy Wo³oskiej, obdarzony przez re-
sort dyrektorem w osobie lekarza,
który pracuj¹c na podobnym etacie
w miejskim szpitalu przy ul. Grenadie-
rów zas³yn¹³ dwoma rzeczami: nowym
piêtrem z oknami na wysokoœci ³ydki
(bo siê komuœ coœ pomyli³o) i umiejêt-

noœci¹ pracowania kilkadziesi¹t godzin
bez przerwy. Miasto w osobie PiSow-
skich w³adz przekaza³o dwa lata temu
sprzêt zlikwidowanego przez Lecha
Kaczyñskiego szpitala przy ul. Go-
szczyñskiego w³aœnie na Wo³osk¹. Pod
warunkiem wszak¿e, i¿ bêdzie on s³u-
¿y³ mieszkañcom. Jak dowiod³a TVN,
nie s³u¿y. Radni szukaj¹ wiêc sposobu,
by sprzêt ten odzyskaæ i przekazaæ do
szpitala miejskiego. Najchêtniej na
Grenadierów, gdzie by siê przyda³.
A przy okazji udowodni³, i¿ „ko³o hi-
storii” istnieje. 

A propos historii. Czy wiecie Pañstwo
sk¹d najbli¿ej jest na pocztê? Prawid³o-
wa odpowiedŸ brzmi: z Biura Promocji
Miasta. To ta jednostka organizacyjna,
która najpierw wymyœli³a promocjê
przez pokazywanie Warszawy jako po-
la kapusty, potem chcia³a wyrzucaæ
przez okno – w interwale 24 godzin –
fortepian, by „idea³ siêgn¹³ bruku”, na-
stêpnie wprawi³a w os³upienie Wydzia³
Ruchu Drogowego Komendy Sto³ecznej
Policji i pó³ Ministerstwa Infrastruktury,
gdy przewidziane przepisami pasy,
zwane tak¿e zebr¹, chcia³a zastêpo-
waæ… malunkiem fortepianowej kla-
wiatury. Do tych sukcesów z przyjem-
noœci¹ do³¹czamy kolejny: po³¹czenie
Warszawy i Banku Pocztowego. Dziêki
przytomnoœci umys³u ratuszowych spe-
ców od promocji bêd¹ one reklamowa-
³y siê tym samym has³em. To nie ¿art.
Po prostu ktoœ nie zauwa¿y³, i¿ has³o
„Ka¿demu po drodze” jest ju¿ zajête.
A¿ trudno uwierzyæ – po tym paœmie
sukcesów – i¿ Biuro Promocji nie jest
nadzorowane przez wiceprezydenta 
[----].

Ale g³owy do góry! Co siê odwlecze,
to nie uciecze. A i hase³ jest jeszcze tro-
chê do wykorzystania. Proponujemy na
przyk³ad „Warszawa, to jest to”, „Stoli-
ca krzepi” lub „Warszawa uczy, bawi,
wychowuje”. 

PODPATRYWACZ 

Wydawa³oby siê wiêc, ¿e nie
ma potrzeby mno¿enia tytu³ów,
gdy¿ rynek jest nasycony. Nie ma
zw³aszcza potrzeby wydawania lo-
kalnych pism przez urzêdy dziel-
nicowe. Tymczasem, jak poinfor-
mowa³ w imieniu Stowarzyszenia
Obywatele dla Warszawy jego wi-
ceprzewodnicz¹cy, S³awomir Po-
tapowicz (22 stycznia bm.), z 18
warszawskich dzielnic jedynie
piêæ nie posiada w³asnej gazety.
Pozosta³e wydaj¹ kwartalniki,
miesiêczniki, a nawet dwutygo-
dniki. 

- Warszawa ma szczêœcie do cie-
kawych i obiektywnych publikacji
lokalnych - mówi Potapowicz. –
Dlatego nie ma potrzeby, aby w³a-
dze dzielnicy wchodzi³y na rynek
z w³asnymi gazetami. Po pierwsze
psuj¹ w ten sposób rynek reklam.
Po drugie dzielnice nie musz¹ siê
borykaæ z problemami finansowy-
mi i kadrowymi, które s¹ codzien-
n¹ udrêk¹ ma³ych redakcji. Jest to
po prostu nieuczciwa konkurencja.

Podobnego zdania jest Jan Arty-
mowski z tego samego Stowarzy-
szenia Obywatele dla Warszawy.
Artymowski powo³a³ siê na eks-
pertyzê prof. Micha³a Kuleszy
sporz¹dzon¹ dla Izby Wydawców
Prasy, z której wynika, ¿e samo-
rz¹dy mog¹ wydawaæ w³asne pu-
blikacje jedynie tam, gdzie jest to
jedyna droga komunikacji ze spo-
³ecznoœci¹ lokaln¹. Dotowanie
pism lub wydawanie w³asnych, to,
zdaniem prof. Kuleszy, nieuczci-
wa konkurencja, bowiem wydaw-
ca publiczny dysponuje pieniêdz-

mi bud¿etowymi i nie musi ogl¹-
daæ siê na rachunek ekonomiczny. 

Za s³owami Potapowicza i Arty-
mowskiego id¹ liczby. Co miesi¹c
w Warszawie pojawia siê ok. 200
tys. gazet wydawanych lub wspo-
maganych finansowo przez w³a-
dze dzielnic. Zdaniem Potapowi-
cza jest to propaganda w czystej
formie, która s³u¿y nieuczciwej re-
klamie politycznej. Doda³, ¿e jest
to bardzo droga propaganda.

- Uwa¿am, ¿e mieszkañców
Warszawy nie staæ na fundowanie
w³adzom dzielnic pism reklamo-
wych za prawie 2 miliony z³otych
rocznie - powiedzia³ Potapowicz.
– Za podobn¹ kwotê wybudowano
ostatnio boisko w otulinie Parku
Skaryszewskiego. Warto jednocze-
œnie pamiêtaæ, ¿e kwota o której
mowa, mo¿e byæ wiêksza, ponie-
wa¿ czêœæ kosztów produkcji gazet
ukryta jest w etatach urzêdniczych,
w kosztach zu¿ytych materia³ów

i sprzêtu, wykorzystywanego do
przygotowania gazet. Wszystko to
op³acane jest z publicznych, czyli
naszych pieniêdzy. 

Dzia³acze Stowarzyszenia wy-
kazali, ¿e w drenowaniu œrodków
publicznych liderami s¹ Bemowo,
Wola i Wawer. Na przyk³ad w³a-
dze Bemowa zaplanowa³y w tym
roku a¿ 470 tys. z³. na w³asne wy-
dawnictwo, dzia³acze Woli bez
ma³a 300 tys. z³, a Wawer wed³ug
projektu bud¿etowego 170 tys. z³.
Dobr¹ ilustracjê do czego s³u¿¹ ga-
zety, które wydaj¹ sobie w³adze
gmin znaleŸliœmy w Kurierze Wa-
werskim. Ju¿ na pierwszej stronie
s¹ dwie notatki s³awi¹ce burmi-
strza Jacka Duchnowskiego.
Pierwsza, ¿e spotka³ siê z Rad¹
Osiedla Falenica, druga, ¿e za-
szczyci³ inauguracjê programu
edukacyjnego dotycz¹cego bez-
pieczeñstwa uczniów. Oba te wy-
darzenia zwi¹zane z wykonywa-
niem przez burmistrza jego obo-
wi¹zków, tak naprawdê nie wyma-
gaj¹ dodatkowej reklamy op³a-
canej z publicznych pieniêdzy.

Dzia³acze Stowarzyszenia Oby-
watele dla Warszawy zapowie-
dzieli, ¿e zwróc¹ siê do wszystkich
sto³ecznych radnych z apelem
o przesuniêcie œrodków zaplano-
wanych w bud¿etach dzielnico-
wych na wydawnictwa lokalne, na
inwestycje miejskie. 

- Naszym celem jest likwidacja
chorej sytuacji, kiedy obywatel
finansuje wydawnictwa propa-
gandowe aktualnie sprawuj¹cej
w³adzê ekipy politycznej. W ka¿-
dej dzielnicy s¹ pisma i gazety
lokalne i to z nimi powinny
wspó³pracowaæ w³adze samorz¹-
dowe, a nie skupiaæ siê na w³a-
snych broszurach - podkreœli³
Potapowicz.                       (mb)

Reklama za publiczne pieni¹dze
W Warszawie wydawanych jest ponad 30 gazet
lokalnych. W wiêkszoœci prezentuj¹ wysoki po-
ziom merytoryczny i graficzny. S¹ to na ogó³
pisma prywatne, b¹dŸ wydawane przez ró¿ne
lokalne stowarzyszenia. 

INTERESIK PANA [----]
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REKLAMA REKLAMA

W lutym tego roku gabinet „Mimi” 
na ul. Gen. Abrahama 4a koñczy 20 lat!

By³ pierwszym gabinetem kosmetycznym na Goc³awiu.
Dziêkujê wszystkim moim Klientkom, a szczególnie tym, 

które s¹ ze mn¹ od pocz¹tku!
To dziêki Wam mój gabinet jest jedyny w swoim rodzaju,

a Wy dziêki mnie wygl¹dacie jak 20 lat temu!

Ewa Maria Wanke

Naczelnik Urzêdu Skarbowego Warszawa Wawer
zaprasza mieszkañców Dzielnic:

Warszawa Wawer, Warszawa Weso³a 
i Warszawa Rembertów

na szkolenie, które odbêdzie siê
20.02.2009 r. godz. 9.00 sala nr 407 (w siedzibie US)

obejmuj¹ce swym zakresem:
PIT-Y za 2008 r. oraz zmiany w podatkach

dochodowych w 2009 r.

Ul. Fundamentowa 50 – gara¿e blokowane przez wykonawcê s¹siedniej budowy.

Zdaje siê, ¿e widmo œwiatowego kryzy-
su omija polskie banki. Takie wra¿enie
odniós³ „Mieszkaniec” w czasie ofi-
cjalnego otwarcia nowej placówki PKO
BP w Rembertowie.

Pod koniec grudnia, niedaleko rembertowskiego ra-
tusza, przy al. Gen. Chruœciela 37/39, zosta³ otwarty no-
wy 87 warszawski oddzia³ banku PKO BP. W tej okoli-
cy dzia³a ju¿ kilka banków. Mo¿na nawet zaryzykowaæ
twierdzenie, ¿e jest to bankowe centrum Rembertowa.
Czy jest wiêc sens, aby otwieraæ tu kolejn¹ placówkê?
Okazuje siê, ¿e taka lokalizacja jest jak najbardziej uza-
sadniona. Otó¿ jeszcze przed symbolicznym przeciê-
ciem wstêgi i równie symboliczn¹ lampk¹ inauguracyj-
nego szampana, za klamkê drzwi nowego oddzia³u PKO
BP... chwytali klienci. A przed witryn¹ ustawi³a siê
grupka mieszkañców Rembertowa. Takie zainteresowa-
nie zaskoczy³o chyba samych bankowców, a Grzegorz
Szczeœniak dyrektor nowej placówki musia³ klientom
t³umaczyæ, ¿e bank czynny bêdzie od nastêpnego dnia.
Sytuacjê uwieczni³ obiektyw naszego fotoreportera. Pa-
rafrazuj¹c s³owa Ireneusza Olbrysia, dyrektora Oddzia-

³u 12 PKO BP, któremu podporz¹dkowane s¹ inne od-
dzia³y i agencje banku dzia³aj¹ce w czêœci „Mieszkañ-
cowych” dzielnic, zachêcaj¹cego do korzystania z tzw.

wrzutni pieniêdzy znajduj¹cej siê w placówce przy ul.
Korkowej 24, mo¿na, u¿ywaj¹c koszykarskiego stwier-
dzenia, powiedzieæ, ¿e nowy oddzia³ banku w Rember-
towie bêdzie wrzutem za trzy punkty.                  borek

Kryzys w bankowości?
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KUPIĘ

�� AAAAAA Antyki, meble,
obrazy, zegary, platery, srebra
oraz inne przedmioty. 
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948
�� AAAAA Antyki, monety, po-
cztówki, znaczki, ksi¹¿ki, obra-
zy, meble i inne przedmioty. 

Tel. 022 610-33-84; 
0601-235-118

�� Klocki LEGO u¿ywane, do-
jazd. Tel. 022 717-95-57; 

516-550-097
� Ksi¹¿ki - dojadê. 
Tel. 022 826-03-83; 0502-322-705
� Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 022 831-36-48
� Stare prospekty samochodowe.

Tel. 0600-817-479
�� Znaczki, pocztówki, monety,
medale, banknoty, akcje. 

Tel. 022 841-09-35; 
0501-050-948

KUPIĘ/AUTO−MOTO

� Daewoo – Opel. 
Tel. 0515-840-487

SPRZEDAM

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

www.odkurzaczerainbow.pl

FINANSE

�� Biuro Rachunkowe. 
Tel. 607-193-560

� Biuro Rachunkowe – pe³en za-
kres. Tel. 601-177-247
� Ksiêgowoœæ ma³ych i œrednich
firm, osobiœcie poprowadzê,
¿yczliwie pomogê, cierpliwie wy-
jaœniê. Tel. 022 810-83-60; 

0606-763-006

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 
Tel. 022 671-15-79, 022 613-98-37

NAUKA

� AAA Angielski, niemiecki, na-
uczyciel. Tel. 0601-20-93-41
� Francuski, rosyjski – t³umacze-
nia umów, faktur, kontraktów, in-
strukcji i warunków technicz-
nych, aktów cywilnych, œlubów.
Poœrednictwo biur wykluczone. 

Tel. 022 815-44-91; 
0601-35-18-64

�� FRANCUSKI, NAUCZY-
CIEL. Tel. 022 673-69-26
� Jêzyk angielski, lekcje wyrów-
nawcze. Doœwiadczona lektorka,
magister anglistyki UW. 

Tel. 0517-907-493 
� J. polski. Tel. 691-923-889
� Liceum dla doros³ych. 

Tel. 022 879-87-66
� Matematyka. 

Tel. 0607-163-744
� Niemiecki, angielski. 

Tel. 0604-060-641
�� NIEMIECKI – LEKCJE,
T£UMACZENIA, ANIN. 

Tel. 506-539-959
� Opiekunka dzieciêca – szko³a
policealna, kursy. 

Tel. 022 879-87-66
� Poœrednictwo i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami – studia pody-
plomowe. Tel. 022 879-87-66
� Szkolenia BHP. 

Tel. 022 879-87-66
� Szko³a Policealna. 

Tel. 022 879-87-66
�� STUDIA PODYPLOMOWE
audytor energetyczny do sporz¹-
dzania œwiadectw energetycznych
budynków (równie¿ kursy) oraz na
licencjê poœrednika, zarz¹dcy i rze-
czoznawcy, na doradcê rynku nie-
ruchomoœci  oraz ochrony œrodowi-
ska, studia mened¿erskie dla dewe-
loperów. Tak¿e  PRAKTYKI ZA-
WODOWE INSTYTUT EDU-
KACJI EUROPEJSKIEJ  SED-
POL W-wa tel. (022)33-17-600 

www.sedpol.edu.pl

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Dzia³kê budowlan¹ 724 m kw.
w Rembertowie ul. Paderewskie-
go 140. Tel. 0500-752-236

DAM PRACĘ

� Firma produkuj¹ca s³odycze,
zatrudni dobrze zorganizowan¹,
odpowiedzialn¹ osobê na stanowi-
sko Kierownika Produkcji. Miej-
sce pracy: Warszawa-Rembertów,
email: marcin.p@slodkieupomin-
ki.pl, Tel. 0601-313-494 
� Firma produkuj¹ca s³odycze, za-
trudni dobrze zorganizowan¹, od-
powiedzialn¹ osobê na stanowisko
Operatora Maszyn pakuj¹cych s³o-
dycze. Konieczne umiejêtnoœci
techniczne poparte doœwiadcze-
niem na podobnym stanowisku.
Miejsce pracy: Warszawa-Rember-
tów, e-mail: marcin.p@slodkieu-
pominki.pl; Tel. 0 601 313 494
� Firma reklamowo - produkcyj-
na, zatrudni doœwiadczonego
tampondrukarza. Miejsce pracy:
Warszawa-Rembertów, e-mail:
marcin.p@slodkieupominki.pl, 

Tel. 0601 313 494

�� Producent s³odyczy poszukuje
kobiety i mê¿czyzny na stanowi-
sko brygadzisty. Wymagania: do-
œwiadczenie w kierowaniu zespo-
³em ludzi, umiejêtnoœæ egzekwo-
wania powierzonych zadañ, ener-
gicznoœæ, samodzielnoœæ, dok³ad-
noœæ, podstawowa znajomoœæ
komputera, wa¿na ksi¹¿eczka ba-
dañ SANEPIDU. Praca w Rem-
bertowie. CV proszê wys³aæ na
adres: rekrutacja@slodkieupo-
minki.pl lub fax: 0 22 816 00 08;

Kontakt tel. 022 816-00-32
wew.14 lub 16

�� Specjalistyczne gospodar-
stwo szklarniowe zatrudni ko-
biety i mê¿czyzn. Praca ca³o-
roczna przy produkcji ¿ywno-
œci. Wymagana ksi¹¿eczka
san.-epid. 

Tel. 0501 046 833 (9-14)
�� Specjalistyczne gospodar-
stwo szklarniowe zatrudni
technika-konserwatora urz¹-
dzeñ elektrycznych i grzew-
czych. Mo¿liwa praca na 1/2
etatu. 

Tel. 0501 046 833 (9-14)
� Szlifierz – wa³ki, otwory. FA-
LENICA Tel. 0605-386-852
� Zatrudnimy kasjerów i sprze-
dawców. Tel. 022 547-05-41; 

0510-203-907

PRAWNE

� Kancelaria Prawna, przystêpne
ceny, szeroki zakres us³ug. Czyn-
na codziennie oprócz czwartków,
ul.Grochowska 207 (Universam
nad bankiem). 

Tel. 0509-959-444, 
022 810-00-61 w. 252 

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

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

�� KANCELARIA ADWO-
KACKA – prawo cywilne, kar-
ne, spadkowe, rodzinne –obs³u-
ga. Porady. Miêdzylesie ul.
Dziêcieliny 3 m 11, wtorek
i czwartek 15.00-18.00. 

Tel. 022 815-31-80; 
0501-025-692

RAMKA

� Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna Pie-
truk s.c. Konkurencyjne ceny ul.
Grochowska 306/308 lok. 29.
Tel. 022 879-92-29; 0502-27-
51-94; www.pietruk.eu 

RÓŻNE

� BHP, ppo¿. - pe³en zakres. 
Tel. 0601-177-247

� Firma sprz¹taj¹ca oferuje us³u-
gi wspólnotom mieszkaniowym. 

Tel. 0600-854-799
� Pasmanteria ul. Bora-Komorow-
skiego 5 E. Tel. 022 673-80-83

SPORT

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

Tel. 022 870-52-72

USŁUGI

� Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 0692 614 577
�� AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zacho-
dnie. Naprawa. 
Tel. 022 612-95-23, 0609 105 940
� Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Polsat,
N-ka, Promocja dekoder Polsatu
za 99 z³, 6 m-cy gratis i 37,90
z³/m-c, satelity bez op³at, 900 pro-
gramów, w tym 20 polskich
(TRWAM, TVP1,TVP2 i TVN),
anteny TV – naziemne. Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja! 

www.lemag-tvsat.waw.pl
Tel. 022 815-47-25; 0501-123-566 
�� Automatyczne pralki – na-
prawa, tanio. 
Tel. 022 810-67-92; 0605-404-132
� Cyklinowanie, lakierowanie –
Jacek Szpakowski. 

Tel. 022 872-93-03
� Cyklinowanie, uk³adanie, la-
kierowanie - osobiœcie. 
Tel. 0609-542-545; 022 810-70-88
� DWSBUD - kompleksowe re-
monty lokali mieszkalnych. 

Tel. 694-906-008
� DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

Tel. 022 642-96-16
� Domofony – naprawa, konser-
wacja, monta¿, instalacje elek-
tryczne, pralki. 
Tel. 601-936-805; 022 612-92-70
�� DRZWI – naturalne drewno –
produkcja, pomiar, monta¿. 

Tel. 0508-202-051
�� Elektryczne - G³owacki. 
Tel. 022 428-35-53; 0504-61-88-88
� Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 022 870-27-39; 0502-208-813
�� FIRMA „ANNA” – szycie na
miarê, hurt i detal (garsonki,
suknie). Tel. 022 612-76-07; 

511-97-47-58 
�� Futra, ko¿uchy, odzie¿ skórza-
na – us³ugi miarowe, przeróbki,
wszelkie naprawy ul. Zamieniec-
ka 63. Tel. 022 610-23-05

RAMKA
GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia ga-
zowe. Tel. 022 610-18-53; 0662-
065-292
�� Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹cze-
nia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 022 610-88-27; 0604-798-744
�� Glazura, malowanie, tapeto-
wanie, hydraulika, elektryka,
panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 022 428-35-53, 

0504 61 88 88
� Glazura, hydraulika, remonty. 

Tel. 022 671-05-82
� Glazura, gipsy, hydraulika, re-
monty – kompleksowo. 

Tel. 511-815-946
�� Hydrauliczne - G³owacki.
Tel. 022 428-35-53; 0504-61-88-88
� Hydrauliczne, gazowe – soli-
dnie. Tel. 022 610-81-21; 

0607-773-106
� Hydrauliczne, Wod.-Kan.
Gaz., CO, piece, filtry. 

Tel. 0696-321-228
�� HYDRAULICZNE. 

TEL. 0516-508-397
� Lodówki, pralki. 

Tel. 022 671-80-49; 
0604-910-643; 0601-361-830

��Malowanie, tapetowanie, pa-
nele. Tel. 022 615-76-97; 

0695-679-521
�� Malowanie, tapetowanie.
G³owacki. Tel. 022 428-35-53; 

0504-61-88-88
� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 
Tel. 022 612-01-95; 0510-711-163
� Malowanie, tapetowanie,
g³adŸ. Dok³adnoœæ.

Tel. 022 810-90-22
� Malowanie, gipsy, panele, gla-
zura. Tel. 609-394-164
� Meble na wymiar, garderoby,
inne.  Tel. 0 888-785-778 

www.emstol.republika.pl 
� Naprawa – pralki, lodówki –
tanio! Tel. 0603-047-616; 

0697-120-312 
� Naprawa pralek. Emeryci
i renciœci 50% taniej. 
Tel. 022 672-95-50; 0503-846-135
�� Naprawa telewizorów
u klienta, dojazd gratis. 
Tel. 022 671-94-53; 0692-420-605
RAMKA

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om w ka¿dej po-
staci, makulaturê, st³uczkê.
W³asny transport. Sprz¹tanie
piwnic. Tel. 022 499-20-62 
� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywa-
nów, magiel. Zak³ad Pralniczy ul.
Igañska 22. Tel. 022 870-09-54
RAMKA
Przeprowadzki. 
Bracia Ostromeccy 
Tel. 0601-148-434

�� Profesjonalne us³ugi sprz¹ta-
nia, prania dywanów i wyk³a-
dzin. Tel. 0515-951-236
�� REMONTY KOMPLEKSO-
WO. Tel. 0504-242-103
� Remonty, malowanie, tapeto-
wanie. Tel. 022 612-21-74; 

0501-028-073
�� Sprz¹tanie i utrzymanie czy-
stoœci biur, firm, bloków i tere-
nów zewnêtrznych. Atestowane
œrodki czystoœci i doœwiadczony
personel. Tel. 0 515-951-236
�� STOLARZ - wykona solidnie
- meble, zabudowy, kuchnie, sza-
fy, pawlacze i inne. 
Tel. 022 810-38-04; 0602-126-214
RAMKA
Œwiadectwa energetyczne spo-
rz¹dzamy. Tel. 0502-222-094
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771
�� Wykwalifikowana – wykona
w domu klienta lub u siebie ma-
nicure, pedicure, henna. 

Tel. 022 815-46-57
� ¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 022 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale, role-
ty antyw³amaniowe – produkcja,
naprawa. Tel. 022 610-23-83
�� ¯uk – wywóz gruzu, z³omu,
œmieci, drzewa, liœci i mebli. 

Tel. 022 610-88-27; 
0888-651-163

ZIELARSTWO

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

Tel. 0602-648-813

ZWIERZĘTA

� Nadal poszukujê czarno-bia³e-
go kota z bia³ymi skarpetami
i krawatem, który zagin¹³ 19 li-
stopada 2008 r. NAGRODA! 

Tel. 0692-954-141; 
e-mail:tadwoj@vp.pl

Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om w ka¿-
dej postaci, makulaturê,
st³uczkê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic. 

Tel. 022 499-20-62 

Przeprowadzki. 
Bracia Ostromeccy. 
Tel. 0601-148-434

Œwiadectwa energetyczne spo-
rz¹dzamy. Tel. 0502-222-094
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Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Doradztwo Prawne – pe³ny za-
kres. Kancelaria Prawna Pietruk
s.c. Konkurencyjne ceny ul. Gro-
chowska 306/308 lok. 29. 

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

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

0662-065-292

OG£OSZENIE REKLAMA

www.mieszkaniec.pl
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04-062 Warszawa, ul. Grenadierów 10, tel./fax 813-43-83, 810-64-12

KTO ZNA TÊ KOBIETÊ?
Policjanci z Pragi Po³udnie poszukuj¹

osób, które s¹ w stanie pomóc w ustale-
niu to¿samoœci starszej pani ze zdjêcia.
Lekarze ze szpitala przy ulicy Szaserów poin-
formowali policjantów z KRP Warszawa VII,
¿e 16 stycznia br. zg³osi³a siê do nich starsza
pani, która nie wie kim jest. Kobieta zosta³a
hospitalizowana. 

W dniu, kiedy przysz³a ubrana by³a w letni¹
sukienkê i klapki. Ma siwe w³osy, jest szczu-
p³ej budowy cia³a. Jej wiek lekarze okreœlaj¹
na oko³o 80 lat. Kobieta jest ca³y czas przy-
tomna, jednak nie potrafi powiedzieæ kim jest,

nie przekazuje ¿adnych informacji na temat swojej to¿samoœci. Wszystkie osoby,
które znaj¹ tê pani¹, rozpoznaj¹ j¹ i s¹ w stanie pomóc w ustaleniu jakichkolwiek
jej danych, proszone s¹ o natychmiastowy kontakt z policjantami z komendy przy
ul. Grenadierów, tel. (022) 603 76 55, (022) 603 76 30 lub pod bezp³atnymi nr
tel. 997 i 112. 




