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Pewne cztery
sprawy

Ja siê psiego lobby nie bojê.
Nie mam ¿adnych czworono¿-
nych podopiecznych, natomiast
mam na stanie kilka par butów. Po
przejœciu kilkuset metrów chodni-
kiem, z którego po roztopach wy-
³oni³y siê dziesi¹tki psich pozosta-
³oœci i wdepniêciu w kilka z nich,
pomyœla³em sobie: w imiê, czego
mam byæ saperem?

W œwiatowych wielkich metro-
poliach ludzie trzymaj¹ przede
wszystkim miniaturki i na spacer
chodz¹ z obowi¹zkowymi zesta-
wami do sprz¹tania. U nas jest
œwiête oburzenie, jak ktoœ widz¹c
za³atwiaj¹cego siê na œrodku cho-
dnika pieska wielkoœci ma³ej
owieczki, zada w³aœcicielowi (mo-
¿e?) idiotyczne pytanie - a kto to
posprz¹ta? Najczêœciej pods³u-
chiwa³em odpowiedzi: s¹ miejskie
s³u¿by do sprz¹tania i... tu nastê-
powa³a tyrada, jak leniwi s¹ to
sprz¹tacze.

Na wiosnê, gdy œniegi topniej¹
(lub w czasach d³u¿szej œródzi-
mowej odwil¿y) Warszawa wygl¹-
da okropnie. Jest brudna, œmier-
dz¹ca, a psie kupy s¹ dominuj¹-
cym elementem wizerunku mia-
sta. Po przejœciu sprz¹taj¹cych
lotnych brygad sytuacja radykal-
nie siê poprawia. Ale na to trzeba
czekaæ kilka - kilkanaœcie dni.
W³aœciciele psów - in gremio - nie
sprz¹taj¹ po swych ulubieñcach.
To pewnik. S³u¿by ruszaj¹ do ak-
cji sprz¹tania z „pewn¹ bezw³ad-
noœci¹” - jak mówi mój znajomy,
spec od logistyki z wykszta³cenia.
To drugi pewnik. Mój, osobisty,
trzeci pewnik jest taki: albo zmusi-
my w³aœcicieli psów do sprz¹ta-
nia, albo zatrudnimy op³acane
przez w³aœcicieli psów niezwykle
skuteczne si³y sprz¹taj¹ce. Bo
czwarty i ostatni pewnik ca³¹ spra-
wê podsumowuje nastêpuj¹co: no
mo¿e doœæ ju¿ tego udawania, ¿e
nie ma problemu. 

Tomasz Szymański
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Zaczê³o siê! Jak co roku,
uczniowie klas matural-
nych obchodz¹ swoje
wielkie œwiêto, jakim jest
bal studniówkowy. 

Postanowiliœmy porozmawiaæ z kil-
koma mieszkañcowymi szko³ami na te-
mat ich tegorocznych planów. Przede
wszystkim byliœmy ciekawi gdzie matu-
rzyœci bawi¹ siê w tym roku. Od kilku
bowiem lat panuje moda na spêdzanie tej
nocy w wynajêtych salach bankietowych. 

Kolejne roczniki powoli gubi¹ tradycjê
szkolnych studniówek. Szkoda. Organi-
zatorzy t³umacz¹, ¿e w szko³ach brak jest
warunków, miejsca, odpowiednich sprzê-
tów i wyposa¿enia. Inni uwa¿aj¹, ¿e dla
ich doros³ych wychowanków nadszed³
czas na opuszczenie szkolnych murów
i wejœcie w doros³oœæ poza ich zasiêgiem.

Ale kochany Komitecie Organizacyjny,
Dyrekcjo! pomieszczenia wci¹¿ te same,
te same sale gimnastyczne, hole, koryta-
rze – wszystko jak kiedyœ a mo¿e nawet
lepiej, czemu wiêc zwyczaje odp³ywaj¹
w niepamiêæ? Mo¿e tylko wymagania
m³odzie¿y lub ich rodziców nieco wzro-
s³y? Mo¿e powszechna globalizacja
i standaryzacja sprawiaj¹, ¿e powoli za-
pominamy o naszych w³asnych cudow-
nych zwyczajach? Czy moda i bieg do
nowoœci wypieraj¹ tradycjê? Oby nie… 

W ostatni weekend uda³o nam siê zna-
leŸæ szko³ê, która mimo wszystko owe
tradycje kultywuje. Mowa o XXX LO
im. Boles³awa Prusa. Szko³a zmieniona
nie do poznania - sala gimnastyczna
w roli parkietu do tañca, korytarze wy-
pe³nione sto³ami, krzes³a ubrane w bia³e
pokrowce, miêdzy sto³ami kursuj¹cy kel-
nerzy. Kiedyœ posi³ki przygotowywali ro-
dzice, dziœ jest to wynajêta firma caterin-
gowa. Kadra nauczycielska zostaje na
posterunku do rana, ucztuj¹ wspólnie
z m³odzie¿¹. Koszty za osobê – nieco po-
nad 200 z³.

Jedni uczniowie s¹ zachwyceni, kilka
zapytanych osób zdecydowanie wola³oby
imprezowaæ poza „bud¹”. Rozmawiali-
œmy te¿ o tegorocznych trendach. W kwe-
stii kreacji - dziewczêta decydowa³y siê
na krótkie i ultra krótkie, w wiêkszoœci
czarne kreacje z odwa¿nymi dekoltami
i rzecz jasna – obowi¹zkowym elemen-
tem dope³niaj¹cym - czerwon¹ podwi¹z-
k¹. Trzeba przyznaæ, ¿e prezentowa³y siê
piêknie i powiedzmy – niezmiernie doj-
rzale. Panowie – podczas poloneza garni-

tury, eleganckie koszule, po tañcu „wy-
skakiwali” z krawatów i marynarek. Co
do kwestii towarzyskich, dowiedzieliœmy
siê ¿e s¹ przypadki uczniów, którzy przy-
szli z osobami towarzysz¹cymi „wynajê-
tymi”, ale szczegó³y owiane pozosta³y ta-
jemnic¹. 

Jak jest w kilku innych wybranych
szko³ach? XXIII LO im. Marii Sk³odow-
skiej-Curie studniówkê œwiêtowa³o
08.01. w hotelu Boss; XX LO im. Bole-
s³awa Chrobrego 15.01. w sali bankieto-

wej w Z¹bkach; XIX LO im. Powstañ-
ców Warszawy – 22.01. w sali WDT
NOT; Technikum Mechaniczne Nr 6 tak-
¿e 22.01. w Hotelu Arkadia; XXVI LO
w Aninie organizuje studniówkê 29.01.
w Willi Zagórze; LXXVI LO im. Mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego 29.01. sala
bankietowa Locaris; Falenica XXV LO –
5.02., podobnie jak Sk³odowska w hotelu
Boss; rembertowskie LI LO im. Tadeusza
Koœciuszki 05.02. jak co roku bawi siê
w Kasynie Akademii Obrony Narodowej.

Ceny za studniówkowy wieczór s¹ do
siebie zbli¿one, nieliczne tylko w pew-
nym stopniu odbiegaj¹ od œredniej.

Niezale¿nie od tego, gdzie i jak Drodzy
Maturzyœci spêdzacie swój wielki bal,
¿yczymy Wam majowego po³amania
piór, klawiatur, jêzyków i czego tam je-
szcze – oby marzenia spe³nia³y siê Wam
wszystkim, ale tak szczególnie ka¿demu
z osobna – w waszych fantastycznych in-
dywidualnych i niepowtarzalnych œwia-
tach. enigma

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Wy³udzili ponad 
3 miliony

Policjanci z wydzia³u do wal-
ki z przestêpczoœci¹ gospodar-
cz¹ ustalili, ¿e w grudniu trzech
mê¿czyzn wy³udzi³o kredyt
w wysokoœci 3 milionów 225
tysiêcy z³otych. 39-letni Woj-
ciech W. by³ w³aœcicielem fir-
my. Fikcyjnie zatrudni³ 23-let-
niego Kamila K., mianuj¹c go
prezesem i obdarowuj¹c pensj¹
w kwocie 120 tysiêcy z³otych
miesiêcznie. Poœrednikiem,
który pozna³ obu panów okaza³
siê Ryszard D. Funkcjonariusze
ujawnili, ¿e mê¿czyŸni w ubie-
g³ym miesi¹cu wy³udzili z jed-
nego z banków kredyt na dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹ w wysoko-
œci ponad 3 milionów z³otych.
Pojawi³o siê podejrzenie, ¿e
skoro im stosunkowo ³atwo po-
sz³o, spróbuj¹ raz jeszcze. I fak-
tycznie... Policjanci zatrzymali
mê¿czyzn i wszystkim przed-
stawili zarzuty. W s¹dzie podjê-
to decyzjê o tymczasowym are-
sztowaniu 39-latka. Wobec Ry-
szarda D. i Kamila K. zastoso-
wano policyjne dozory.

Próbowali okraœæ
Stadion Narodowy
Robert B. (lat 28), 21-letni

Andrzej M., 24-letni Mariusz
S., i 30-letni Krystian B. chcie-
li wzbogaciæ siê kosztem przy-
sz³ego Stadionu Narodowego.
Ukradli podpory szalunkowe
z terenu budowy, warte oko³o
20 tys. z³otych. Kradzie¿ zau-
wa¿y³ pracownik monitoringu
miejskiego, który powiadomi³
policjantów. A ci schwycili
sprawców. W trakcie dalszych
czynnoœci wysz³o równie¿ na
jaw, ¿e za 24-letnim Mariuszem
S. wydany by³ list goñczy.

Kwestowali… 
dla siebie

Wywiadowcy pe³ni¹cy nocn¹
s³u¿bê na terenie dzielnicy pod-
jêli obserwacjê trzech m³odych
mê¿czyzn, wczeœniej kwestuj¹-
cych na rzecz Wielkiej Orkie-
stry Œwi¹tecznej Pomocy. Za-
chowywali siê dziwnie i podej-
rzanie. Jeden z nich siêga³ pod
kurtkê i wyjmowa³ z zawieszo-
nej na szyi puszki pieni¹dze, po
czym chowa³ je do kieszeni
kurtki i spodni. Po zatrzymaniu
okaza³o siê, ¿e plomba zabez-
pieczaj¹ca puszkê zosta³a ze-
rwana du¿o wczeœniej, a w kie-
szeniach ca³ej trójki znajdowa³a
siê ca³kiem spora gotówka. Ca-
³a trójka by³a pod wp³ywem al-
koholu.

Rozboju nie by³o
20 grudnia do komendy zg³o-

si³a siê kobieta, która powiado-
mi³a o tym, ¿e 3 dni wczeœniej
pad³a ofiar¹ rozboju. Z relacji
pokrzywdzonej wynika³o, ¿e
wszystko zdarzy³o siê, kiedy
wraca³a z pracy. Wsiadaj¹c do
autobusu zosta³a zaatakowana
przez wysiadaj¹cego mê¿czy-
znê, który ukrad³ jej torebkê.
Kobieta nie potrafi³a wyjaœniæ,
dlaczego nie wezwa³a policji od
razu i dlaczego zwleka³a ze z³o-
¿eniem zawiadomienia. Po
przeprowadzeniu ustaleñ opera-
cyjnych wszystko sta³o siê na
tyle jasne, ¿e kobieta przyzna³a
siê, ¿e zg³oszone przez ni¹ zda-
rzenie nigdy nie mia³o miejsca.
Z³o¿y³a zawiadomienie o roz-
boju w obawie przed mê¿em.
Rzeczy, które rzekomo utraci³a
podczas napadu zwyczajnie
zgubi³a i to bêd¹c pod wp³y-
wem alkoholu...

toms
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Atrakcyjny zawód – dietetyk
Dietetyka, prawid³owe od¿ywianie, stosowanie racjonalnych diet, to tematy,
o których du¿o siê mówi i pisze. Powstaj¹ specjalne programy propaguj¹ce zdrowe
od¿ywianie, kampanie na rzecz zwalczania epidemii oty³oœci, a tak¿e szko³y diete-
tyki. O jednej z nich oraz o innych propozycjach kszta³cenia w Studium Edukacji
ELITA rozmawiamy z Zofi¹ Depczyk, za³o¿ycielk¹ i dyrektork¹ szko³y.

- Dietetyka to ciesz¹cy siê du¿ym zainteresowaniem kierunek kszta³cenia. Jakie zajêcia obej-
muje?

- S³uchacze kierunku dietetyki zapoznaj¹ siê z rodzajami diet, zasadami ich uk³adania, poradami
dietetycznymi, z podstawami ¿ywienia i profilaktyk¹ zdrowotn¹. Tematyka zajêæ dotyczy tak¿e psy-
chologii ¿ywienia, odnowy biologicznej, technik relaksacyjnych i akcentuje koniecznoœæ aktywno-
œci fizycznej. S¹ to najwa¿niejsze elementy zdrowego stylu ¿ycia, który stosuje coraz wiêcej osób,
doceniaj¹cych jego znaczenie. Zdaj¹ sobie one sprawê z tego, ¿e dbanie o zdrowie, wypracowanie
prawid³owych nawyków ¿ywieniowych, jest inwestycj¹, która bêdzie procentowaæ przez wiele lat.
Absolwenci dietetyki mog¹ znaleŸæ pracê w restauracjach, szko³ach, przedszkolach, salonach od-
nowy biologicznej. Nauka trwa 2 semestry, zajêcia odbywaj¹ siê w systemie weekendowym, 2 ra-
zy w miesi¹cu.

- Studium Edukacji ELITA ma zró¿nicowan¹ ofertê edukacyjn¹. 
- Szko³a istnieje od 2002 roku, ma uprawnienia szko³y publicznej. Zatrudniamy profesjonalnych

nauczycieli, wykszta³ciliœmy kilkuset absolwentów. W naszej szkole mo¿na w krótkim czasie uzupe³-
niæ œrednie wykszta³cenie. Zapraszamy osoby po szkole podstawowej, gimnazjum i zasadniczej
szkole zawodowej. Dla absolwentów liceum mamy kilka propozycji zdobycia atrakcyjnych zawodów.

- Jakie to propozycje?
- Zawód technika bezpieczeñstwa i higieny pracy daje szansê szybkiego zatrudnienia. Technicy

bhp s¹ poszukiwani na rynku pracy przez firmy pañstwowe i prywatne. Nauka na tym kierunku trwa
3 semestry w systemie weekendowym.

Poszukiwanym zawodem jest równie¿ opiekunka/guwernantka. Podstawy psychologii rozwojo-
wej, higiena ¿ywienia, pierwsza pomoc przedlekarska i podstawy pielêgniarstwa to najwa¿niejsze za-
jêcia na tym kierunku kszta³cenia. Czas trwania nauki: 2 semestry w systemie weekendowym.

Dla osób o artystycznych uzdolnieniach i zainteresowaniach polecamy kierunek nauczania projek-
tant/dekorator wnêtrz. Pod okiem fachowców, ³¹cz¹c teoriê z praktyk¹, ucz¹ siê sposobów wykreo-
wania w³asnych, twórczych pomys³ów, po¿¹danych w pracy zawodowej. Nauka trwa 2 semestry
w systemie weekendowym. 
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zni¿ki op³aty 

pierwszego czesnego!

Panie i Panowie! Poloneza czas zacząć!
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Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!
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OKNA PCVOKNA PCV

Żaluzje
Roletki
materiałowe
Moskitiery
Verticale
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MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

KOMIS MEBLOWY SKUP – SPRZEDA¯

UWAGA
NOWA USŁUGA!
Przeprowadzki 
i transport!!!

zapraszamy na ul. ¯ó³kiewskiego 44 (róg Boremlowskiej)
pon.–pt. 9–19, sob. 9–15; tel. 22 612-13-40; 22 424-64-35

www.komissezam.pl; e-mail: biuro@komissezam.pl

Polecamy szeroki wybór mebli i sprzêtów:
domowych – pokoje, kuchnie, ³azienki, balkony, piwnice, gara¿e, ogrody itp.
sklepowych – rega³y, lady, recepcje, stojaki, wieszaki, zabudowy itp.
biurowych – biurka, rega³y, gabinety, sto³y, fotele, krzes³a itp.

I wiele innych mebli, sprzêtów i urz¹dzeñ w rewelacyjnych cenach!

WIELKA PROMOCJA foteli na kó³kach i krzese³ek
ju¿ od 10, 15 z³ – sprawne, gotowe do u¿ytku!

PREZYDIUM 
I KOMISJE

Ka¿dy z radnych mo¿e zaj-
mowaæ siê spraw¹ dotycz¹c¹
¿ycia dzielnicy. Jednak ¿eby sa-
morz¹d móg³ ³atwiej i spraw-
niej pracowaæ rajcy wy³aniaj¹
ze swojego grona prezydium
i tworz¹ komisje problemowe.

Przewodnicz¹cym rady dzielni-
cy Pragi Po³udnie, w kadencji
2010 – 2014 jest Marcin Kluœ,
który tê funkcjê pe³ni³ przez po-
przednie cztery lata. Jednym
z podstawowych zadañ przewo-
dnicz¹cego jest organizowanie
prac rady, zwo³ywanie posiedzeñ
i prowadzenie obrad. Wiceprze-
wodnicz¹cymi w po³udniowopra-
skim samorz¹dzie zostali: Marek
Borkowski, Katarzyna Olszewska
i Jakub Jagodziñski. 
Komisja Samorz¹dowa

i Bezpieczeñstwa
Zajmuje siê opiniowaniem

spraw zwi¹zanych z bezpieczeñ-
stwem i porz¹dkiem publicznym
w dzielnicy. Jak jej nazwa wskazu-
je komisja ta ma w swoich kompe-
tencjach równie¿ opiniowanie pro-
ponowanych zmian w statucie
dzielnicy, a tak¿e statutach jedno-
stek pomocniczych, czyli rad osie-
dli. Przewodnicz¹cym Komisji Sa-
morz¹du i Bezpieczeñstwa jest Do-

rota Krall, a zastêpuje j¹ Marika
Sztyber. W komisji zasiadaj¹ tak¿e:
Bogdan Jeziorski, Dariusz Lasoc-
ki, Katarzyna Olszewska, Romual-
da W¹sik i Hubert Zalewski.

Komisja Bud¿etowa
Trudno oceniaæ, które z komi-

sji s¹ mniej, a które bardziej wa¿-
ne, ale œmia³o mo¿na stwierdziæ,
¿e Komisja Bud¿etowa nale¿y do
najwa¿niejszych. Komisja opi-
niuje wszystkie dzielnicowe in-
westycje, wypowiada siê nie tyl-
ko w sprawach wydatków, ale
i przychodów dzielnicy (np. po-
datki i op³aty lokalne, op³aty tar-
gowe, czynsze w gminnych loka-
lach u¿ytkowych). Pracami tej
komisji kieruje Bo¿ena Manar-
czyk. Wiceprzewodnicz¹cym jest
S³awomir Koz³owski, a cz³onko-
wie to: Irena Bartosiñska, Józef
Karczmarek, Marcin Kluœ, Da-
riusz Lasocki i Agata W³odar-
czyk.

Komisja Oœwiaty
Opiniowanie spraw zwi¹za-

nych z oœwiat¹ i funkcjonowa-
niem na terenie dzielnicy szkó³,
przedszkoli i innych placówek
oœwiatowo-wychowawczych – to
g³ówne zadanie Komisji Oœwiaty,
której przewodniczy Irena Barto-
siñska. Przewodnicz¹c¹ zastêpuje
Hubert Zalewski, a w sk³adzie
komisji znajduj¹ siê jeszcze Ja-
kub Jagodziñski, S³awomir Kali-

nowski, Marcin Kluœ, S³awomir
Koz³owski i Miros³awa Terlecka.
Komisja Zagospodarowania 
Przestrzennego i Ochrony

Œrodowiska
Sprawy zwi¹zane z zagospoda-

rowaniem przestrzennym na tere-
nie dzielnicy, inwestycje, archi-
tektura, budownictwo, geodezja,
kartografia, komunikacja miej-
ska, podleg³e dzielnicy drogi pu-
bliczne, to tylko czêœæ kompeten-
cji nale¿nych Komisji Zagos-
podarowania Przestrzennego
i Ochrony Œrodowiska. Komisja
ta zajmuje siê równie¿ dzielnico-
wymi parkami, zieleni¹ komunal-
n¹, zadrzewieniem oraz gospo-
dark¹ wodn¹ i gospodark¹ odpa-
dami. Przewodnicz¹cym tej ko-
misji jest Micha³ Suliborski, a je-
go zastêpc¹ Dorota Krall. W ze-
spole tym pracuj¹ równie¿: Ma-
ciej Bogucki, Jakub Jagodziñski,
S³awomir Kalinowski, Karol Ko-
walczyk, Mateusz Mroz, Bart³o-
miej Wichniarz i Agata W³odar-
czyk.

Komisja Polityki 
Spo³ecznej i Zdrowia
Do zadañ Komisji Polityki

Spo³ecznej i Zdrowia nale¿y
przede wszystkim opiniowanie
spraw zwi¹zanych z polityk¹ spo-
³eczn¹ i zdrowotn¹, zapobieganie
i przeciwdzia³anie patologiom
spo³ecznym. Komisja, której

przewodnicz¹c¹ jest Ma³gorzata
Rynkiewicz zajmuje siê równie¿
tematyk¹ pomocy spo³ecznej,
promocj¹ zdrowia i sprawami
¿³obków. Wiceprzewodnicz¹cym
komisji jest Ryszard Kalkhoff.
Pozostali cz³onkowie to Marek
Borkowski, Bogdan Jeziorski,
S³awomir Koz³owski i Romualda
W¹sik.

Komisja Komunalna
i Handlu

Pracami tej komisji kieruje Ka-
rol Kowalczyk. Jej zakres dzia³añ
to opiniowanie spraw zwi¹za-
nych z dzielnicowymi budynka-
mi i mieniem komunalnym
(w tym jego prywatyzacja), tar-
gowiskami i handlem. Wiceprze-
wodnicz¹cym komisji jest Justy-
na Adamek, zaœ pozostali cz³on-
kowie to S³awomir Kalinowski,
Józef Karczmarek, Marcin Kluœ,
Katarzyna Olszewska i Micha³
Suliborski.

Komisja Kultury
Przewodnicz¹cym Komisji jest

Ryszard Kalkhoff, wiceprzewo-
dnicz¹c¹ Justyna Adamek.
W sk³adzie komisji znajduj¹ siê
równie¿: Marek Borkowski, Do-
rota Krall, Mateusz Mroz, Kata-
rzyna Olszewska, Ma³gorzata
Rynkiewicz, Miros³awa Terlecka
i Agata W³odarczyk. Komisja
zajmuje siê promocj¹ dzielnicy
i szeroko rozumian¹ dzia³alno-

œci¹ kulturaln¹ (kluby kultury, bi-
blioteki, miejsca pamiêci), a tak-
¿e rozpatrywaniem spraw doty-
cz¹cych wznoszenia pomników
i nazewnictwa miejsc i publicz-
nych arterii.

Komisja Sportu
Opiniuje m.in. sprawy zwi¹za-

ne z dzielnicowym sportem i re-
kreacj¹, w szczególnoœci w za-
kresie dotycz¹cym infrastruktury
sportowej, zajêæ sportowych dla
mieszkañców i klubów. Przewo-
dnicz¹cym tej komisji jest Hubert
Zalewski, a wiceprzewodnicz¹c¹
Marika Sztyber. W „dru¿ynie”
komisji wystêpuj¹ tak¿e: Maciej
Bogucki, Marek Borkowski,
Bogdan Jeziorski, Józef Karcz-
marek i Bart³omiej Wichniarz.

Komisja Rewizyjna
To jedyna komisja, która wg

prawa musi zostaæ utworzona.
Wszystkie, wymienione wcze-
œniej mog¹ powstaæ, ale nie mu-
sz¹ (choæ w praktyce trudno so-
bie wyobraziæ samorz¹d bez tych
komisji). Komisja Rewizyjna jest
od „zadañ specjalnych”. Jednym
z g³ównych jej zadañ jest badanie
ewentualnych nieprawid³owoœci
w funkcjonowaniu samorz¹du
i jego organów. Tej komisji prze-
wodniczy Bart³omiej Wichniarz.
Jego zastêpc¹ jest Marika Szty-
ber. W Komisji Rewizyjnej znaj-
duj¹ siê równie¿: Karol Kowal-
czyk, Dariusz Lasocki i Hubert
Zalewski. 

RADNI LOKALNIE
Wszyscy samorz¹dowcy Pragi

Po³udnie s¹ reprezentantami
dzielnicy, jednak dla mieszkañ-
ców i czytelników wa¿na jest in-
formacja, który radny reprezen-
tuje jaki okrêg. Dlatego poni¿ej
zamieszczamy pe³n¹ listê 
dzielnicowych samorz¹dowców
z podzia³em na okrêgi wyborcze.

Na Pradze Po³udnie s¹ cztery
okrêgi wyborcze: Grochów Pó³-
nocny, Grochów Po³udniowy, Sa-
ska Kêpa i Goc³aw. Podzia³ po-
miêdzy Grochowem Pó³nocnym,

a Po³udniowym przebiega mniej
wiêcej wzd³u¿ ul. Grochowskiej.
Goc³aw praktycznie odpowiada
spó³dzielczym osiedlom okreœla-
nym t¹ nazw¹, a do wyborczego
okrêgu Saskiej Kêpy zalicza siê
czêœæ Kamionka (na zachód od
ul. Lubelskiej).

Grochów Pó³nocny
Radni z tego okrêgu to: Marek

Borkowski (PiS), Bogdan Jezior-
ski (PO), S³awomir Kalinowski
(PiS), Dorota Krall (PO), Bo¿ena
Manarczyk (PO), Marika Sztyber
(PO) i Bart³omiej Wichniarz
(SLD).

Grochów Po³udniowy
Mandat z tego okrêgu do rady

obecnej kadencji uzyskali: Irena
Bartosiñska (PO), Józef Karcz-
marek (PiS), Marcin Kluœ (PO),
Karol Kowalczyk (PO), S³awo-
mir Koz³owski (SLD), Romualda
W¹sik (PiS) i Micha³ Suliborski
(PO), który w sk³adzie rady zna-
laz³ siê po tym, jak Adam Grze-
grzó³ka (PO) zosta³ wybrany wi-
ceburmistrzem dzielnicy.

Saska Kêpa
W tym okrêgu mandat uzyska³

„radny senior” dzielnicowego sa-
morz¹du Ryszard Kalkhoff (PO),
a tak¿e Mateusz Mroz (PiS),
Ma³gorzata Rynkiewicz (PO),
Miros³awa Terlecka (PiS) i Hu-
bert Zalewski (PO). 

Goc³aw
Przedstawicielami Goc³awia

w radzie dzielnicy s¹: Justyna
Adamek (PO), Maciej Bogucki
(PO), Jakub Jagodziñski (PO),
Dariusz Lasocki (PiS), Katarzyna
Olszewska (SLD) i Agata W³o-
darczyk (PO).

Wiêcej informacji na temat Ra-
dy Dzielnicy, jej Komisji znajd¹
Pañstwo na stronie internetowej
Urzêdu Dzielnicy www.praga-
pld.waw.pl oraz w BIP. Informa-
cje o terminach dy¿urów Radnych
Dzielnicy mo¿na uzyskaæ tak¿e
w Wydziale Obs³ugi Rady pod nu-
merami telefonów: 22 338 08 19
wew. 314, 315, 316.
AS 2011 (ar)

Znajdziesz radę w Radzie

Marcin Kluœ Katarzyna Olszewska Marek Borkowski Jakub Jagodziñski
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REKLAMA REKLAMA

Pedofilia w radzie?
Wiêkszoœæ z nas s³ysza³a o przestêp-
stwach pedofilii. Wiemy, ¿e czasami do-
puszczaj¹ siê tego tak¿e szanowani(?)
politycy. Ale nigdy wczeœniej pedofilia
nie goœci³a w samorz¹dzie prawobrze¿-
nej Warszawy…

W poprzednim numerze „Mieszkañca” pisaliœmy o pó³-
nocnopraskim radnym PO, który w g³osowaniu na burmi-
strza Pragi Pó³noc wy³ama³ siê z partyjnych struktur i popar³
konkurencyjny uk³ad PiS-u i Praskiej Wspólnoty Samorz¹-
dowej (publikacja „Kto rz¹dzi na Pó³nocy?”, „Mieszkaniec”
nr 1/524 z 2011 r.). Tym radnym by³ 24-letni £ukasz M. Wte-
dy jeszcze mogliœmy wymieniæ pe³ne imiê i nazwisko radne-
go, ale teraz ju¿ nie. Powodem tego jest skierowanie do s¹du
aktu oskar¿enia przeciw radnemu. Pó³nocnopraska prokura-
tura oskar¿y³a go o szanta¿ o pod³o¿u seksualnym w stosun-
ku do osoby niepe³noletniej i rozpowszechnianie dzieciêcej
pornografii! 

Informacje „Mieszkañca” potwierdza rzecznik Prokuratu-
ry Praga-Pó³noc, Renata Mazur: - Nasza Prokuratura Rejo-
nowa prowadzi³a postêpowanie przeciwko £ukaszowi M.
i 30. grudnia zosta³ skierowany akt oskar¿enia do S¹du.
Pierwszym zarzutem jest szanta¿ wobec osoby niepe³nolet-
niej. Wed³ug zebranych przez „Mieszkañca” informacji
£ukasz M. ma zarówno tendencje pedofilskie, jak i homose-
ksualne. Najpierw zrobi³ kompromituj¹ce zdjêcia nastolat-
kowi, a potem grozi³ mu opublikowaniem fotografii w inter-
necie, jeœli nastolatek nie bêdzie chcia³ uprawiaæ z nim se-
ksu. Drugim zarzutem, jaki prokuratura postawi³a £ukaszo-
wi M. jest posiadanie materia³ów pornograficznych z udzia-
³em osób poni¿ej 15. roku ¿ycia. – Postêpowanie prowadzo-
ne by³o od lutego ubieg³ego roku – wyjaœnia „Mieszkañco-
wi” Renata Mazur. – W trakcie czynnoœci zabezpieczono
i przeanalizowano komputer podejrzanego. W czasie bada-
nia plików komputera odnaleziono kilka tysiêcy zdjêæ i fil-
mów z pornografi¹ dzieciêc¹.

W czasie przes³uchania £ukasz M. przyzna³ siê do zarzu-
canych mu czynów. Z³o¿y³ do S¹du wniosek o dobrowolne
poddanie siê karze. Oczekuje wyroku w zawieszeniu. De-
cyzja o wysokoœci kary zale¿y teraz od werdyktu S¹du.
Niemniej warto zaznaczyæ, ¿e nawet w kanonie skazanych,
pedofilia nale¿y do kar, których, delikatnie mówi¹c, nie ak-
ceptuj¹. – Wszyscy cz³onkowie Zarz¹du Pragi Pó³noc s¹ ro-
dzicami i s¹ zbulwersowani informacjami o zarzutach 
wobec radnego – informuje nas rzecznik urzêdu, Marta 
Zawi³a-Pi³at.                                                               ar

– 20 lat temu, zak³adaj¹c
fundacjê i ³¹cz¹c j¹ z imieniem
Roberta Schumana, nadaj¹c jej
europejski charakter, by³o je-
szcze ci¹gle patrzenie w przy-
sz³oœæ. Dzisiaj ta przysz³oœæ jest
ju¿ przesz³oœci¹ – mówi³ pod-
czas obchodów 20-lecia Fun-
dacji Schumana jeden z jej za-
³o¿ycieli, Tadeusz Mazowiecki.

By³y premier podkreœla³ rolê
ludzi m³odych w procesie wstê-
powania Polski do Unii Euro-
pejskiej nie tylko w sensie jej
struktur ekonomicznych ale tak-
¿e, a mo¿e przede wszystkim, na
poziomie mentalnym. Podczas
przemówienia wspomina³ tak¿e
o ogromnych pok³adach nadziei
oraz entuzjazmu, które utorowa-
³y Polakom drogê do wspólnoty.
– Idea europejska, któr¹ Funda-
cja umacnia (...) jest przepo-
jona optymizmem wynikaj¹cym
z przeœwiadczenia, ¿e ten ludzki
kontakt miêdzy narodami i ludŸ-
mi jest jak¹œ wartoœci¹ i umac-
nia Europê – stwierdzi³ Tadeusz

Mazowiecki – Unia Europej-
ska jest czymœ wiêcej ni¿ tylko
wspólnot¹ ekonomiczn¹ – doda³.

Podczas uroczystoœci odczyta-
no tak¿e list Bronis³awa Komo-
rowskiego skierowany do za³o-

¿ycieli i cz³onków Fundacji
Schumana. Prezydent podkreœla³
w nim znacz¹c¹ rolê Fundacji
w propagowaniu idei integracji
europejskiej. – 20 lat temu Pol-
ska by³a na pocz¹tku drogi

transformacji ustrojowej (...). In-
tegracja europejska by³a wtedy,
dla wielu z nas, upragnionym
lecz jak siê wydawa³o odleg³ym
celem. Fundacja Roberta Schu-
mana odegra³a kluczow¹ rolê

w promowaniu tej idei w spo³e-
czeñstwie polskim staj¹c siê
przez to jedn¹ z wiod¹cych orga-
nizacji pozarz¹dowych w Polsce.

Ju¿ od 1991 roku Fundacja
Schumana zajmuje siê mobili-

zacj¹ Polaków w proces jedno-
czenia Europy. Jest to organiza-
cja pozarz¹dowa i ponadpartyj-
na. Za³o¿ona zosta³a przez Ta-
deusza Mazowieckiego oraz
ekonomistê i polityka Piotra
Nowina – Konopkê. Statutowo
rozwija programy, które ucz¹
wykorzystania szans, jakie daje
nam cz³onkostwo w UE, wspó³-
pracuje tak¿e z wieloma œrodo-
wiskami w Unii i poza ni¹, by
lepiej poznaæ i respektowaæ
wspólne wartoœci demokratycz-
ne. W Warszawie dzia³alnoœæ
Fundacji kojarzy siê g³ównie
z tzw. „Parad¹ Schumana”,
która na sta³e wpisa³a siê w ka-
lendarz wydarzeñ kulturalnych
Stolicy. 

Obchody dwudziestolecia
odby³y siê 20 stycznia w Fabry-
ce Trzciny (ul. Otwocka 14).
Podczas uroczystoœci wrêczono
Nagrodê Europejsk¹. Z r¹k Ta-
deusza Mazowieckiego otrzy-
ma³a j¹ Ró¿a Thun. W uzasa-
dnieniu by³y premier powie-
dzia³, ¿e eurodeputowana by³a
„motorem” dzia³añ fundacji. 

Olga Kamionek

FALENICKI
ROCK

19 stycznia w Klubie Kultury Falenica,
przy ul. W³ókienniczej 54, mieliœmy
przyjemnoœæ uczestniczenia w muzyczno
– malarskim wieczorze autorstwa Jacka
Kawy i zespo³u Fuss. 

Twórca wystawionych prac, to jak po-
wiedzia³a dyrektor Oœrodka Aleksandra
Jankowska, „cz³owiek renesansu”. 

Jacek Kawa – student warszawskiej
Akademii Sztuk Piêknych maluje, rysuje
a jednoczeœnie posiada talent muzyczny
i niew¹tpliw¹ muzyczn¹ wra¿liwoœæ.
Mieszka w Wawrze i w³aœnie tutaj kon-
certowa³ po raz pierwszy. W grupie Fuss
gra na gitarze elektrycznej, poza tym
komponuje.

Wieczór nale¿a³ jednak po równo do
wszystkich m³odych wykonawców. 

Ch³opcy dali czadu! Dla mi³oœników
mocnego brzmienia, by³a to okazja do cie-
kawej wyprawy w nieznane. Charaktery-
styczna g³êboka barwa gitary basowej
w wykonaniu Paw³a Krulikowskiego, ostre
brzmienie gitary elektrycznej w rêkach Jac-

ka Kawy, rytmiczne uderzenia w perkusjê
Marcina Krulikowskiego i melodyjnoœæ
klawiszy p³yn¹ca spod palców Mateusza
Œmigasiewicza – wszystkie te instrumenty
w rêkach ludzi pe³nych pasji. 

Ka¿de kolejne dŸwiêki by³y jak podró¿
wykonawców do œwiatów ich w³asnych
emocji, w po³¹czeniu tworzy³y jednak spój-
n¹ przestrzeñ dŸwiêku i nastroju. Indywidu-
alizm osobowoœci uda³o siê po³¹czyæ w har-
moniê brzmienia. Panowie grali razem
a jednoczeœnie ka¿dy z nich mia³ swój czas,
aby pokazaæ czym dla nich jest muzyka.

Ponoæ koncert, jak te¿ wystawione prace
stanowi³y improwizacjê. Mo¿na wiêc po-
wiedzieæ, ¿e jedno i drugie s¹ wytworem
chwili – zapisem myœli i prze¿yæ. 

Koncert odby³ siê pod has³em „Raz na
rockowo” i owszem, by³o raz na rockowo,
chwilami jazzowo, bluesowo a i latyno-
skich brzmieñ nie zabrak³o. 

Muszê przyznaæ, ¿e kiedy po wyjœciu
z Klubu dolecia³a do mnie g³oœna taneczna
melodia, dobiegaj¹ca z naszego falenickie-
go lodowiska, otrz¹snê³am siê i z radoœci¹
powróci³am myœlami do us³yszanych kilka
minut wczeœniej brzmieñ, zdecydowanie
przyjemniejszych dla rockowo-wra¿liwych
uszu. enigma

20 LAT INTEGRACJI
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Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 – 28.01. godz. 18.00 - koncert karnawa³owy w wyko-
naniu uczestników warsztatów wokalnych pod kierunkiem Aliny
Krzemiñskiej, wstêp wolny; 29.01. godz. 18.00 – „Polak w pró¿-
ni” – warsztaty literackie o polskich powieœciach Sf” – „Astro-
nauci” (1950) Stanis³awa Lema – czyli o socjalistycznej literatu-
rze SF. Warsztaty prowadzi Rafa³ Grzenia, wstêp wolny; 30.01.
godz. 17.00 – Spotkanie z podró¿nikiem: Krzysztof Dworczyk –
„Tybet z wizyt¹ na dachu œwiata”, wstêp wolny; 31.01. godz.
18.00 – W cyklu Swing Club wyst¹pi Jet Set band Anatola Woj-
dyny – z udzia³em Goœcia z Wielkiej Brytanii. Gospodarzem wie-
czoru bêdzie Adam Ferch, wstêp wolny; 2.02. godz. 17.00 - Spo-
tkania ze sztuk¹ – wyk³ad „Malarstwo holenderskie w XVII wie-
ku” przedstawi Katarzyna Rokosz, wstêp wolny; godz. 17.00 –
wieczorek taneczny, wstêp 10 z³; 4.02. godz. 19.00 „W dobrym
towarzystwie” -  koncert Leonida Vo³odko, wstêp wolny; 6.02.
godz. 18.00 – „Muzyczne skrzy¿owanie kultur” – koncert w wy-
konaniu zespo³ów Machowska&Kopietz DUO oraz Warszaw-
skiego Duetu Akordeonowego, wstêp wolny; 7.02. godz. 18.00 -
Wis³awa Szymborska – „Radoœæ pisania” – spektakl w wykona-
niu artystów teatru literackiego Aleksandry Ford, wstêp wolny;
9.02. godz. 17.00 - Spotkania ze sztuk¹ – wyk³ad „Splendor i Va-
nitas. Barok w Polsce” przedstawi Bo¿ena Pysiewicz, wstêp wol-
ny; godz. 17.00 – wieczorek taneczny, wstêp 10 z³; Wystawa –
„Graficy Doœwiadczalnej pracowni Litografii im. Pabla Picassa”
- czynna do 8.02. od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 11.00 –
18.00, wstêp wolny;

Klub Kultury „Goc³aw” ul. Abrahama 20 – 31.01. godz.
18.00 – Pokaz malowania na jedwabiu po³¹czony z wystaw¹ prac
wykonanych t¹ technik¹; godz. 19.00 – „W krainie sumo, gejszy
i samurajów - podró¿ do Japonii”- wieczór z cyklu pomys³ na
podró¿. Zapraszamy na pokaz slajdów i niezwyk³e opowieœci
z Kraju Kwitn¹cej Wiœni. Spotkanie z psychologiem miêdzykul-
turowym i podró¿nikiem - Ew¹ Charzewsk¹, wstêp wolny; 5.02.
godz. od 20.00 do bia³ego rana – Karnawa³owy Bal Dobroczyn-
ny na rzecz ¯³obka nr 38 w Warszawie im. Misia Pandy - wybor-
ne menu, w tym gor¹ce posi³ki, zimne napoje. Szampañsk¹ zaba-
wê gwarantuj¹ zespó³ ALWAROS oraz DJ MAJA. Cena biletu
150 z³ od osoby. Dodatkowe informacje i sprzeda¿ biletów
w biurze KK Goc³aw tel. 22 671 94 79; 7.02. godz. 19.00 – „Ech
Wo³odia, ech Wo³odia” – Koncert piosenek W³odzimierza Wy-
sockiego w wykonaniu gitarzysty i wokalisty Aleksandra Tr¹b-
czyñskiego oraz legendy polskiego jazzu Zbigniewa Wegehaup-
ta, bilety 8 z³ normalne, 5 z³ ulgowe, bezp³atne zaproszenia
w biurze KKG (przedsprzeda¿ biletów i odbiór zaproszeñ od
31.01.br.);

Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 -  27.01. godz.
18.00 - W cyklu „Przez kino do historii” – Miejsce na ziemi
(1960, 94'), re¿. Stanis³aw Ró¿ewicz. Opowieœæ o losach
zbuntowanego ch³opaka, utrzymana w konwencji dokumental-
nej; 28.01. godz. 18.00 – „Tu³acze Dzieci” w Indiach w la-
tach 1942-1948. Uhonorowanie pamiêci jama saheba Digvija-
ya Sinha ji. Jedn¹ z kart tej historii s¹ losy polskich dzieci de-
portowanych na pocz¹tku wojny w g³¹b ZSRR, które  w 1942
znalaz³y siê na terenie Indii. Chc¹c przybli¿yæ postaæ mahara-
d¿y i dzieje uratowanych przez niego polskich dzieci, zapro-
szono œwiadków historii, wychowanków maharad¿y. Goœcie
opowiedz¹ o polskich obozach w Indiach w latach 1942-48 ze
szczególnym uwzglêdnieniem obozu w Balachadi. Rozmowie
bêdzie towarzyszy³a prezentacja archiwalnych zdjêæ i doku-
mentów.

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW
Na budowie powstaj¹cego

Centrum Bezpieczeñstwa m.st.
Warszawy, przy ul. M³ynar-
skiej 43/45, odby³a siê
konferencja prasowa
omawiaj¹ca przygoto-
wania stolicy do 
Mistrzostw EURO 2012.
Na 500 dni przed rozpo-
czêciem turnieju wiceprezy-
dent Warszawy Jacek Wojcie-
chowicz przedstawi³ plan reali-
zacji zadañ w dziedzinie inwe-
stycji, jakie bêd¹ s³u¿yæ ca³emu
miastu i wszystkim warszawia-
kom. Ich funkcjonowanie jest
niezbêdne tak¿e w okresie
trwania Mistrzostw i przyjazdu
do stolicy rzeszy turystów. 

  
W sto³ecznym Ratuszu zapre-

zentowano najnowszy raport
o stanie zdrowia warszawiaków,
opracowany przez zespó³ eks-
pertów, na podstawie uaktualnio-
nych edycji dla lat 1999-2008.
Podczas konferencji prasowej
przedstawiono inwestycje
w ochronie zdrowia w latach
2006-2010 oraz inwestycje i pro-
gramy profilaktyczne. - I tak rok

2010 by³ wyj¹tkowo udany, jeœli
chodzi o inwestycje ogó³em - bli-
sko 2,6 mld z³otych. Mam nadzie-
jê, ¿e to widaæ nie tylko w s³u¿bie
zdrowia, ale w transporcie i ko-
munikacji – podkreœli³ Jacek
Wojciechowicz (na zdjêciu), 
wiceprezydent m.st. Warszawy. 
- Dynamika inwestowania w s³u¿-
bê zdrowia jest bardzo du¿a.

  
Ponad 2 miliardy starych z³o-

tych wa¿y niemal 3,5 tony. Tyle
monet i banknotów sprzed de-
nominacji o wartoœci blisko
æwieræ miliona nowych z³otych
zebra³ Narodowy Bank Polski
i Caritas Polska w ramach akcji
„Wymieñmy siê”. Prawie trzy-
sta dzieci z ubogich rodzin
w ca³ej Polsce dziêki tej kwocie
otrzyma pomoc w ramach Pro-
gramu Skrzyd³a. Przeprowa-

dzona po koniec 2010 roku ak-
cja „wymieñmy siê”, pozwoli³a
wesprzeæ ubogie dzieci oraz po-

zyskaæ dla Programu Skrzyd³a
dwunastu nowych fundatorów.

  
W œrodku stycznia w Klubie

Kultury „Marysin” by³o jak na
Hawajach. Tancerki zak³ada³y
goœciom wianki na szyjê i za-
prasza³y w podró¿ statkiem do-
wodzonym przez kapitana
Sztormika i Wró¿kê. Po drodze
zatrzymywali siê w portach
ró¿nych pañstw a¿ dotarli do
wysp Hawajskich. W gor¹cych
rytmach tañca hula na parkiecie
hulali i doroœli i dzieci. Klimat
panowa³ naprawdê tropikalny.
Równie¿ w sobotê tylko trochê
póŸniej starsi mieszkañcy mo-
gli wys³uchaæ koncertu nowo-

rocznego. Najpiêkniejsze arie
operetkowe œpiewali soliœci
operetki warszawskiej: Jerzy
Ostapiuk – bas, Beata ¯elazek
– sopran, Roman Redelbach –
baryton, Ewa Michalak –
akompaniament. Artyœci bar-
dzo szybko oczarowali publicz-
noœæ œpiewaj¹c m.in. arie :,,Mi-

³oœæ to niebo na ziemi” z ope-
retki ,,Paganini” oraz wiele in-
nych piêknych arii. 

  
Stowarzyszenie Mi³oœników

Kotów Jedynka organizuje
w dniach 12-13 lutego br. Miê-
dzynarodow¹ Wystawê Kotów
Rasowych, która odbêdzie siê
w Centrum Targowo-Kongre-
sowym przy ul. Marsa 56c,
w godz. 10.00-17.00. W wysta-
wie weŸmie udzia³ ponad 400
kotów kilkudziesiêciu ras
i odmian barwnych z Polski
i Europy, ocenianych przez
miêdzynarodowe jury. Odwie-
dzaj¹cy wystawê bêd¹ mogli
oprócz podziwiania kocich
piêknoœci, zasiêgn¹æ porady

u doœwiadczonych hodowców,
dokonaæ zakupów w stoiskach
zoologicznych, a ci którzy nie
posiadaj¹ kota byæ mo¿e po
wystawie stan¹ siê w³aœciciela-
mi wspania³ego przyjaciela.
SMK Jedynka stale wspó³pra-
cuje z Fundacj¹ VIVA i schro-
niskiem dla kotów w Konstan-
cinie, propaguj¹c adopcje nie-
chcianych i porzuconych zwie-
rz¹t. 

  
Jeszcze ponad 200 tysiêcy

bezp³atnych zestawów do sprz¹-
tania po psach czeka w sto³ecz-
nym Biurze Ochrony Œrodowi-
ska. Zarz¹dcy nieruchomoœci,
w³aœciciele kiosków i sklepów,
którzy chcieliby wyposa¿yæ
swoich mieszkañców czy klien-
tów w specjalne jednorazowe

torebki mog¹ siê zg³aszaæ. Aby
otrzymaæ zestawy wystarczy

zadzwoniæ pod nr 22 257 95
00. Biuro Ochrony Œro-

dowiska Urzêdu m.st.
Warszawy rozda³o
warszawiakom bez-

p³atnie prawie 3 mln
takich zestawów. Ju¿

przygotowuje siê do zakupu
kolejnego 1,2 mln torebek.

  
Dom Development SA, wio-

d¹cy deweloper na polskim
rynku, rozpoczyna budowê
i sprzeda¿ kolejnego osiedla
Derby zlokalizowanego przy
ul. Skarbka z Gór na warszaw-
skiej Bia³o³êce. Osiedle Derby
14 bêdzie bardzo nowoczesnym

osiedlem, zbudowanym w oko-
licy o bardzo dobrze rozwiniê-
tej infrastrukturze. £¹cznie na
osiedlu Derby 14, powstanie
blisko 700 mieszkañ w 4 eta-
pach, w najbardziej poszukiwa-
nych metra¿ach. W I etapie po-
wstan¹ 174 mieszkania. Plano-
wane oddanie do u¿ytku I etapu
osiedla Derby 14 to koniec
I pó³rocza 2012 roku. 

  
W pi¹tek 4 lutego w Teatrze

Studio Buffo o godz. 20.00
odbêdzie siê niezwyk³y koncert
– „Turkusowy Stó³” – Antonina
Krzysztoñ. Oprócz znanych i lu-
bianych dawnych piosenek arty-
stki, us³yszymy tak¿e piosenki

z najnowszej p³yty. Antoninie
Krzysztoñ bêd¹ towarzyszyæ
muzycy, z którymi pieœniarka
wspó³pracuje od lat jak i zapro-
szeni goœcie, którzy wspó³two-
rzyli najnowszy album.  (ab)

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

Wybieramy „Zacnych Mieszkañców” roku 2010
„Mieszkaniec” niebawem skoñczy 20 lat. Przez ten czas na naszych ³amach prezentowaliœmy sylwetki ponad 200 wspó³mieszkañców,

z których mo¿emy byæ dumni: ludzi kultury, sztuki, nauki, sportowców i samorz¹dowców. Spoœród nich Kapitu³a dokona³a wyboru dwu-
dziestu osób, których nazwiska drukujemy poni¿ej. Proponujemy Wam, Drodzy Czytelnicy, dokonanie wyboru: spoœród tej 20 mo¿ecie
wybraæ 5 osób, które Waszym zdaniem zas³uguj¹ na tytu³ „Zacnego Mieszkañca 2010”. Kupony prosimy wysy³aæ w terminie do
20 lutego br. poczt¹ na adres redakcji 04-062 Warszawa ul. Grenadierów 10 lub g³osowaæ na stronie internetowej: www.mieszkaniec.pl 

Jedna osoba mo¿e g³osowaæ tylko raz na maksymalnie piêciu kandydatów. Spoœród bior¹cych udzia³ w naszym plebiscycie zo-
stan¹ rozlosowane atrakcyjne nagrody. 

K U P O N  „ Z a c n i  M i e s z k a ń c y ”  2 0 1 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

DDEERREESSZZOOWWSSKKAA  AAnnnnaa – aktorka 
DDRRZZEEWWIIEECCKKII  SSttaanniissłłaaww – pianista
FFRRAANNKKOOWWSSKKII  JJaacceekk – rysownik
GGAAWWLLIIŃŃSSKKAA  MMoonniikkaa – menedżer zespołu „Wilki”
JJUUNNGGOOWWSSKKAA  EEddyyttaa – aktorka 
KKAALLKKHHOOFFFF  RRyysszzaarrdd – samorządowiec
KKAARREEWWIICCZZ  EEmmiill – aktor 
KKAAWWAALLEECC  JJaacceekk – aktor 
KKUUSSZZNNIIEERREEWWIICCZZ  MMaatteeuusszz – żeglarz, medalista olimpijski
ŁŁĄĄCCZZ  LLaauurraa – aktorka

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ŁŁYYSSIIAAKK  TToommaasszz – dziennikarz 
MMAAJJEEWWSSKKII  CCzzeessłłaaww – kompozytor
MMAALLAAJJKKAATT  WWoojjcciieecchh – aktor, reżyser
MMYYCCEEKK  TTaaddeeuusszz – architekt, rysownik 
PPIIOOTTRROOWWSSKKAA  WWaannddaa – złota medalistka z 1979 r. w judo  
kkss..  RRAAWWSSKKII  SSttaanniissłłaaww – proboszcz u MB N. Pomocy 
RROOSSŁŁOONN  JJaarroossłłaaww – dyrektor Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego
SSZZCCZZEEPPKKOOWWSSKKAA  JJooaannnnaa – aktorka
TTYYNNIIEECC  KKrrzzyysszzttooff – aktor
ŻŻAAKK  CCeezzaarryy – aktor 
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- Witam, witam i o zdrowie pytam… Co tam panie Kaziu, jak
¿yjemy?

- Mo¿na powiedzieæ – tak samo, tylko dro¿ej. 
- Wiesz pan, jak patrzê, jak to mówi¹, przez pryzmat majtek

i staników mojej Krysi, to dziwiê siê, ¿e pan siê dziwi. Benzy-
na – ponad piêæ z³otych, hurtownie, ró¿ne op³aty – w górê…
Jeœli trzymalibyœmy stare ceny, to do ka¿dej pary rzeczonych
majtek czy biustonoszy dok³adalibyœmy z Krysi¹ z w³asnej kie-
szeni. A niby, z jakiej racji?

Natomiast jak patrzê na wszystko z punktu widzenia klienta,
czyli z pañskiego, panie Kaziu, to faktycznie – jest gorzej. 

Panowie spotkawszy siê na bazarze, niestety, nie byli w naj-
lepszym nastroju.

- Pamiêtam jak za mojego dzieciñstwa w aptekach sprze-
dawali proszki w wafelku. Proszek by³ gorzki, bo nie znano
wtedy technologii, która pozwala³aby otaczaæ go neutraln¹
smakowo i zapachowo polew¹. Rolê polewy spe³nia³ wafe-
lek. Chodzi mi o to, panie Eustachy, ¿e jeœli zdrowie tego wy-
maga, to cz³owiek prze³knie wszystko, ale trzeba mu to u³a-
twiæ.

- Fakt. Wiesz pan, ¿e i ja te proszki pamiêtam. I ogólnie bio-
r¹c, masz pan racjê. 

- Niestety, panie Eustachy, sztuka ³adnego opakowywania
niemi³ych koniecznoœci zanika. Dziœ panuje zasada: nie podo-
ba siê, nie musi. P³aciæ musi.

- Ale, ale… W ubikacji pan by³eœ?
- Panie Eustachy, no coœ pan, co za pytanie?

- Kurna Olek, panie Kaziu, nie o to chodzi. Czy by³eœ pan
w ubikacji, tu u nas, na bazarze?

- Zdarzy³o siê.
- W zesz³ym roku?
- Chyba tak. Tak.
- To idŸ pan teraz. Panie Kaziu, nie poznasz pan przybytku.

Owszem na bazarze to i owo zdro¿a³o, kupcom te¿ nie jest ³a-
twiej, tylko trudniej, ale jak ju¿ nas brzuch z tych zmartwieñ
rozboli, to wtedy okazuje siê, ¿e… jest wafelek. Jeszcze kilka
tygodni temu, drzwi do toalety nigdy nie by³y zamkniête. Po-
niewa¿ obok nich jest stoisko z rybami, to oba, ¿e tak powiem,
komponenty zapachowe miesza³y siê ju¿ na progu. Z tym, ¿e im
ni¿ej, tym silniej przewa¿a³ komponent toaletowy. Co prawda
jakieœ kobity stara³y siê utrzymaæ porz¹dek, ale jak to zrobiæ
miêdzy robi¹cymi facetami? Ogólnie zreszt¹ nie traktowano je
jak kobiety, ale jak wyposa¿enie tego miejsca. Z drugiej jednak
strony, gdy cz³owiek w potrzebie, to s³abo zwa¿a na okoliczno-
œci.

- A teraz?
- Teraz, panie, inny œwiat. Drzwi zamkniête. Œciany pomalo-

wane, w schodach zamontowane bajeranckie lampki. Scho-
dzisz pan do kibla, jak do knajpy kategorii lux. Czysta, poma-
lowana czêœæ umywalkowa, nowe suszarki, nowe lustra, kafel-
ki. W czêœci… zasadniczej – tak samo. 

- To, jak rozumiem, jest ten wafelek. A gdzie jest gorzkie?
- Gorzkie, to mi³y facet przy biureczku u wejœcia pilnuj¹cy

interesu i urz¹dzenia zamontowane na drzwiach. Chcesz pan
skorzystaæ, musisz pan wrzuciæ dwa z³ote albo 50 eurocentów
i czujesz siê pan jak w domu. 

- Ale przecie¿ nie jesteœmy w eurolandzie… 
- Otó¿ jest pan w mylnym b³êdzie, panie Kaziu. Jeœli chodzi

o nasz¹ bazarow¹ toaletê, jesteœmy. Szaser

Co tam panie na Pradze...

Pachnie nowe

da³ów, wanilii i czekolady. We-
dle innych - rumiany, skwier-
cz¹cy, chrupki, dobrze s³ony
i mocno pachn¹cy przyprawa-
mi. Dla jeszcze innych - nasy-
cony s³oñcem, soczysty, najle-
piej prosto z krzaka. Ile nas, ty-
le oczekiwañ. A idealnej recep-
ty brak!

Nigdy doœæ pamiêtania
i przypominania o tym. Powód
jest prosty: poch³oniêci poszu-

kiwaniem recepty na szczêœcie,
niczym rzadkiego kwiatu pa-
proci, nazbyt czêsto depczemy
inne kwiaty. Nie dostrzegamy
ich, wypatruj¹c w oddali tego
jedynego, wymarzonego.
A mo¿e to w³aœnie one s¹
szczêœciem, na które jesteœmy
œlepi? Wówczas tracimy tak
wiele!

Jak pomóc szczêœciu, by nas
wreszcie dopad³o, ogarnê³o,

nie opuszcza³o zbyt ochoczo?
To szko³a ma³ych kroków. 

Pierwszym, najwa¿niejszym
z nich jest zacz¹æ oczekiwaæ od
siebie i swoich bliskich tylko
tego, co s¹ w stanie nam daæ.
Tylko tego!

Ile¿ dobra p³ynie z takiego
podejœcia! Po pierwsze, maleje
iloœæ rozczarowañ tym, ¿e ktoœ
(lub ja) nie sprosta³ wymaga-
niom, nie da³ rady. Tym samym
nie musimy piekliæ siê - jak
dziœ - za niespe³nianie wygóro-
wanych oczekiwañ. Bêdzie ci-
szej, spokojniej, milej. Po dru-
gie, ka¿de dzia³anie wykracza-
j¹ce ponad zwyk³e mo¿liwoœci
bêdzie mi³¹ niespodziank¹, mi-
³ym zaskoczeniem, a czasem
dum¹! Po trzecie, relacje pe³ne
¿alu i pretensji s¹ gorsze, ni¿
relacje spokojne, okraszone
czêstymi pochwa³ami i podziê-
kowaniami. Nawet relacje z sa-
mym sob¹. 

Dlatego zrób dziœ pierwszy
krok, by zacz¹æ pisaæ w³asn¹
receptê na twoje szczêœcie. By
poczuæ, jaki ma smak! żu

Kobiecym okiem

Poszukiwanie recepty na
szczêœcie jest skazane na po-
ra¿kê. Nie dlatego, ¿e szczêœcia
nie ma. Przeciwnie, jest go
mnóstwo i mo¿na je znaleŸæ
dos³ownie wszêdzie! Raczej
z powodu braku „kucharza”,
który na tyle pozna³by osobo-
woœæ ka¿dego z nas z osobna,
¿e umia³by stworzyæ recepturê,
smakuj¹c¹ ka¿demu z nas, od-
powiadaj¹c¹ jego oczekiwa-
niom  i spe³niaj¹c¹ oczekiwa-
nia, tak¿e te, do których trudno
siê przyznaæ.

Recepty na szczêœcie, jedna-
kowej dla wszystkich, nie ma
i nie bêdzie! Podobnie, jak nie
ma i nie bêdzie recepty na
przysmak, który ka¿dy z nas
uzna³by za idealny. Bo jaki ni-
by mia³by byæ? Wed³ug jed-
nych - s³odki, lekki, z nut¹ mig-

Recepta 
na szczêœcie ZZZZ llll iiii ssss tttt óóóówwww    
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

W wydawnictwie Agencja ATM Andrzej Machnowski ukaza³a siê w³aœnie
ksi¹¿ka Wojciecha Jaruzelskiego pt. „Listy...” (Warszawa, 2010). Zgodnie
z tytu³em zawiera ona jego listy i inne wypowiedzi w okresie od 1996 do
2010 roku. Jedn¹ z najwa¿niejszych spraw, poruszonych w ksi¹¿ce Genera³a,
jest sprawa nienaruszalnoœci naszych granic, w praktyce granicy na Odrze
i Nysie £u¿yckiej. Granica bowiem wschodnia, przez naszych ukochanych
aliantów zachodnich – USA i Wielk¹ Brytaniê - zosta³a ostatecznie uznana na
linii Curzona ju¿ w Teheranie w 1943 roku i nigdy póŸniej (ani wczeœniej) nie
by³a przez nich kwestionowana. Natomiast tylko Stalin, który nam zabra³ pó³
Polski, kiedy - równie¿ w Teheranie - uzyska³ od nich PRAKTYCZNIE pe³n¹ zgo-
dê na traktowanie Polski jako „swojej”, domaga³ siê konsekwentnie uznania
granicy zachodniej Polski na Odrze i Nysie £u¿yckiej i to otrzyma³. Co wiêcej,
Stalin umar³ w marcu 1953 roku, a wiêc prawie 58 lat temu, a granica ta po-
zosta³a I JEST! 

Ale je¿eli chodzi o RFN, to tak nie by³o nawet po odzyskaniu przez Polskê
pe³nej suwerennoœci w 1989 roku. Genera³ Jaruzelski cytuje tu artyku³ ju¿ nie-
¿yj¹cego Jana Nowaka Jeziorañskiego w „Rzeczypospolitej” z 25-26 lutego
1995 roku, który pisa³: „W 50. rocznicê napaœci Niemiec na Polskê, w chwili
gdy powstawa³ pierwszy niekomunistyczny i suwerenny rz¹d polski, koalicja
sprawuj¹ca w³adzê w Bonn sprzeciwi³a siê udzia³owi prezydenta RFN w uroczy-
stoœciach rocznicowych na Westerplatte, zaœ wicekanclerz Theo Weigel oznaj-
mi³, ¿e w sensie prawa miêdzynarodowego Niemcy istniej¹ w granicach z 1939
roku... Wydaje siê, ¿e w koñcu i samych Amerykanów zaczê³y ogarniaæ w¹tpli-
woœci czy aby celem Kohla nie jest pozostawienie otwartej furtki do rewizji gra-
nicy w jakiejœ odleg³ej przysz³oœci. Gdy po spotkaniu Kohl-Bush (senior)
w Camp David 24-25 lutego 1990 roku, kanclerz znowu pomin¹³ w swym
oœwiadczeniu sprawê granic, prezydent USA, w jego obecnoœci, wymieni³ niena-
ruszalnoœæ granic jako jeden z czterech warunków zjednoczenia Niemiec. Byæ
mo¿e wzgl¹d na 10 milionów amerykañskich wyborców polskiego pochodze-
nia nie by³ tu bez znaczenia”. 

Tyle Nowak-Jeziorañski. Ale ja dodam nieskromnie: by³em na konferencji
prasowej Busha i Kohla w Camp David 25 lutego 1990 roku jako by³y sta³y ko-
respondent „Trybuny Ludu”, a wówczas jako korespondent „Trybuny” w USA,
bo „Trybuna Ludu” od 1 stycznia 1990 roku ju¿ nie istnia³a. Kohl przemawia³
po niemiecku. Obok sta³ Bush ze s³uchawkami na uszach, bo tam bieg³o t³uma-
czenie na angielski. Kohl powiedzia³ w swym oœwiadczeniu wstêpnym coœ, do
czego nawi¹za³em w moim pytaniu, które zada³em mu po niemiecku, a które
brzmia³o nastêpuj¹co: „Jestem dziennikarzem polskim, a pan powiedzia³, ¿e
choæ granicê polsko-niemieck¹ mo¿e zatwierdziæ ostatecznie tylko parlament
zjednoczonych Niemiec (wówczas jeszcze istnia³a NRD – ZB), to pan nie uwa¿a,
i¿ bêdzie to okazj¹ do przesuwania granicy. Czy oznacza to, ¿e uznaje pan tê
granicê za ostateczn¹?”. 

Co odpowiada Kohl? Powtarza dos³ownie swoje s³owa z oœwiadczenia wstêp-
nego i nie odnosi siê w ogóle do drugiej czêœci mojego pytania. 

Bush s³ucha t³umaczenia przez s³uchawki. Teraz pytanie zadaje dziennikarz
amerykañski, ale ono ze spraw¹ granicy nie ma nic wspólnego. Po zakoñczeniu
odpowiedzi jemu, Bush dodaje „sam z siebie”. „A co dotyczy granicy polsko nie-
mieckiej, to USA uznaj¹ j¹ za ostateczn¹, zgodnie z Aktem Helsiñskim”. Jest to
odniesienie do Konferencji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie z 1975 roku
w stolicy Finlandii, w której wzi¹³ udzia³ tak¿e prezydent USA, Gerald Ford.
W ten sposób Bush senior publicznie poskromi³ Kohla. 

Zygmunt Broniarek

* 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

F
ot

. J
an

 G
ol

iñ
sk

i

Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu
Fundacji Paramedycznej w Pasay na Filipinach. Pocho-
dzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania
przechodzi z pokolenia na pokolenie, i jest uznawany
za jednego z najlepszych healerów na Filipinach.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na
wszystkich poziomach energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³
godziny, ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne
manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane
bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci
m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz
tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi: nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych, prostacie, problemach hormonalnych, zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych, chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie, parali¿u, 
problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych, bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg.

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu: 29–31 I i 2–5, 7–10 II br.
Zapisy i informacje w godz. 10.00-20.00 pod numerami telefonu: 

22 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

T.Bagan L.Pasadyn
Filia Kliniki Ma³ych Zwierz¹t „WAWER” 

Dzia³amy od 1989 roku.
Zaufaj doœwiadczonym specjalistom.

Warszawa Goc³aw ul. Rogalskiego 8a
tel./fax. 22 672 49 79, tel. kom. 603 909 995

pon.– pt. 10.00–19.00; sobota 10.00–14.00
Leczenie ogólne / Szczepienia / Chirurgia

Specjalizacja: Profilaktyka i porady ¿ywieniowe / Homeopatia / Choroby uszu

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

F A L E N I C A
do wynajêcia

lokal biurowy 34 m kw.
atrakcyjna lokalizacja
miejsca parkingowe

tel. 606 591 047

F A L E N I C A

sprzedam dzia³kê
pod gara¿

tel. 606 591 047

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

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

Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
Ginekolog

od poniedzia³ku do pi¹tku
16.00-19.00

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

16.00-18.00
Urolog

wtorek 14.00-16.00

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 
610−50−31

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

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000
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Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT

Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon 
Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

MIESZKANIA!!!
od 44 m2 (po pod³odze 60 m2) 
z balkonem o pow. 8 m2 za 309.000 z³
73,55 m2 z tarasem o pow. 15 m2 i
ogródkiem o pow. 140 m2 za 588.400 z³ 

Wysoki standard wykoñczenia
Kameralny budynek – tylko 6 mieszkañ

MIÊDZYLESIE ul. Czarno³êcka 3

tel .  601-375-601

SALON FRYZJERSKI 
ul. Grochowska 335

tel. 22 870-08-97; 509-408-887
Wszystkie osoby, 

które pragn¹ zmieniæ 
swój wizerunek mog¹ skorzystaæ

z wyj¹tkowej promocji
stylisty technika fryzjera

20% ZNI¯KA!

Odnowa biologiczna w³osa – 20% 
Pierwiastkowe badanie w³osów – 10%
Przed³u¿anie w³osów – 10%
Fryzura studniówkowa – 20%
Fryzura œlubna – 10%
Modelowanie + strzy¿enie – 10%
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Telefoniczna rozmowa „Mie-
szkañca” z Ryszardem Kal-
khoffem, przebywaj¹cym cza-
sowo w Szwecji najstarszym
radnym praskiego samorz¹du.

- Witam „radnego seniora”. Co sk³o-
ni³o Pana do opuszczenia ukochanej
Saskiej Kêpy i zimowej podró¿y przez
Ba³tyk?

- Niestety, przykra okazja – pierwszego
stycznia zmar³a tutaj moja teœciowa i mu-
sia³em przyjechaæ na pogrzeb. Dobra
i kochana to kobieta by³a. Prze¿y³a ponad
100 lat.

- Proszê przyj¹æ wyrazy wspó³czucia.
Niedobrze dla Pana zacz¹³ siê ten
rok… W poprzednim te¿ Pan poniós³
wielk¹ stratê – odesz³a radna Marzen-
ka Koraszewska…

- Poprzedni rok, pod tym wzglêdem by³
fatalny. Pod Smoleñskiem zginê³a dwój-
ka naszych radnych, a osiem dni póŸniej
odesz³a Marzenka.

- Od lat œciœle wspó³pracowa³ Pan
z radn¹ Koraszewsk¹, szczególnie na
rzecz po³udniowopraskiej kultury. We-
Ÿmy chocia¿by Centrum Promocji Kul-
tury, najpierw przy ul. Grochowskiej,
potem filia na Goc³awiu, nowy „Ce-
PeK” przy Podskarbiñskiej, wreszcie
powstaj¹ca filia na Saskiej Kêpie. Nie
ma inwestycji, której byœcie nie „mat-
kowali” i nie „ojcowali”. ¯artobliwie,
ale z szacunkiem i sympati¹, mówiono
o Was „papu¿ki nieroz³¹czki”…

- Tak nas nazywano. Razem podejmo-
waliœmy bardzo wiele dzia³añ, wiele ini-
cjatyw, szczególnie w³aœnie w odniesie-
niu do kultury w dzielnicy i Warszawie. 

- Bardziej siê wspieraliœcie, czy œcie-
raliœcie?

- To pierwsze przy pomocy tego dru-
giego (œmiech).

- Po raz drugi w historii sto³ecznego
samorz¹du, jako „radny senior”, naj-
starszy samorz¹dowiec, otwiera³ Pan
inauguracyjn¹ sesjê rady dzielnicy.
Czy bycie „radnym seniorem” jest krê-
puj¹ce, czy to zaszczyt?

- Zdecydowanie zaszczyt! Podobno je-
stem najstarszym radnym w Warszawie.
Porówna³bym tê funkcjê do pracy zawia-
dowcy stacji – to od niego zale¿y, kiedy
ruszy poci¹g, a ode mnie, kiedy zaczyna
pracowaæ rada. 

- Z perspektywy kilku kadencji, co
jest wa¿niejsze w dzia³alnoœci samo-
rz¹dowej – m³odzieñczy zapa³, czy doj-
rza³a rozwaga?

- Ma³¿eñstwo jednego z drugim. Ujmê
to tak – m³odzieñcza odwaga i energia
przy uwzglêdnieniu doœwiadczenia w³a-
œnie takich seniorów. To taki optymalny
uk³ad, z³oty œrodek.

- Bardzo szeroko dzia³a Pan nie tylko
na p³aszczyŸnie kultury, ale tak¿e
zdrowia i polityki spo³ecznej… 

- Faktycznie, moim pierwszym „dziec-
kiem” by³ Dom Pobytu Dziennego przy
ul. Walecznych. To by³ pierwszy tego ty-
pu dom i wszyscy siê dziwili, ¿e coœ ta-
kiego mo¿e funkcjonowaæ.

- Dodajmy, ¿e ten dom dzia³a do dnia
dzisiejszego. Od ponad dwóch dekad.

- Tak, uroczyste otwarcie nast¹pi³o bo-
daj¿e w 1998 r. To by³o wielkie œwiêto,
w którym brali udzia³ m.in. biskup Kazi-
mierz Romaniuk i ówczesny prezydent
Warszawy Marcin Œwiêcicki.

- Obecnie przewodniczy Pan dzielni-
cowej Komisji Kultury i jest wiceprze-
wodnicz¹cym Komisji Polityki Spo-
³ecznej i Zdrowia. Jakie ma Pan plany
zwi¹zane z tymi komisjami?

- Chcia³bym, aby Miasto przekaza³o
dzielnicy kompetencje dotycz¹ce promo-
cji zdrowia. To bardzo wa¿na sprawa.
Chodzi o edukacjê zdrowotn¹, odpowie-
dni¹ promocjê i informacjê. Jeœli zaœ cho-
dzi o kulturê, to oczywiœcie przede wszy-
stkim oddanie do u¿ytku i uruchomienie
filii Centrum Promocji Kultury na Saskiej
Kêpie. To trzeba zrobiæ w taki sposób, ¿e-
by zadowoleni byli mieszkañcy dzielnicy,
a jednoczeœnie zosta³y zaspokojone kultu-
ralne potrzeby lokalne, czyli œrodowisk
twórczych i mieszkañców Saskiej Kêpy.

- Znajd¹ siê na to pieni¹dze?
- Choæby trzeba by³o zarz¹dowi dzielni-

cy wierciæ dziurê w brzuchu, to te pieni¹-
dze musz¹ byæ! Pragnê te¿ utrzymaæ
Œwiêto Saskiej Kêpy, przy znacznym
udziale œrodowisk lokalnych. Wa¿n¹ spra-
w¹ jest o¿ywienie prawego brzegu Wis³y,
dzia³ania wspieraj¹ce Orkiestrê Sinfonia
Varsovia w dawnej „Weterynarii”, urucho-
mienie w dzielnicy tzw. mediateki, nowo-
czesnego odpowiednika biblioteki…

- Plany s¹ ogromne. W takim razie
¿yczymy Panu ich zrealizowania! Pro-
szê te¿ przyj¹æ osobiste, najlepsze ¿y-
czenia z okazji zbli¿aj¹cych siê, jubile-
uszowych, 80 urodzin. „Mieszkaniec”
¿yczy zdrowia, pogody ducha i co naj-
mniej 120 lat ¿ycia!

- Dziêkujê bardzo i pozdrawiam ca³¹
redakcjê, czytelników i mieszkañców.

Rozmawiał Adam Rosiński

Ryszard KALKHOFF
MIESZKAÑCY

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

nauka dla dzieci i doros³ych 
challange turnieje

www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
NA SEZON ZIMOWY

POD BALONEM!

Realizujemy Karty Klienta „Spo³em” z bonifikat¹, Bony Sodexo

KO£DRY, 
KOCE...

SDH Universam „Grochów”
ul. Grochowska 207

Dzia³ przemys³owy – I piêtro
Stoisko z artyku³ami poœcielowymi, 
tkaninami, firanami i pasmanteri¹
OFERUJE SZEROKI WYBÓR

Ko³der i poduszek,
puchowych,
pó³puchowych,
we³nianych 
i poliestrowych
Kocy: we³niane,
akrylowe, narzuty
oraz wyrobów 
Firmy „Runo” 
100% we³niane 
w asortymencie
– serdaki, kapcie,

ko³nierze, wa³ki
i pasy ortopedyczne.

ZAPRASZAMY
Poniedzia³ek–pi¹tek 9.00–20.00, 

sobota czêœæ przemys³owa 9.00–19.00

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „Redom” ul. Walecznych 76, tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
renowacjê wszystkich mebli 

tapicerowanych, nowoczesnych i stylowych
nowe meble na wymiar, wersalki, 
tapczany, fotele, naro¿niki itd. 

wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta
szycie kurtyn, kotar, zas³on, firan
³¹cznie z monta¿em karniszy

zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

posiadamy wybór tkanin i transport
ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY: ww  ggooddzz..  77..0000−−1188..0000,,    ssoobb..  99..0000−−1144..0000

SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

C E N T R U M
G L A Z U R Y

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe
glazura, terakota, gres
panele, parkiet, korek
p³ytki elewacyjne, klinkier
kleje, fugi, listwy
narzêdzia

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

REKLAMA REKLAMA

TELEFONY
KOMÓRKOWE

skup sprzeda¿
sim-locki
akcesoria
naprawy

www.krasphone.pl
CH Szembeka

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

Przedsiêbiorstwo 
Organizacji

Turystyki Rekreacji 
i Sportu Sp. z o.o.

Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 35
Tel. 512-586-503, 607-930-367 

e-mail: k.napierala@potris.pl
NOWO OTWARTY SKLEP Z PUCHARAMI

OFERUJEMY:
puchary medale statuetki figurki

trofea szklane podziêkowania
emblematy grawerowanie

Przedsiêbiorstwo Organizacji 
Turystyki Rekreacji i Sportu Sp. z o.o.

Al. St. Zjednoczonych 72 lok. 35 (Galeria Wiatraczna)
tel. 22 810-00-02, e-mail: potris@potris.pl, www.potris.pl

ZAPRASZAMY NA OBOZY NARCIARSKIE I ZIMOWISKA:
zimowisko narciarskie Ma³e Ciche k/Zakopanego
zimowisko narciarskie w Rabce
obóz narciarsko-snowboardowy w Czechach
zimowisko rekreacyjne w Wiœle
Zapewniamy atrakcyjne ceny, doœwiadczon¹ kadrê instruktorsk¹, atrakcyjne programy

wyjazdów, wysoki standard zakwaterowania, mo¿liwoœæ wypo¿yczenia sprzêtu narciarskiego

OFERTA SPECJALNA!

Wp³ata 50% ceny przed wyjazdem

II rata w marcu.

Rok za³. 2
001

Rok za³. 2
001

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

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

MATERIA£Y
BUDOWLANE I WYKOÑCZENIOWE

MIESZALNIA FARB
Doradztwo i TRANSPORT

Atrakcyjne ceny

BUDUJESZ REMONTUJESZ MALUJESZ

Zasiedzenie nieruchomoœci
Instytucjê zasiedzenia regulu-

je art. 171 i nastêpne Kodeksu
Cywilnego z dnia 23 kwietnia
1964 r. Dz.U.1964.16.93 „Posia-
dacz nieruchomoœci nie bêd¹cy
jej w³aœcicielem nabywa w³a-
snoœæ, je¿eli posiada nierucho-
moœæ nieprzerwanie od lat dwu-
dziestu jako posiadacz samoist-
ny, chyba ¿e uzyska³ posiadanie
w z³ej wierze (zasiedzenie). Po
up³ywie lat trzydziestu posiadacz
nieruchomoœci nabywa jej w³a-
snoœæ, choæby uzyska³ posiada-
nie w z³ej wierze.” 

Zasiedzieæ nieruchomoœæ mo¿na wiêc bêd¹c posiada-
czem w dobrej lub z³ej wierze. Dobra wiara polega na uspra-
wiedliwionym w danych okolicznoœciach przekonaniu posia-
dacza, ¿e przys³uguje mu takie prawo do w³adania rzecz¹,
jakie faktycznie wykonuje, natomiast w z³ej wierze jest ten,
kto wie albo wiedzieæ powinien, ¿e prawo w³asnoœci przys³u-
guje nie jemu, lecz innej osobie. Sytuacja posiadacza w z³ej
wierze ró¿ni siê od sytuacji posiadacza w dobrej wierze o 10
lat d³u¿szym terminem potrzebnym do zasiedzenia nieru-
chomoœci.

Przedmiotem posiadania prowadz¹cego do zasiedzenia
jest rzecz. Posiadanie prowadz¹ce do zasiedzenia musi mieæ
charakter posiadania samoistnego, a wiêc traktowanie siebie
jak w³aœciciela jest zasadniczym elementem posiadania pro-
wadz¹cego do zasiedzenia. Posiadacz zale¿ny mo¿e prze-
kszta³ciæ swoje posiadanie zale¿ne w samoistne, ale sku-
tecznoœæ - z punktu widzenia zasiedzenia - takiego prze-
kszta³cenia wymaga, aby posiadacz uczyni³ to jawnie, tzn.
zamanifestowa³ zmianê w sposób widoczny dla otoczenia.
W ka¿dym razie zmiana, która nie zosta³a uzewnêtrzniona,
ograniczaj¹ca siê tylko do samej œwiadomoœci posiadacza,
jest prawnie bezskuteczna.

Posiadanie rzeczy prowadz¹ce do zasiedzenia jest zdarze-
niem prawnym ci¹g³ym, które polega na trwaniu okreœlonego
stanu faktycznego przez pewien czas. Dla nabycia w³asnoœci
konieczne jest nieprzerwane posiadanie danej nieruchomo-
œci przez 20 lat dla osoby posiadaj¹cej nieruchomoœæ w do-
brej wierze i 30 lat dla osoby posiadaj¹cej w z³ej wierze. 

Skutkiem nabycia prawa w³asnoœci nieruchomoœci przez za-
siedzenie jest wygaœniêcie prawa dotychczasowego w³aœcicie-
la, nie powoduje ono jednak wygaœniêcia ograniczonych praw
rzeczowych.  Stwierdzenie zasiedzenia nastêpuje w trybie po-
stêpowania nieprocesowego i zosta³o uregulowane w dziale III
ksiêgi drugiej Kodeksu postêpowania cywilnego pt. „Sprawy
z zakresu prawa rzeczowego” (art. 606-610 k.p.c.).  

adw. Robert Smoktunowicz

§ PRAWNIK RADZI §
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REKLAMA REKLAMA

Pędzelkiem
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA

Jacek Frankowski
22 stycznia w Klubie Kultu-

ry Anin przy ul. V Poprzecznej
33, zaprezentowana zosta³a
sztuka na podstawie powieœci
Marka Twaina pt. „Ksi¹¿ê
i ¿ebrak”

W bajkowy œwiat wprowadzi³
dzieci krakowski Teatr Art-Re,
opowiadaj¹c widzom historiê so-
bowtórów, których losy splot³y
siê, tworz¹c siatkê niezwyk³ych
przygód zwi¹zanych z zamian¹
ról ¿yciowych. Bajka z mora³em,
wybrana przez organizatorów
nieprzypadkowo – ma bowiem
ukazaæ dzieciom czyteln¹ grani-
cê dobrego i z³ego postêpowa-
nia. 

Przedstawienia dla dzieci
odbywaj¹ siê w klubie cyklicz-
nie, œrednio raz w miesi¹cu,
a tradycj¹ sta³o siê, ¿e s¹ to 
soboty o godzinie 15. Klub goœci
aktorów z ca³ej Polski, wszystko
dlatego, aby maluchy mia³y
mo¿liwoœæ poznawania nowych
twarzy i sytuacji.

Jak siê okazuje, teatrzyk ma
swoich sta³ych bywalców,
którzy z niecierpliwoœci¹ ocze-

kuj¹ kolejnych wystêpów. Byæ
mo¿e dzieje siê tak dlatego, gdy¿
ten piêkny bia³o-¿ó³ty budynek,
usytuowany w zielonym Aninie,
jest miejscem prawdziwie ma-
gicznym i szczególnym.

Trudno w jasny sposób wyt³u-
maczyæ ow¹ magiê, która ogar-

nia cz³owieka z chwil¹ przekro-
czenia progu tego „domu”. Jest
w tych murach coœ, co sprawia
¿e chce siê tu zostaæ.

Klub nie jest nowoczesny,
brak w nim wszechobecnego
szk³a i aluminium… za to ma
duszê… aniñsk¹ duszê. Tutaj
jest b³ogo, a ka¿dy k¹t pachnie
drewnem i histori¹ Anina, opo-
wiadan¹ ze wzruszeniem przez
jego mieszkañców.

Wszyscy  mog¹ znaleŸæ przy
Poprzecznej zajêcia zgodne
z w³asnymi zainteresowaniami.

Seniorzy maj¹ swój klub „Re-
lax” i Kabaret „Zadra” – spoty-
kaj¹ siê w ka¿dy wtorek, niekie-
dy g³ównie po to, aby zapomnieæ

o swojej samotnoœci, aby zwy-
czajnie byæ razem..

Doroœli, m³odzie¿  i dzieci ko-
rzystaj¹ z ca³ego wachlarza zajêæ
oferowanych przez klub. Nawet
maluchy wraz z rodzicami maj¹
okazjê daæ upust fantazji w sekcji
„Brykaj¹cych Maluszków”,  lub
na zbli¿aj¹cym siê Balu Przebie-
rañców (13 luty, godz. 15.).

Poza tym klub organizuje spo-
tkania podró¿nicze, wystawy,
oraz konkursy jak np. marcowy
Konkurs Recytatorski, œwi¹teczny
Konkurs Plastyczny „Palma Wiel-
kanocna” czy „Projekt Pocztówki
Wielkanocnej”, oraz wiele in-
nych. Powodzeniem cieszy siê
sekcja szachowa i sekcja bryd¿a
sportowego, co roku opatrzona
Turniejem Bryd¿a Sportowego
o Mistrzostwo dzielnicy Wawer. 

Spo³ecznoœæ aniñska bêdzie
tak¿e mia³a szczególn¹ okazjê
spotkaæ siê 26 lutego o godzinie
11 na uroczystym zakoñczeniu
obchodów 100-lecia osiedla
Anin. 

Niew¹tpliwie to spotkanie bê-
dzie stanowi³o kolejny, wiecznie
¿ywy rozdzia³ tutejszej ma³ej –
wielkiej historii.

Katarzyna Zielińska−Witek

W sobotê, 22 stycznia na
scenie Centrum Promocji
Kultury (ul. Podskarbiñska
2) królowa³a muzyka rene-
sansowa oraz poezja polskich
mistrzów renesansu. Wszyst-
ko to za spraw¹ spektaklu
„Nad spuœcizn¹ po przodkach
deliberacje”.

Re¿yserem i odtwórc¹ g³ów-
nej roli w przedstawieniu jest
Dariusz Jakubowski. Aktor jest
tak¿e autorem scenariusza
spektaklu. Sam projekt powsta³
w zwi¹zku z wejœciem Polski

do Unii Europejskiej i wi¹¿e siê
w³aœnie z tematyk¹ œwiadomo-
œci narodowej. Oto wywo³any
przez muzykê renesansow¹
„duch polskoœci” wchodzi na
scenê i s³owami dawnych mi-
strzów poezji ukazuje nam por-
tret Polaka. Obraz, który jak siê
oka¿e, nie uleg³ tak wielkiej
zmianie od wieków.

Kim jesteœmy? Dok¹d zmie-
rzamy? To pytania, na które sta-
ra siê odpowiedzieæ Jakubow-
ski. - Aby wiedzieæ kim jesteœmy
teraz, nale¿y wiedzieæ kim byli-

œmy. Trzeba m¹drze odwo³ywaæ
siê do historii i z niej korzystaæ.
Kontestacja w³asnej kultury
sprawia, ¿e stajemy siê bezra-

dni. Nie mo¿na wypieraæ siê
polskoœci. B¹dŸmy tym kim je-
steœmy a wszystko bêdzie w po-
rz¹dku. Nad przesz³oœci¹ mo¿e-
my siê zastanawiaæ, mo¿emy na-
wet siê z ni¹ nie zgadzaæ, ale to
ona tworzy punkt odniesienia
dla naszej teraŸniejszoœci.

Odwo³anie siê do czasów
pierwszej RP, czyli do czasów
niew¹tpliwej œwietnoœci, ma
wed³ug Jakubowskiego pomóc
ukazaæ miejsce Polski we
wspó³czesnej Europie. Co cie-
kawe, mimo up³ywu kilkuset
lat poezja renesansowa okazuje
siê bardzo aktualna. „Duch pol-
skoœci” ka¿e nam zastanowiæ
siê nad w³asnym dorobkiem

kulturalnym. Sam spektakl ³¹-
czy muzykê renesansu (Krzy-
sztofa Klabona, Miko³aja Go-
mó³ki, Wac³awa z Szamotu³,
G.D.de La Bergerie, Wojciecha
D³ugoraja, Johna Dowlanda),
z tekstami Jana Kochanowskie-
go, Marcina Kromera, Miko³a-
ja Reja, Piotra Skargi, Wespa-
zjana Kochowskiego a tak¿e
Jacka Kaczmarskiego. Dariu-
szowi Jakubowskiemu na sce-
nie towarzyszyli Katarzyna
Thomas - sopran oraz Tadeusz
Czechak - lutnia renesansowa,
lutnia arabska oud. Spektakl
powsta³ na zamówienie Filhar-
monii Narodowej. 

Olga Kamionek

W NASZYM ANINIE

Polaków portret renesansowy
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H O R O S K O PH O R O S K O P

BARAN 21.03-21.04
Niewykluczone k³opoty ze zdrowiem, zmienia-
j¹ca siê aura mo¿e mieæ niekorzystny wp³yw
na twój organizm. Zadbaj bardziej o siebie
i zrób koniecznie badania. W sprawach zawo-
dowych powinno byæ bez wiêkszych zmian,
ale nied³ugo twoje zaanga¿owanie i zapa³ zo-
stan¹ zauwa¿one i docenione. 

BYK 22.04-21.05
W najbli¿szym czasie w swoich dzia³aniach
mo¿esz wykazywaæ sporo zapa³u, ale nie
wszystko mo¿e siê uk³adaæ po twojej myœli.
Nie stresuj siê za bardzo, ale pozwól sobie na
odrobinê luzu i dystansu do trudniejszych
spraw. Za bardzo skupiasz siê na swoich pro-
blemach, i nie dostrzegasz, ¿e inni te¿ maj¹
k³opoty i to byæ mo¿e wiêksze od twoich. 

BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Wiêkszoœæ spraw, którymi masz zamiar siê za-
j¹æ w najbli¿szym czasie – wymagaæ bêdzie
pewnego namys³u. Oprócz s³uchania g³osu
rozs¹dku, pos³uchaj te¿ opinii bliskich z twoje-
go otoczenia. Przyda³aby siê jakaœ ma³a roz-
rywka, urozmaicenie w tych pochmurnych 
dniach – mo¿e wyjazd z przyjació³mi na parê
dni wypoczynku w cieplejszym klimacie lub
w nasze góry? Warto o tym pomyœleæ.

RAK 22.06-22.07
Mo¿e ciê w najbli¿szym czasie czekaæ sporo
zajêæ, jeszcze wiêcej chodzenia wokó³ spraw
urzêdowych. Nie zaniedbaj tego i pamiêtaj
o terminach. Nie szalej równie¿ za kierownic¹
samochodu, bo na drogach œlisko. Zadbaj
o swój organizm i postaraj siê o wiêcej poczu-
cia humoru, bo twój pesymistyczny nastrój mo-
¿e Ÿle wp³ywaæ na codzienne funkcjonowanie
i sprawy zawodowe.

LEW 23.07-23.08
Dobry czas na za³atwienie paru zaleg³ych
spraw. W pracy nie przejmuj siê za bardzo
wszystkim. Czy pamiêtasz o tym, jak cenne
jest twoje zdrowie? Staraj siê je szanowaæ, bo
te zarwane noce, który chcia³byœ wyleczyæ pi-
ciem zió³ek – to nie jest sposób na higieniczny
styl ¿ycia. W ten sposób na pewno sobie nie
pomo¿esz, zabierz siê za siebie, zmieñ nawy-
ki i popracuj nad kondycj¹ fizyczn¹. 

PANNA 24.08-23.09
W twoim ¿yciu powinna teraz zapanowaæ at-
mosfera harmonii i spokoju. W pracy nie po-
winny wypaœæ ¿adne zaleg³oœci ani roboty „na
wczoraj”. Jakaœ dodatkowa suma pozwoli na
zakup czegoœ od dawna upragnionego. Zafun-
duj sobie jakiœ relaksuj¹cy zabieg – który powi-

nien poprawiæ ci nastrój. Sympatyczne fluidy
miêdzy tob¹ a twoj¹ drug¹ po³ow¹ stworz¹
okazjê, aby odnowiæ wasz zwi¹zek.

WAGA 24.09-23.10
Mo¿e warto zatroszczyæ siê o swoje zdrowie,
zrób na wszelki wypadek gruntowne badania
kontrolne i trochê poluzuj. Nie warto ci¹gle siê
œpieszyæ, bo organizm w koñcu da sygna³
ostrzegawczy. Los mo¿e przed tob¹ postawiæ
jakieœ przeszkody. Nie lekcewa¿ ich, ale te¿
nie rzucaj siê g³ow¹ naprzód. Najpierw po-
myœl, potem dzia³aj! 

SKORPION 24.10-23.11
Mo¿e siê szykowaæ jakiœ wiêkszy wydatek. Przy-
gotuj siê i nie wpadaj w pop³och. Nie wszystko
jest takie straszne, jak sobie wyobra¿asz. Pa-
miêtaj, ¿e masz bliskie osoby, na które mo¿esz
liczyæ. Chroñ organizm przed wyziêbieniem, mo-
¿e byæ teraz bardziej podatny na infekcje. 

STRZELEC 24.11-22.12
W pracy mo¿e byæ trochê nerwowo – bêd¹ ciê
goniæ terminy i wiêksze zaleg³oœci. Prze³o¿eni
nie przepuszcz¹ fuszerki, wiêc przy³ó¿ siê do
pracy. Mog¹ ci puszczaæ nerwy, bo zmêczenie
mo¿e daæ znaæ o sobie, wiêc policz do stu, za-
nim wy³adujesz swój z³y humor na partnerze,
za rzekomy ba³agan w mieszkaniu lub spróbuj
walczyæ ze stresem „zabijaj¹c” go œmiechem. 

KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Postaraj siê unikaæ ryzykownych posuniêæ za-
wodowych, a w kwestiach finansowych próbuj
graæ na zw³okê. Zajmij siê sprawami wymaga-
j¹cymi uporz¹dkowania. Jeœli potrzebujesz
wsparcia bliskiej ci osoby, schowaj kolce i po-
zwól siê sob¹ zaopiekowaæ. 

WODNIK 21.01-19.02
Mo¿esz mieæ ochotê na zmiany, ale ci¹gle coœ
ciê powstrzymuje przed podjêciem decyzji. Pla-
nety sprzyjaj¹ tym, którzy od dawna marz¹
o pracy na w³asny rachunek. Nie traæ czasu na
rzeczy nieistotne lub takie, które bez ¿adnej
szkody mog¹ poczekaæ. Warto zadbaæ o siebie,
o mi³e sercu rozrywki. Wydatnie poprawi ci to
nastrój i wp³ynie na twoje postrzeganie œwiata.  

RYBY 20.02-20.03
To dobry moment, aby coœ zrobiæ ze swoimi
pieniêdzmi np. umieœciæ je na lokacie lub
ubezpieczyæ siê na ¿ycie. W pracy mo¿esz
przej¹æ czêœæ dodatkowych obowi¹zków, mo-
¿e to byæ zwi¹zane z szans¹ na awans. Ale
mog¹ ciê te¿ dopaœæ szalone myœli i chêæ, ¿e-
by rzuciæ to wszystko i pojechaæ na wypoczy-
nek.  Ale, niestety nie mo¿esz, obowi¹zki wzy-
waj¹… Merlin

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

CCoo  wwaarrttoo  ttrrzzyymmaaćć  ww llooddóóww−−

ccee,,  aa ccoo  nniiee??  

Nie warto − oliwy, bo staje

się gęsta, z grudkami. Nie

warto − masła, bo twarde,

nie da się smarować i zjada−

my go więcej. Masło do bie−

żącego spożycia trzeba

szczelnie ubić w maselniczce

starego typu (w której głęb−

sza jest miseczka a przy−

krywka płaska, a nie odwrot−

nie) i zalać cieniutką war−

stwą zimnej, codziennie wy−

mienianej wody. Trzymać po−

za lodówką! Nie należy − nie−

których owoców tropikalnych

(banany, ananasy). 

Warto trzymać − niektóre

lekarstwa (czytajmy ulotki

producenta!), kawę ziarnistą

i mieloną − najlepiej w poje−

mnikach próżniowych, lakiery

i żele do paznokci w osobnym

pudełeczku, maści, kremy ko−

smetyczne, rajstopy ela−

styczne (zwłaszcza przeciw−

żylakowe), oraz − jeśli ktoś

jeszcze używa − tradycyjne

błony filmowe. Niska tempe−

ratura wydłuża trwałość

tych produktów, pozwala za−

chować w pełni wartości

użytkowe, słabnące podczas

przechowywania w cieple.

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Dziœ – duuu¿o kalorii. Bo czasem nam siê ich
chce, a czasem te¿ w zimie – trzeba!

✓✓ Zupa z bobu mro¿onego: opakowanie bobu ugotowaæ
w osolonej wodzie, a gdy naprawdê miêkki, odcedziæ, dolaæ
3-4 ³y¿ki oliwy, roztarty z sol¹ z¹bek czosnku, zio³a, 1,5-2
szklanki gor¹cego roso³u i zmiksowaæ na g³adko. Gdy za gê-
ste, dodaæ oliwy lub roso³u. Gdy zbyt rzadkie - wmiksowaæ
ugotowanego w plasterkach ziemniaka. Podawaæ z groszkiem ptysiowym i kle-
ksem s³odkiej œmietanki, posypane zielenin¹. Zamiast groszku mo¿na u¿yæ grza-
nek, zrobionych z pokrojonej w ma³¹ kostkê czerstwej bu³ki i podsma¿onych na
maœle z czosnkiem lub zio³ami. 

✓✓ Zapiekanka dla ciekawskich: przygotowaæ tyle miseczek ¿aroodpornych, ile
osób. Ka¿d¹ miseczkê wysmarowaæ oliw¹ i wype³niaæ k³ad¹c na dno warstwê pla-
strów bekonu, na to - warstwê plasterków ziemniaczanych, sól i pieprz, cebulê
pokrojon¹ w drobn¹ kostkê, sól, pieprz. W³o¿yæ miseczki przykryte foli¹ aluminio-
w¹ do gor¹cego piekarnika, zapiekaæ oko³o 20-30 minut w œredniej temperaturze,
lecz po oko³o 15 minutach odkryæ. Po pó³ godzinie od w³o¿enia do piekarnika wy-
j¹æ, w ka¿dej kokilce na œrodku cebuli zrobiæ ³y¿k¹ niewielkie zag³êbienie, wybiæ
w nie surowe jajko (prosto z lodówki), posypaæ œwie¿o mielonym pieprzem, przy-
kryæ cieniutkim, zrumienionym na patelni plastrem bekonu i natychmiast wstawiaæ
do piekarnika, by bia³ko siê œciê³o, lecz ¿ó³tko pozosta³o p³ynne (oko³o 3-5 mi-
nut).Podawaæ natychmiast, z ogórkiem kiszonym lub sa³atk¹ pomidorow¹.

✓✓ Zimowy deser - w salaterce u³o¿yæ na dnie biszkopty, nas¹czyæ je (nie za
mocno) sokiem brzoskwiniowym lub ananasowym. Na to warstwa bitej œmietany,
niezbyt gruba i nie ze sprayu; lepiej ubiæ samemu choæby ze „Œnie¿ki”. Dalej -
warstwa owoców mro¿onych (wiœnie, jagody, maliny, porzeczki). Mo¿na je skro-
piæ adwokatem. Wszystkie sk³adniki musz¹ byæ bardzo zimne, a miska - wprost
z zamra¿alnika. Jednoczeœnie robimy sos: 1/2 szkl. mleka skondensowanego po-
woli podgrzaæ z wkruszonymi 6-8 kostkami  gorzkiej czekolady. Dodaæ 2 czubate
³y¿ki Puchatka lub podobnego „kakao”, wszystko rozpuœciæ mieszaj¹c na g³adk¹
masê gêst¹, jak œmietana. Deser nak³adaæ wielk¹ ³y¿k¹, porcje polewaæ sosem.
Mo¿na dodaæ kulkê lodów waniliowych. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
OO zznnaacczzkkaacchh  ppoocczzttoowwyycchh  zzwwyykkllee  wwiieemmyy  ttyyllee,,  żżee  kkuuppuujjee  ssiięę  jjee  nnaa
ppoocczzcciiee,,  żżee  ssąą  ssttaannoowwcczzoo  zzbbyytt  ddrrooggiiee  oorraazz,,  żżee  kkoolleekkccjjoonnuujjąą  jjee  ffii−−
llaatteelliiśśccii..

Pierwszy znaczek pocztowy na świecie wydrukowano w Wiel−
kiej Brytanii. Do czasu wprowadzenia znaczków, to jest do 6 maja 1840 roku, opłatę
za list czy przesyłkę uiszczał adresat, nie − jak obecnie − nadawca. Jeden z brytyjskich
pocztowców, Rowland Hill, wymyślił inne, rewolucyjne rozwiązanie − teraz za list pła−
cić miał nadawca, jako potwierdzenie umieszczając na kopercie znaczek o odpowie−
dniej wartości (pierwszy znaczek kosztował 1 pensa i widniał na nim portrecik mło−
dej, bo dwudziestojednoletniej, panującej od trzech lat królowej Wiktorii). Co cieka−
we, nawet ten pierwszy znaczek zabezpieczono przed fałszerzami znakiem wodnym. 

Po 10 latach na terenach polskich weszły do obiegu znaczki naszych zaborców,
Prusaków i Austriaków. 8 lat później pojawiły się w Polsce znaczki rosyjskie, zaś
pierwszy polski znaczek z herbem Królestwa Polskiego z dumą emitowano w dniu 
1 stycznia 1860 roku.                                                       CCiieekkaawwsskkaa

Rozwi¹zanie nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 25/26/2010: „Bia³y jak op³atek”. Nagrodê – bilet

do kina dla 2 osób – wylosowa³a p. Anna Koœcielak z ul. Miêdzynaro-
dowej.  Po odbiór biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem
osobistym i egz. „Mieszkañca” Nr 2/2011) do 04 lutego br. po wczeœniej-
szym umówieniu siê telefonicznym z dzia³em rezerwacji biletów. 

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

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Mróz, śnieg, wicher. Dwie zakapturzone

dziewczyny rozmawiają czekając na tramwaj:
− Ja jadę 1−ką, a ty?
− A ja 8−ką.

Przyjeżdża tramwaj, obie wsiadają.  Chłopak stojący na
przystanku mówi do drugiego:
− A wiesz, że to były blondynki!
− ?!
− Bo obie wsiadły do 18−tki!

☺ ☺ ☺
Karnawałowe szaleństwo. Półmrok, jedna z tańczących

par czule szepce: 
− Świetnie tańczysz… 
− Ty też!
− Cudownie przytulasz…
− Ty też!
− Mmm… słodko całujesz…
− Ty też!
− Mam na imię Artur.
− Ja też! WWeessoołłyy  RRoommeekk
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ADMINISTROWANIE

Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692-614-577

NAPRAWA KOMPUTE-
RÓW, SERWIS, INSTALA-
CJE, USUWANIE WIRUSÓW
WOJTEK-WWK. 

TEL. 603-650-090
Us³ugi rachunkowe, PIT-y.

Kontakt tel. 505-553-045

AUTO−MOTO

Auto-Skup. Tel.795-297-763

AUTO−MOTO/kupię

Japoñski. Tel. 506-871-924
Ma³olitra¿owy, kilkuletni. 

Tel. 516-533-487

FINANSE

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

22 810-83-60

KUPIĘ

AAA, Antyki wszelkie za
gotówkê oraz znaczki, mone-
ty, medale. Tel. 0516-400-434

Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, me-
ble i inne przedmioty. 

Tel. 22 610-33-84; 
0601-235-118

Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa
18. Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

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

Odkurzacze Rainbow – no-
we, u¿ywane – serwis, konser-
wacja, akcesoria. 

Tel. 0606-742-822; 
www.odkurzaczerainbow.pl

MEDYCZNE

Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 

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

Bañki ogniowe stawiam. 
Tel. 603-760-362

NAUKA

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

Angielski matura. 
Tel. 609-631-186

Fizyka, matematyka – kore-
petycje. Tel. 22 615-81-50; 

603-581-282
Francuski z dojazdem. 

Tel. 602-276-202
J. polski. Tel. 691-923-889
Liceum dla doros³ych.

Tel. 22 517 77 40; 602 232 879
Matematyka, dojazd. 

Tel. 691-870-045
Matematyka. 

Tel. 607-163-744
MATEMATYKA. 

TEL. 504-242-103
Niemiecki – dzieci, m³o-

dzie¿, doroœli. 
Tel. 504-742-145

Opiekunka dzieciêca – szko-
³a policealna, kursy. 

Tel. 22 310-27-40
Szko³a policealna - dekorator

wnêtrz, opiekunka/guwernant-
ka. Tel. 22 517-77-40; 

602-232-879
Szkolenia BHP. 

Tel. 22 879-87-66; 602-232-879

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

Lokale us³ugowe do wynajê-
cia. Tanio, Radzymin. 

Tel. 660-324-756
Ma³y pokoik – studentce. 

Tel. 504-445-363
Wynajmê lokal us³ugowy 73

m kw., tak¿e na gastronomiê,
Weso³a-Zielona. 

Tel. 505-580-928

DAM PRACĘ

Do opieki nad niepe³no-
sprawn¹ osob¹ – na sta³e – pa-
ni¹ do 50 lat. Tel. 788-301-189

Firma poszukuje pracownika
na stanowisko handlowca oraz
operatora koparko-³adowarki.
ekobilans@ekobilans.pl

Opiekunki, siostry PCK, pie-
lêgniarki do osób starszych za-
trudniê. Tel. 22 815-30-62

Praca dodatkowa. 
Tel. 698-617-561

Praca dla aktywnych – pro-
dukty biodegradalne dla domu,
biur, firma ACT – sprzeda¿ ka-
talogowa. Tel. 509-297-390

SZUKAM PRACY

Mê¿czyzna 56 lat, prawo ja-
zdy kat. B + C od 1975 
roku, doœwiadczenie zawodowe
w zaopatrzeniu w hurtowni
i du¿ej firmie handlowej, znajo-
moœæ topografii W-wy i okolic,

podstawowa znajomoœæ jêz. an-
gielskiego, znajomoœæ obs³ugi
programów Office, dyspozy-
cyjny, sumiennny, obowi¹zko-
wy, niepal¹cy podejmie pracê
kierowcy, magazyniera i han-
dlowca od zaraz. 

Tel. 693-354-257, 
22 614-95-20, 

e-mail: wa-7@o2.pl
Sprz¹tanie mieszkañ, biur. 

Tel. 515-943-649
Zaopiekujê siê dzieckiem

w wieku oko³o 3 lat. 
Tel. 503-156-917

Zaopiekujê siê starsz¹ osob¹. 
Tel. 503-156-917

INNE

Meble kuchenne, ³azienko-
we, szafy i inne. 

Tel. 607-595-327

PRAWNE

DORADCA PODATKO-
WY – porady, k³opoty z urzê-
dem skarbowym, wszystkie po-
datki, spadki, darowizny, auk-
cje. Warszawa Goc³aw. 
Tel. 22 672-34-34; 604-095-656 

Kancelaria Prawna, przy-
stêpne ceny, szeroki zakres
us³ug. Czynna codziennie
oprócz wtorków, ul. Grochow-
ska 207 (Universam, nad ban-
kiem). www.kancelariaosica.pl  

Tel. 0509-959-444, 
22 810-00-61 w. 252 

Kancelaria Prawna Pietruk
s.c. Pe³ny zakres us³ug, kon-
kurencyjne ceny. Ul. Olszynki
Grochowskiej 11/15 lok. 2
Warszawa. Tel. 22 879-92-29; 
502-275-194, www.pietruk.eu

Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe. Wawer -
Anin ul. Ukoœna. 

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

KANCELARIA DORADZ-
TWA PRAWNEGO – Agnie-
szka Stêpieñ-Trela. 

Tel. 601-079-454
RAMKA
WYCENA NIERUCHOMO-
ŒCI
tel. 600 43 88 44

RÓŻNE

Atrapy kamer jak prawdzi-
we, monta¿. Tel. 515-688-129

Czujki czadu, dymu, monta¿. 
Tel. 515-688-129

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

SPORT

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

USŁUGI

AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 

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

ALKO – PRZEPRO-
WADZKI. Tel. 512-139-430

AAA SPRZ¥TANIE PIW-
NIC, wywóz mebli. 

Tel. 694-977-485
Anteny SAT TV, kamery – 24

h. Tel. 0602-396-976
ANTENY - CYFRA+, Pol-

sat, N-ka oraz satelity bez op³at,
900 programów, w tym 20 pol-
skich (TRWAM, TVP1, TVP2
i TVN), anteny TV – naziemne.
Sprzeda¿, monta¿, naprawa,
gwarancja!  

www.lemag-tvsat.waw.pl 
Tel. 22 815-47-25; 501-123-566 

ANTENY, TELEWIZORY
– naprawa. Tel. 22 818-07-17

Anteny, telewizory LCD,
DVD, piloty, naprawa. 
Tel. 22 671-33-22; 503-717-670 

Anteny indywidualne, zbior-
cze, naprawa RTV, najwy¿sza
jakoœæ us³ug. 

Tel. 22 813-60-33; 
604-506-278

Cyklinowanie, lakierowanie
– Jacek Szpakowski. 

Tel. 22 872-93-03
Cyklinowanie, lakierowanie,

uk³adanie parkietów ró¿nych -
osobiœcie. Tel. 22 810-70-88; 

609-542-545; 
CZYSZCZENIE dywanów,

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

DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 22 642-96-16

Domofony, instalacje elek-
tryczne, pralki. 

Tel. 601-936-805
Elektryczne. G³owacki. 

Tel. 504-618-888
Elektryczne (uprawnienia). 

Tel. 22 870-27-39; 
502-208-813

Elektryk – uprawnienia. 
Tel. 22 813-77-82; 

502-443-826
Futra – ko¿uchy, odzie¿

skórzana – us³ugi miarowe,
przeróbki, wszelkie naprawy.
ul. Zamieniecka 63. 

Tel. 22 610-23-05
GAZ, HYDRAULIKA – 24

h, naprawa pieca, termy,
kuchni, pod³¹czenia, upraw-
nienia gazowe. 
Tel. 22 610-18-53; 662-065-292

Gaz, hydraulika 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744 

GEODEZJA. 
TEL. 609-240-602

Glazura, hydraulika, remon-
ty. Tel. 22 671-05-82

Glazura – remonty. 
Tel. 692-885-279

Glazurnicze, hydrauliczne
– G³owacki. Tel. 504-618-888

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

GLAZURA -  remonty. 
Tel. 694-809-402 

G³adŸ, glazura, hydraulika. 
Tel. 606-181-588

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

607-773-106
Hydrauliczne. G³owacki. 

Tel. 504-618-888
Hydraulik. 

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

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

HYDRAULIKA, GLAZU-
RA, MALOWANIE, PANELE. 

TEL. 509-436-130; 
666-527-473

Hydraulika wod. kan. gaz,
piece, remonty, przegl¹dy gazo-
we, wentylacyjne i kominiar-
skie. Tel. 696-321-228

LODÓWKI, PRALKI, TE-
LEWIZORY – NAPRAWA. 

TEL. 694-825-760
Lodówki, pralki. 

Tel. 22 671-80-49; 
604-910-643; 601-361-830

Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 22 615-76-97; 

695-679-521
Malowanie, tapetowanie.

G³owacki. Tel. 504-618-888
Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 22 612-01-95; 
510-711-163

Malowanie, drobne remonty. 
Tel. 601-203-313

NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – dojazd. 

Tel. 602-216-943

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om, makula-
turê, st³uczkê. Sprz¹tanie
piwnic i strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62

Pranie chemiczne, renowa-
cja odzie¿y skórzanej, pranie
dywanów, magiel. Zak³ad
Pralniczy ul. Igañska 22. 

Tel. 22 870-09-54
Pralki – naprawiam. Emeryci

50% taniej. Tel. 22 672-95-50; 
503-846-135

Przeprowadzki. 
Tel. 669-834-024

Remonty kompleksowo. 
Tel. 504-781-725

Remonty – fachowe porady. 
Tel. 505-543-594

Remonty – rzetelnie. Gwa-
rancja. Tel. 609-574-660

STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, szafy,
kuchnie, pawlacze i inne. 
Tel. 22 810-38-04; 602-126-214

Tapicerskie. 
Tel. 22 612-53-88

Us³ugi fryzjerskie u klienta. 
Tel. 22 251-58-69

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

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

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

lety antyw³amaniowe – produk-
cja, naprawa. Tel. 602-228-874

WYWÓZ MEBLI, GRU-
ZU, z³omu, œmieci, liœci, oczy-
szczanie piwnic, strychów. 

Tel. 224 22 63; 888-651-163
Wywóz gruzu, mebli, oczy-

szczanie piwnic, strychów, od-
œnie¿anie. Tel. 600-359-594

USŁUGI/porządkowe

Odœnie¿anie dachów i pose-
sji. Tel. 508-477-441
RAMKA
Sprz¹tanie. Pranie wyk³adzin,
dywanów, tapicerki meblowej.
Tel. 515-951-236

Us³ugi wysokoœciowe – od-
œnie¿anie dachów, zbijanie so-
pli, monta¿ i czyszczenie ry-
nien itp. Tel. 606-808-358

USŁUGI/remontowe

Cyklinowanie bezpy³owe, la-
kierowanie, uk³adanie parkie-
tów i paneli. Tel. 503-630-035

Cyklinowanie, lakierowanie. 
Tel. 510-727-201

USŁUGI/transportowe

Transport, przeprowadzki,  
Tel. 505-524-400 

www.uslugi-transportowe.auto.pl 

ZIELARSTWO

ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-Me-
dyczny C.H. Szembeka róg Gdec-
kiej i Komorskiej, paw. 53 D obok
Agencji op³at – Zielarstwo – pe³-
ny asortyment, profesjonalne po-
rady. Tel. 602-648-813
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Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

WYCENA
NIERUCHOMOŒCI

tel. 600 43 88 44

Maszyny do szycia na meta-
lowych czêœciach, walizko-
we, z gwarancj¹. Cena od
200 z³. Ul. Czapelska 32.

Tel. 22 870-71-72

Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

kompleksowa obs³uga
godne warunki ostatniej
pos³ugi 

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

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

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

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

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

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

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWEZAKŁAD POGRZEBOWY

„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

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

C A Ł O D O B O W O

REKLAMA REKLAMA

Nieodp³atnie odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om, ma-
kulaturê, st³uczkê. Sprz¹ta-
nie piwnic i strychów. Wy-
wóz mebli. Tel. 22 499-20-62 

Sprz¹tanie. Pranie wyk³adzin,
dywanów, tapicerki meblowej. 

Tel. 515-951-236

SEGMENT FALENICA 
210 m2 NA DZIA£CE 180 m2

cena – 650 000 PLN

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

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

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

KANCELARIA PRAWNA
Lex – Fin
Porady prawne

Zastêpstwo procesowe
Podania, umowy, wnioski itp.

Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44

tel. 22 879-11-70
e-mail: kancelaria@lex-fin.pl

KANCELARIA PODATKOWA
Lex – Fin

Kompleksowa obs³uga
ksiêgowo-podatkowa

firm

Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44

tel. 22 610-28-29
e-mail: biuro@lex-fin.pl

NARTY
ROWERY
SERWIS!!!

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

691−616−515
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REKLAMA REKLAMA
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Oko³o 500 milionów ludzi
na ca³ym œwiecie cierpi
w wyniku ubytku s³uchu.
Problem najczêœciej dotyka
osoby starsze, skutecznie
utrudniaj¹c im funkcjonowa-
nie w stale pêdz¹cym œwie-
cie, przeszkadzaj¹c w co-
dziennej komunikacji oraz
nara¿aj¹c na bolesne uczu-
cie wstydu.

Ubytki s³uchu ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹, jednak zdecy-
dowana ich wiêkszoœæ ma
charakter obuuszny.

- Czy osoby maj¹ce uby-
tek s³uchu w ka¿dym uchu
powinny nosiæ dwa apara-
ty s³uchowe?

Ryszard Miko³ajewski: -
Tak, z ca³¹ pewnoœci¹ takie

rozwi¹zanie jest dla nich
bardzo korzystne. Ka¿dy
mój pacjent, którego uda³o
mi siê przekonaæ do dwóch
aparatów, potwierdzi moje
s³owa.

- Mo¿e Pan podaæ przy-
k³ady z ¿ycia codzienne-
go?

RM: - Rozpatrzmy choæby
dŸwiêk klaksonu samocho-
dowego. Docieraj¹cy do
uszu sygna³ informuje nas
o niebezpieczeñstwie. W ci¹-
gu u³amka sekundy mózg
porównuje informacje z obu
uszu, takie jak natê¿enie fal
dŸwiêkowych oraz momenty,
w których dŸwiêk dobieg³ do
ka¿dego ucha. Dziêki temu
natychmiast zdajemy sobie

sprawê, z której strony do-
chodzi dŸwiêk i jak daleko
znajduje siê jego Ÿród³o oraz
jesteœmy w stanie unikn¹æ
niebezpieczeñstwa.

- Ogromnym k³opotem
niedos³ysz¹cych pacjen-
tów jest tak¿e rozumienie
mowy w ha³aœliwym oto-

czeniu. Czy dwa aparaty
pomagaj¹ rozwi¹zaæ tak¿e
i ten problem?

RM: - Ha³as otoczenia
utrudnia rozumienie mowy.
Dla osób, które nie s³ysz¹
oboma uszami tak samo do-
brze, wyodrêbnienie po-
szczególnych g³osów jest
trudne. Mózg potrzebuje in-
formacji z obu uszu, aby sku-
tecznie rozró¿niaæ dŸwiêki
w trudnych sytuacjach s³u-
chowych, takich jak rozmowa
w zat³oczonej kawiarni lub
w pomieszczeniu, do którego
dobiegaj¹ ha³asy przeje¿d¿a-
j¹cych ulic¹ pojazdów. Dwa
aparaty s³uchowe pozwalaj¹
wspomóc naturaln¹ zdolnoœæ
mózgu do „filtrowania” ha³a-
sów dochodz¹cych z t³a.

- Lekarze zwracaj¹ tak¿e
uwagê na ryzyko utraty
zdolnoœci rozumienia mo-
wy w przypadku zupe³nej
rezygnacji z noszenia apa-
ratu s³uchowego. Czy mo-
¿e tak siê staæ, jeœli nosi-
my tylko jeden aparat?

RM: - Zjawisko, o którym
pan wspomina to tak zwana
deprywacja s³uchu. Polega
na stopniowym traceniu przez
mózg umiejêtnoœci przetwa-
rzania informacji w wyniku
trwa³ego braku pobudzania
ucha bodŸcem akustycznym.
Im wczeœniej zdecydujemy
siê na noszenie aparatu s³u-
chowego na dotkniêtym ubyt-
kiem s³uchu uchu, tym mniej-
sze ryzyko wyst¹pienia de-
prywacji s³uchu oraz tym
wiêksza korzyœæ z noszenia
aparatów s³uchowych.

W dwóch aparatach s³u-
chowych dŸwiêki s¹ przyje-
mniejsze do s³uchania, nie
trzeba siê wysilaæ, aby je
us³yszeæ. W naturalny spo-
sób s¹ odbierane czysto,
z odpowiednim poczuciem
g³oœnoœci i przestrzennoœci.
Uzyskanie takiego efektu
z jednym aparatem s³ucho-
wym nie jest mo¿liwe
w przypadku osób dotkniê-
tych ubytkiem s³uchu w obu
uszach. AS 2011

Porada laryngologa 

Aparat słuchowy – jeden czy dwa?
Doktor Ryszard Miko³ajewski, laryngolog
z 15-letnim sta¿em, odpowiada na nasze 
pytania dotycz¹ce problemu niedos³uchu. 

PARTNER OTICON

NOWOROCZNA PROMOCJA
FIRMY FONIKON

Osoby, które zdecyduj¹ siê zakupiæ
dwa aparaty s³uchowe otrzymaj¹ 

500 z³ upustu!
Iloœæ aparatów w promocji

ograniczona. 
Promocja potrwa 

do 10 lutego.
Zapraszamy wszystkie zaintereso-
wane osoby na bezp³atne badanie
s³uchu i konsultacjê protetyka s³u-
chu. Osobom niepe³nosprawnym
proponujemy wizyty domowe.
Z uwagi na du¿e zainteresowanie
naszymi us³ugami, prosimy o te-
lefoniczne umawianie wizyt.

Zapraszamy 
do naszych gabinetów:

ul. Ostro³êcka 4 
(przychodnia specjalistyczna)

tel. 22 498 74 80
ul. Bronis³awa Czecha 39 

tel. 22 353 42 50
Posiadamy sieæ 12 gabinetów

na terenie ca³ej Warszawy. 
Zapytaj o najbli¿szy gabinet: 

22 392 76 19.

APARATY S£UCHOWE

Do pi³karskich Mistrzostw
Europy Euro 2012 pozosta³o
mniej ni¿ 500 dni. Kibice
i mieszkañcy pytaj¹, w jaki
sposób mo¿na zapewniæ sobie
bilety wstêpu na mecze tego
renomowanego turnieju.

25 stycznia pi³karski „euroze-
gar” przed ratuszem Pragi Po³u-
dnie oznajmi³, ¿e do najwa¿niej-
szej imprezy sportowej w histo-
rii Polski zosta³o tylko 500 dni.  
- Moim marzeniem jest fina³, ale
myœlê, ¿e nie mam szansy, aby
za³apaæ siê na bilet na ten mecz,
a poza tym wyjazd na Ukrainê
w tym czasie zapewne bêdzie
bardzo kosztowny – mówi „Mie-
szkañcowi” czterdziestoletni Ro-
bert z Grochowa. – Ale przejœæ
siê spacerkiem z Grochowa na
Kamionek, po s¹siedzku, na
mecz otwarcia Euro na Stadionie
Narodowym te¿ by³oby super!
Tylko, jak zdobyæ bilet?

Pytania tego typu nasili³y siê
od po³owy stycznia tego roku.
Wszystko za spraw¹ zlicytowa-
nia w czasie ostatniej Wielkiej

Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy
dwuosobowego biletu wstêpu
na pierwszy mecz Euro 2012.
Przekazany przez spó³kê Naro-
dowe Centrum Sportu na aukcjê
bilet uzyska³ niebotyczn¹ kwotê

ponad 62 tysiêcy z³otych! –
Mam nadziejê, ¿e normalne bi-
lety bêd¹ tañsze… - ¿artuje mie-
szkaj¹cy w pobli¿u Stadionu
Narodowego Zbigniew Rybar-
czyk, kibic sportowy i ojciec
jednego z m³odzików trenuj¹-
cych na „Drukarzu” ³ucznictwo.

Wed³ug pana Zbigniewa podsta-
wowe ceny biletów na mecze
mistrzostw powinny siê kszta³-
towaæ pomiêdzy 50 a 100 z³.

- Nie zajmujemy siê dystry-
bucj¹ biletów – mówi „Mie-

szkañcowi” Miko³aj Piotrow-
ski z koordynuj¹cej polskie
przygotowania do Euro spó³ki
PL.2012 i kieruje nas do pol-
skiej agendy UEFA. Tam do-
wiadujemy siê, ¿e biletów na
wszystkie spotkania turnieju
przygotowuje siê blisko 1,5 mi-

liona. Ich sprzeda¿ rozpocznie
siê prawdopodobnie wiosn¹ te-
go roku, czyli najpóŸniej za ok.
dwa miesi¹ce. Na razie brak je-
szcze szczegó³ów dystrybucji.
Na tak¹ informacjê czekaj¹ mi-
liony kibiców w Polsce i dzie-
si¹tki tysiêcy fanów w prawo-
brze¿nej Warszawie.

Przedsmak Euro 2012 mo¿na
by³o poczuæ w miniony wee-
kend, kiedy to przed Pa³acem
Kultury i Nauki stan¹³ specjal-
ny namiot, w którym zaprezen-
towano puchar zbli¿aj¹cych siê
Mistrzostw Europy. Ponad pó³-
metrowej wysokoœci trofeum,
znajdowa³o siê w Warszawie
od 20 do 23 stycznia i by³o pil-
nie strze¿one przez ochronia-
rzy. Niemniej ka¿dy kto chcia³
móg³ zrobiæ sobie zdjêcie
z najwa¿niejsz¹ nagrod¹ Euro
2012. – Szkoda, ¿e nie mogê go
dotkn¹æ… – ¿ali³ siê „Mie-
szkañcowi” Micha³, dziesiêcio-
letni kibic z Kamionka fotogra-
fuj¹c siê z Pucharem Hen-
ry’ego Delaunay’a, francuskie-
go inicjatora rozgrywania Mi-
strzostw Europy. 

Magda K.

Sportowiec Warszawy 2010
Po raz jedenasty w³adze stolicy organizuj¹ plebiscyt na Naj-

popularniejszego Sportowca Warszawy. Rozstrzygniêcie kon-
kursu nast¹pi na pocz¹tku lutego.

W corocznym plebiscycie mo¿e g³osowaæ ka¿dy. Do tej pory ten
honorowy tytu³ a¿ szeœciokrotnie zdobywa³a Otylia Jêdrzejczak,
a dwukrotnie Mateusz Kusznierewicz. Zwyciêzcami plebiscytu byli
Tomasz Majewski i zmar³a w ubieg³ym roku Kamila Skolimowska. 

Osobnymi kategoriami konkursu s¹ wybory najlepszego trenera,
trenera sportu m³odzie¿owego, sportowca niepe³nosprawnego, spo-
nsora, najlepszej sportowej imprezy 2010 roku, a tak¿e „nagrody za
ca³okszta³t”. Jednak kibice, pasjonaci sportu i mieszkañcy mog¹
g³osowaæ tylko na Najlepszego Sportowca Warszawy i Sportow¹
Imprezê Roku. W pozosta³ych kategoriach laureatów wybiera Ka-
pitu³a, której przewodzi legendarna lekkoatletka Irena Szewiñska.
Zreszt¹ sk³ad Kapitu³y, to same sportowe ikony. W jury zasiadaj¹:
Jerzy Kulej, Andrzej Supron, Jerzy Engel, Dorota Idzi i uhonoro-
wany przez Czytelników naszego pisma tytu³em „Zacnego Mie-
szkañca” Ryszard Szurkowski.

Rozstrzygniêcie plebiscytu wspó³organizowanego przez Sto-
³eczn¹ Estradê i ursynowski UCSiR  nast¹pi 4 lutego. Uroczyste
wrêczenie nagród odbêdzie siê w czasie Balu Mistrzów Sportu
Warszawy. O to, czym dla sportowców s¹ tego typu plebiscyty
i konkursy „Mieszkaniec” spyta³ Tomasza Majewskiego, aktualne-
go Mistrza Olimpijskiego w pchniêciu kul¹: - To pewna nagroda za
ca³y rok ciê¿kiej pracy i test popularnoœci wœród kibiców. Poza tym
œwietna i jedna z nielicznych okazji do spotkania siê ze sportowca-
mi innych dyscyplin – powiedzia³ nam przesympatyczny brodaty
kulomiot i doda³ -  Tak naprawdê nasze ¿ycie zdominowane jest
przez sport, treningi, zawody, a takie plebiscyty s¹ pewn¹ form¹ za-
bawy. I to w³aœnie chodzi. W koñcu „od zabawy do sportu”… ar

Co Chorwacja ma wspólne-
go z Prag¹ Po³udnie? W pi¹-
tek 21 stycznia w Bibliotece
przy ul. Meissnera odby³ siê
Dzieñ Chorwacki. Data nie-
przypadkowa, bo to finisa¿ wy-
stawy zdjêæ Marka Vrdoljaka –
fotografika, którego prace po-
kazuj¹ piêkno chorwackich kra-
jobrazów. 

Tego dnia podpisano te¿
umowê o wspó³pracy kultural-
nej pomiêdzy Ambasad¹ Repu-
bliki Chorwacji a Bibliotek¹
Publiczn¹ w Dzielnicy Praga
Po³udnie m. st. Warszawy.
W imieniu Ambasady podpisa³
j¹ ambasador Ivan Del Vechio,
a w imieniu biblioteki dyrektor
placówki Miros³awa Majew-
ska. 

- Chodzi o to, by zapoznaæ lu-
dzi z literatur¹ chorwack¹ – po-
wiedzia³a w rozmowie z „Mie-
szkañcem”. – My niewiele wie-
my o literaturze chorwackiej,
a ta umowa i taka wspó³praca
to okazja, by lepiej j¹ poznaæ.

Pomys³ narodzi³ siê 2 gru-
dnia, gdy w bibliotece obcho-
dzony by³ „Dzieñ Szwajcar-
ski”. Wówczas placówka otrzy-
ma³a od Ambasady Szwajcarii
8,5 tysi¹ca niemieckojêzycz-

nych woluminów o kulturze,
historii i literaturze Szwajcarii.
Podczas dnia chorwackiego bi-
bliotekê odwiedzili nie tylko
pracownicy ambasady, ale i sla-
wiœci z Uniwersytetu Warszaw-
skiego. To oni t³umacz¹ na jê-
zyk polski dzie³a najwybitniej-
szych chorwackich pisarzy. 

Po³udniowopraska biblioteka
od dawna jest placówk¹, której
ksiêgozbiór jest wielokulturo-
wy. Dlatego tu znajduj¹ siê
zbiory British Council. Ale
wielokulturowoœæ ksiêgozbioru
wynika te¿ z faktu, ¿e Praga Po-
³udnie jest miejscem gdzie swo-

j¹ siedzibê ma wiele ambasad.
Po woluminach brytyjskich
i szwajcarskich przyszed³ czas
na chorwackie. Podczas dnia
chorwackiego biblioteka otrzy-
ma³a oko³o 1000 egzemplarzy
ksi¹¿ek i multimedialnych pu-
blikacji na temat kultury i histo-
rii Chorwacji. Teraz liczba

zgromadzonych w placówce
woluminów, z których mo¿na
czerpaæ wiedzê o ró¿nych kul-
turach œwiata przekroczy³a 46
tysiêcy egzemplarzy. S¹ wœród
nich zarówno ksi¹¿ki, jak i atla-
sy, mapy, filmy DVD i p³yty
CD. mkp

„Przedszkole Niepubliczne Pi-
nokio organizuje bal charytatyw-
ny z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Pieni¹¿ki pozyskane z balu chce-

my przeznaczyæ na rehabilitacjê
dziecka z Goc³awia, Grochowa
lub Saskiej Kêpy” - tej treœci
anons ukaza³ siê na jednym
z portali internetowych.

Bal dla przedszkolaków
z Pinokia, mieszcz¹cego siê
w lokalu nr 5 przy ul. Fieldor-
fa 12, a tak¿e - dla dzieci z Go-

c³awia oraz dla ich rodziców
i dziadków odby³ siê w ostat-
ni¹ sobotê. Beneficjentem
kwoty 570,35 z³, zebranej pod-
czas balu, jest chory Jaœ (lat

3,5) podopieczny Fundacji
Dzieciom „Zd¹¿yæ z pomoc¹”.
Przedsiêwziêcie udane, cel
szlachetny, program - bogaty:
przedstawienie przedszkola-
ków z Pinokia, tañce, konkurs
twista, a dla niezainteresowa-
nych swawolami - spokojna
sala, gdzie mo¿na by³o lepiæ,
rzeŸbiæ, tworzyæ, albo przytu-
liæ siê do mamy. No i te sma-
ko³yki!

Nie oszczêdzano podczas
aukcji prac dzieci na rzecz Ja-
sia (wiewiórki, ptaszki, obrazy,
niezwyk³ej urody szopka: kry-
ta dêbowym liœciem, ze zdu-
miewaj¹cymi anio³kami i t³u-
mem piêknych zwierz¹tek).
Podoba³o siê spotkanie ze stra-
¿akami z ul. Majdañskiej,
mo¿na by³o nawet zwiedziæ
wóz stra¿acki!

Dyrektor przedszkola, Iza-
bela Florysiak, dba o placów-
kê. Jej dzia³ania s¹ aktywnie
wspierane przez nauczycieli
i rodziców przedszkolaków. S¹
oni otwarci na wszelkie formy
wspó³dzia³ania w œrodowisku
lokalnym i dzia³alnoœæ chary-
tatywn¹. 

Ma³e przedszkole - wielkie
serce - bezcenne dzia³ania.
Bierzcie z nich przyk³ad, bo
warto!
AS 2011 Katarzyna Jasiek

BILETY I PUCHAR NA EURO

PINOKIO NA BALU

Przedszkole PINOKIO ul. Fieldorfa 12 lok. 5
Tel. 506−177−991; 506−927−214 www.pinokio.info

Chorwackie klimaty na Pradze
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REKLAMA REKLAMA

WARSZAWA

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

Okulary 49,−*

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

Soczewki 
z antyrefleksem

99,−*

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

HURTOWNIA OPTYCZNA

H U R T  –  D E T A L

MMMM EEEE DDDD EEEE AAAA
AAPPAARRAATTYY SS££UUCCHHOOWWEE

BATERIE 
NA 2 LATA

GRATIS
(przy zakupie aparatu)

BEZP£ATNE 
BADANIE S£UCHU 
I KONSULTACJA

PRZYCHODNIE:

ul. Abrahama 16 gab. 202    
03-982 Warszawa
Tel. 22 671-03-44 

ul. Grochowska 339 gab. 208
03-822 Warszawa
Tel. 22 810-00-43

Czynne:
od poniedzia³ku do czwartku

9.00 – 17.00
pi¹tek 

9.00 – 13.30

DIETETYKA
ODCHUDZANIE

BEZP£ATNE konsultacje
oraz pomiar tkanki t³uszczowej 

i p³ynów ustrojowych

ul. £ukowska 1 (Grochów)
tel. (22) 251 28 36 lub 519 193 981

Z Jolant¹ Nowakowsk¹-D¹browsk¹, lekarzem
okulist¹ i za³o¿ycielk¹ Salonu Optycznego
Optinova przy ul. Miêdzyborskiej, rozmawia
redakcja „Mieszkañca”.

– Pani Doktor, leczy Pani mieszkañców Grochowa
od blisko 20 lat. Proszê powiedzieæ: czy w tym cza-
sie zmieni³o siê podejœcie pacjentów do kwestii
ochrony wzroku?

– Rzeczywiœcie, tutejszych pacjentów leczê stosunko-
wo d³ugo. Spotyka³am siê z nimi w gabinecie w „Uniwer-
samie Grochów”, w którym przyjmowa³am ich przez lata.
Teraz, gdy powsta³ Salon Optyczny Optinova, mamy oka-
zjê widywaæ siê ponownie. Z moich obserwacji wynika, ¿e
wzrasta œwiadomoœæ pacjentów w kwestii ochrony wzro-
ku. Wyra¿a siê ona m.in. poprzez systematyczne wyko-
nywanie badañ diagnostycznych oraz stosowanie prawi-
d³owo dobranych okularów, co jest niezwykle istotne. To
bardzo pozytywne spostrze¿enie, zw³aszcza teraz, gdy
tryb ¿ycia: wielogodzinna praca przy komputerze, telewi-
zja, nieodpowiednie œwiat³o, to dla naszych oczu niebez-
pieczeñstwo.

– Jakie objawy powinny sk³oniæ nas do wizyty
u okulisty?

– Do lekarza nale¿y udaæ siê za ka¿dym razem, gdy za-
obserwujemy u siebie lub naszego dziecka pogorszenie
widzenia. Skonsultowaæ powinniœmy równie¿: swêdzenie

lub ból ga³ki ocznej, ropienie, zaczerwienienie lub „efekt
suchego oka”, odbierany przez pacjentów jako uczucie
„piasku pod powiekami”. Nale¿y te¿ regularnie badaæ ci-
œnienie œródga³kowe w celu wczesnego wykrycia jaskry –

podstêpnej choroby, która w pocz¹tkowym stadium nie
daje objawów, a która, nie leczona, prowadzi do utraty
wzroku. Profilaktyka jest niezwykle istotna w ka¿dym wie-
ku, bo tylko dziêki niej mo¿emy zachowaæ nasz wzrok
w dobrej kondycji.

– Co Salon Optyczny Optinova proponuje swoim
pacjentom?

– Oferujemy badania wykonywane przez lekarza. Czyli:
oprócz profesjonalnego doboru szkie³, pacjent mo¿e sko-
rzystaæ z wizyty takiej, jak w prywatnej przychodni. Dyspo-
nujemy najwy¿szej jakoœci specjalistycznym sprzêtem
okulistycznym. W przypadku zamówienia okularów, wizy-
ta jest bezp³atna.

W ofercie mamy du¿y wybór opraw okularowych dla
pañ i panów, a tak¿e dla dzieci. Asortyment pozwala wy-
braæ spoœród produktów w bardzo przystêpnych cenach,
ale mamy równie¿ „pó³kê ekskluzywn¹” z oprawami mar-
kowymi. Okulary, które wykonujemy, powstaj¹ przy u¿y-
ciu najlepszych szkie³ marek takich jak: Essilor, Hoya
i Zeiss, dziêki czemu klient mo¿e byæ pewny ich jakoœci
oraz trwa³oœci. Proponujemy tak¿e profesjonalne okulary
przeciws³oneczne ze szk³ami posiadaj¹cymi odpowiednie
filtry UV. AS 2011

Czy te oczy mogą kłamać? O, nie nam!

Salon Optyczny OPTINOVA
ul. Miêdzyborska 57/65 lok. 46a, 

tel. (22) 646 02 57 e-mail: optinova@op.pl
Zapraszamy 

poniedzia³ek-pi¹tek: 10.00-18.00; 
sobota: 10.00-14.00




