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G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

bezbolesne leczenie
nowoczesna protetyka
ortodoncja
u WA G A !
Promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

czynne 9−20, sobota 9−14

MAŁE MIESZKANIA
CENA brutto od 6800 zł za m2

NOWA INWESTYCJA
ul. BESKIDZKA 31
www.egrib.pl

Tel./fax 22 879−73−86

ul. Ostrobramska 73
tel. (022) 613 50 33,

(022) 870 27 17

RABAT
ZIMOWY
do 37%*
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Odwagi! 
Polaków trzeba pytaæ o zdanie,

ale decyzje nale¿y podejmowaæ
w samotnoœci i wed³ug w³asnego
rozumu. To moja rada dla polity-
ków. Bo przypomnijcie sobie pañ-
stwo jak nieufnie przyjmowana by-
³a reforma emerytalna, wprowa-
dzaj¹ca OFE (rozszyfrujê skrót:
Otwarte Fundusze Emerytalne -
bo nadal ok. 40 proc. rodaków nie
wie, o co chodzi). Szydzono z Bog-
dana, który mówi Bankowy, pyta-
no, albo to nam Ÿle z ZUS-em, ¿e-
by wprowadzaæ ryzykowne i karko-
³omne fundusze emerytalne.

Te fundusze wielkich kokosów
nie zarobi³y, bo przyszed³ wszech-
œwiatowy kryzys i kapita³y zamiast
rosn¹æ – spada³y. Teraz powoli
odrabiaj¹ zaleg³oœci, ale sza³u nie
ma. A jednak krzyczymy, ¿e
odbieraj¹ nam nasze! Nasze,
którego nie chcieliœmy!!!

A pamiêtacie pañstwo jak wy-
œmiewana by³a idea dzielenia ter-
minów ferii na poszczególne re-
giony i województwa? Sarkazm
by³ wielki, no bo przecie¿ ju¿ nie
spotkaj¹ siê na nartach nasze
warszawskie dzieci z dzieæmi cio-
ci ze Szczecina... Czy jesteœmy
sobie w stanie wyobraziæ, co dzia-
³oby siê na drogach, w poci¹gach
i na stokach, gdyby jednego dnia
ca³a Polska ruszy³a na zimowy
wypoczynek?

Politycy zatem musz¹ mieæ ja-
k¹œ wizjê i czasami wbrew nam
(a nikt nie lubi, jak mu siê zmienia
przyzwyczajenia) j¹ wprowadzaæ
w ¿ycie. Dotyczy to polityków
wszystkich szczebli. I ogólnokra-
jowych, ale tak¿e powiatowych
i gminnych. Rzecz w tym, aby to
by³y idee sprawdzaj¹ce siê po la-
tach... Trzymam wiêc kciuki za
odwagê i trafnoœæ decyzji. Bo coœ
czujê, ¿e w najbli¿szych miesi¹-
cach sporo bêdzie siê dzia³o.
Wszak id¹ wybory parlamentarne,
a scena polityczna nie jest tak
bardzo ustabilizowana jak siê wy-
dawa³o. Tomasz Szymański
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ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

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

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00
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ul. Miêdzyborska 57/65 lok. 46 a
(naprzeciwko dawnej poczty)

Tel. (22) 646 02 57

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

OPTYK, OKULISTA

O Pradze Pó³noc g³oœno jest ostatnio g³ównie z powo-
du przepychanek we w³adzach. Zarz¹d Dzielnicy po-
stanowi³ pokazaæ, ¿e samorz¹dowcy zajmuj¹ siê
czymœ jeszcze, oprócz walki o stanowiska i na 7 lute-
go zwo³a³ konferencjê, aby podsumowaæ miesi¹c pra-
cy i opowiedzieæ o planach na przysz³oœæ.

Ratusz dzia³a mimo zawirowañRatusz dzia³a mimo zawirowañ
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KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

nauka dla dzieci i doros³ych 
challange turnieje

www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
NA SEZON ZIMOWY

POD BALONEM!
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Poszukiwano go trzema ENA
Policjanci z Rembertowa zatrzymali 40-letnie-

go obywatela Rumunii, który poszukiwany by³
trzema Europejskimi Nakazami Aresztowania.
Œcigano go za niszczenie sieci trakcji kolejowej
i urz¹dzeñ taboru kolejowego oraz kradzie¿y tych
urz¹dzeñ, co spowodowa³o sprowadzenie bezpo-
œredniego niebezpieczeñstwa katastrofy w ruchu
l¹dowym. Mê¿czyzna zosta³ zatrzymany przypad-
kowo, jecha³ samochodem po alkoholu. Choæ nie
mia³ dokumentów, jego to¿samoœæ zosta³a szybko
ustalona. S¹d aresztowa³ go na trzy miesi¹ce.

„Przyjad¹ ch³opcy z miasta
i was za³atwi¹…!”

Takimi miêdzy innymi s³owami grozi³ swej
matce i jej konkubentowi 20-letni Piotr W. Chc¹c
byæ bardziej przekonywuj¹cy wymachiwa³ im
przed oczyma no¿em kuchennym. Awanturê
przerwali wezwani na miejsce policjanci z patro-
lówki. W chwili zatrzymania mê¿czyzna mia³ po-
nad 2 promile alkoholu we krwi.

10 tablic z nazwami ulic wróci³o
na swoje miejsce

Dwaj z³odzieje z Wawra, noc¹ ukradli warte
prawie 1500 z³otych tablice z nazwami ulic.
Podzielili siê nimi po równo i ukryli pod kurtka-

mi.  Po krótkim poœcigu bezrobotni 43-letni Da-
mian S. oraz 58-letni Jerzy £. trafili do komisa-
riatu przy Mrówczej. Podczas przes³uchania mê¿-
czyŸni przyznali policjantom, ¿e ukradli tablice,
poniewa¿ myœleli, ¿e by³y wykonane z alumi-
nium. Skusi³a ich do tego atrakcyjna cena skupu
z³omu tego metalu. W rezultacie z³odzieje podda-
li siê dobrowolnie karze szeœciu miesiêcy pozba-
wienia wolnoœci w zawieszeniu na dwa lata oraz
obowi¹zkowi naprawienia szkody. 10 tablic z na-
zwami ulic wróci³o na swoje miejsce.

Zatrzymani z narzêdziami
Oko³o 2.00 w nocy na Saskiej Kêpie policyjni wy-

wiadowcy zwrócili uwagê na trzech mê¿czyzn, za-
chowuj¹cych siê  nerwowo. Funkcjonariusze skon-
trolowali samochód, przy którym stali mê¿czyŸni.
Za siedzeniami auta znaleŸli ³amaki i uchwyty do
nich, w baga¿niku – narzêdzia wielofunkcyjne i spe-
cjalistyczne, przygotowane do demonta¿u radiood-
twarzaczy samochodowych.  Przy podejrzanych po-
licjanci dodatkowo znaleŸli pojedyncze narzêdzia,
mog¹ce s³u¿yæ pope³nianiu przestêpstw. Podczas
przeszukania mieszkania jednego z mê¿czyzn poli-
cjanci znaleŸli i zabezpieczyli aparat fotograficzny
pochodz¹cy z kradzie¿y. Mê¿czyzna odpowie za pa-
serstwo. Trwa dochodzenie, czy zatrzymani nie byli
zamieszani w inne przestêpstwa. toms
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Spraw sobie i swoim najbliższym
NIEPOWTARZALNY PREZENT

WALENTYNKOWY!
❤ Duży wybór brylantów 

po promocyjnych cenach ❤
❤ W ciągłej sprzedaży nowe wzory
ekskluzywnych wyrobów ze złota
oraz brylantów – cena –50% ❤

❤ NOWA KOLEKCJA wyrobów 
złotych i srebrnych❤

Zapraszamy na krótką promocję Walentynkową! 
ZAPRASZAMY!

Universam Grochów
I piętro

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

www.meble−wierzbowski.pl e−mail: meble@meble−wierzbowski.pl

SOSNA –  BRZOZA –  OLCHA –  DĄB
KOLONIALNE STYLOWE NOWOCZESNE

REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS£ÓW I PROJEKTÓW

ŁÓŻKA KOMODY SZAFY KUCHNIE itp.
ul. Krypska 19 (na tyłach Universamu) tel./fax 813 77 38, 0502 221 045

M E B L EM E B L E
Z LITEGO DREWNA

Bank BG¯ oferuje Konto
z Podwy¿k¹, które daje mo¿li-
woœæ uzyskania comiesiêcznej
premii w kwocie nawet 50 z³.
Oprócz nowego produktu Bank
wprowadzi³ zmiany w dotychcza-
sowej ofercie kont osobistych dla
klientów indywidualnych. 

– Na podstawie analizy po-
trzeb i oczekiwañ klientów przy-
gotowaliœmy unikaln¹ ofertê na
rynku. Konto z Podwy¿k¹ to
bezp³atnie prowadzony rachu-
nek, który dziêki specjalnemu
programowi umo¿liwia nagra-
dzanie klienta premi¹ w wyso-
koœci 1% kwoty wp³ywu na ra-
chunek w ka¿dym miesi¹cu.
Wysokoœæ uzyskanej od Banku
premii uzale¿niona jest od wy-
sokoœci wp³ywów na konto. Ma-
ksymalna kwota to 50 z³ w jed-
nym cyklu prowizyjnym, czyli do

600 z³. rocznie – powiedzia³ Mi-
cha³ Glinka, Dyrektor Departa-
mentu Produktów i Us³ug Ban-
kowoœci Detalicznej. 

Posiadacz rachunku mo¿e
korzystaæ ze wszystkich banko-
matów w Polsce za darmo,
a tak¿e bezp³atnie wykonywaæ
przelewy krajowe przez Inter-
net.  Do konta wydawana jest
karta Debit MasterCard z chi-
pem, która oprócz podstawo-
wej funkcji p³atniczej i banko-
matowej, umo¿liwia pobieranie
gotówki w ramach us³ugi cash
back (do 200 z³) oraz do³ado-
wanie telefonu komórkowego. 

– Wprowadzamy na rynek
konkurencyjny i innowacyjny
produkt. Liczymy, ¿e Konto
z Podwy¿k¹ pozwoli nam po-
zyskaæ wielu nowych, zadowo-
lonych klientów – powiedzia³

Tomasz Niedzwiedzki, Dyrektor
Zarz¹dzaj¹cy ds. Sieci w Ban-
ku BG¯. Oprócz Konta

z Podwy¿k¹, Bank BG¯ wpro-
wadzi³ tak¿e bezp³atne konto
internetowe ePlan. Dedykowa-

ne jest ono klientom, którzy ak-
tywnie korzystaj¹ z Internetu,
a otwarcie rachunku nastêpuje
na podstawie wniosku z³o¿one-
go przez Internet. 

Zupe³nie nowym rozwi¹za-
niem w oferowanych ju¿ kon-
tach jest mo¿liwoœæ obni¿enia
lub ca³kowitego zniesienia
miesiêcznej op³aty za prowa-
dzenie rachunku. Obni¿enie
op³aty o 50% lub 100% uza-
le¿nione jest od wysokoœci
œredniomiesiêcznego salda na
rachunku.  Ponadto, Bank nie
pobiera op³aty za dostêp do

bankowoœci internetowej i te-
lefonicznej, a tak¿e obni¿y³
kwotê transakcji bezgotówko-
wych, które umo¿liwiaj¹ klien-
towi zwolnienie z op³aty za
kartê. 

Obecnie w ofercie Banku
BG¯ dostêpnych jest siedem
typów kont. Dwa z nich, Plan
Aktywny i Konto z Podwy¿k¹,
umo¿liwiaj¹ bezp³atne korzy-
stanie ze wszystkich bankoma-
tów w Polsce. W przypadku po-
zosta³ych rachunków istnieje
taka mo¿liwoœæ za niewielk¹
miesiêczn¹ op³at¹. 

Konto z Podwy¿k¹ – nowe konto w Banku BG¯

III Oddzia³ Operacyjny w Warszawie
ul. Francuska 47, tel. 22 511 10 41, 43, 44

XVIII Oddzia³ w Warszawie
ul. Trakt Brzeski 52A, tel. 22 773 11 46

Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10.00-18.00.

W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
zdrowa ¿ywnoœæ
s³odycze, wêdliny, wina i soki
chemia gospodarcza

CODZIENNIE PROMOCJA TOWARÓW
obuwie, bielizna poœcielowa, koce
dzianiny i konfekcja (równie¿ dzieciêca)
sprzêt AGD
art. sanitarno-instalacyjne

CENY ATRAKCYJNE!!!
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65 LA65 LAT TRADYCJIT TRADYCJI

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

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

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

Dobry rok
policjantów

W sali odpraw w komisariacie przy ulicy Umiñ-
skiego komendanci, naczelnicy naszej komendy
w towarzystwie zaproszonych goœci podsumowali
2010 rok. Uznano go za dobry. Przestêpczoœæ spa-
d³a w najbardziej istotnych dla obywatela katego-
riach - przestêpstwach przeciwko mieniu. Obser-
wujemy tak¿e mniejsz¹ iloœæ bójek i pobiæ. Sk¹d te
sukcesy? To wynik dzia³añ zarówno prewencyj-
nych, rozpoznania œrodowiska, miejsc, w których
dochodzi do przestêpstw, przeciwdzia³ania okolicz-
noœciom sprzyjaj¹cym pope³nianiu tych prze-
stêpstw, jak i oczywiœcie wy³apywaniu samych
przestêpców. Na odprawie obecni byli m.in zastêp-
ca Komendanta Sto³ecznego Policji, insp. Tadeusz
Bereda, prezes s¹du, prokuratorzy okrêgowi i rejo-

nowi, burmistrzowie dzielnic, naczelnicy Delegatur
Biura Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego
m.st. Warszawy, przedstawiciele zaprzyjaŸnionych
s³u¿b, m.in. Komendant Mazowieckiego Oddzia³u
¯andarmerii Wojskowej. (t)

Na zdjêciu: Edward K³os burmistrz dzielnicy
Warszawa Weso³a sk³ada podziêkowania na
rêce m³. insp. Dariusza Pergo³a, komendanta
VII Komendy Rejonowej Policji. 

- Inspiracj¹ dla nas by³a
postawa Papie¿a Jana Paw³a
II, który w trakcie swojego po-
ntyfikatu wielokrotnie zwraca³
uwagê na to, jak wa¿ny jest
dialog miêdzy wyznawcami

ró¿nych religii, dlatego te¿
przygotowuj¹c wytyczne dla
projektantów spotkaliœmy siê
z duchownymi ró¿nych religii
pytaj¹c o najwa¿niejsze kryte-
ria, jakie powinno spe³niaæ
miejsce modlitwy. Jestem
przekonany, ¿e tylko dziêki wy-
j¹tkowej ¿yczliwoœci wszyst-
kich duchownych by³o mo¿li-
we znalezienie wspólnego
mianownika – serdecznie za to
dziêkujê - powiedzia³ Robert
Wojtaœ, wiceprezes NCS. 
- W zwi¹zku z tym, ¿e Stadion
Narodowy bêdzie miejscem
wielu imprez, czêsto z miê-
dzynarodow¹ publicznoœci¹,
uznaliœmy, ¿e w budynku,
który w naturalny sposób sta-

nie siê równie¿ wizytówk¹ Pol-
ski, kaplica powinna mieæ
charakter wielowyznaniowy.
Wierzymy, ¿e dziêki dogodnej
lokalizacji nie tylko pi³karze
bêd¹ mogli pomodliæ siê przed

wa¿nym meczem, ale równie¿
wszyscy, którzy potrzebuj¹
chwili spokoju znajd¹ tu odpo-
wiednie miejsce. Od d³u¿szego
czasu otrzymujemy równie¿
zapytania o mo¿liwoœæ zare-
zerwowania kaplicy na cere-
moniê zaœlubin czy chrztu –
doda³. 

U¿ycie wszystkich symboli
poszczególnych religii, meno-
ra, krzy¿ ³aciñski oraz krzy¿
prawos³awny w jednej kapli-
cy jest wed³ug przedstawicieli
tych religii zabronione. Dlate-
go ta jednoœæ religii odzwier-
ciedlona zosta³a w uniwersal-
nej symbolice œwiat³a. 

Aran¿acja wnêtrza kaplicy
dla chrzeœcijan opracowana

jest w ten sposób, ¿e kolumna-
da wydziela nawê g³ówn¹ oraz
nawy boczne, o³tarz usytuo-
wany jest na osi g³ównej na
wprost wejœcia i stoi na tle
szerokich paneli, na których
zawieszono symbol krzy¿a.
Œcianê za o³tarzem oraz o³tarz
dodatkowo oœwietlono pod-
kreœlaj¹c kierunek modlitwy. 

Dla wyznawców judaizmu
zaproponowano inny uk³ad
krzese³, a na œrodku ustawiono
pulpit do czytania Tory oraz
siedmioramienny œwiecznik -
menorê. 

Aby umo¿liwiæ modlitwê
dla wyznawców Islamu, z sali
modlitw usuniêto wszystkie
³awki, aby zapewniæ jak naj-
wiêkszej liczbie wiernych
miejsce do modlitwy. Lamele
tworz¹ce kolumnadê obróco-
no w stronê Mekki i podkre-
œlono œwiat³em, a w posadzce
umieszczono ornamenty sym-
bolizuj¹ce dywaniki modli-
tewne i wskazuj¹ce kierunek
modlitwy.

Projekt kaplicy wielowyzna-
niowej uzgodniony zosta³
z Diecezj¹ Warszawsko - Pra-
sk¹, Polsk¹ Rad¹ Ekumenicz-
n¹, Polsk¹ Gmin¹ ¯ydowsk¹
oraz Muzu³mañskim Zwi¹z-
kiem Religijnym w Polsce,
spotykaj¹c siê z przychylnoœci¹
i akceptacj¹ tego rozwi¹zania.

Wspólne nabo¿eñstwo
z okazji otwarcia Kaplicy na
Stadionie Narodowym  prze-
widziane jest wiosn¹ 2011 ro-
ku. Kaplica ekumeniczna,
o powierzchni 260 m kw. usy-
tuowana jest na poziomie mi-
nus 3, od strony ul. Wybrze¿e
Szczeciñskie. (dk)

ŚWIATŁO W KAPLICY 

Wizualizacja kaplicy dla chrzeœcijan.

Narodowe Centrum Sportu przedstawi³o
projekt kaplicy wielowyznaniowej na Sta-
dionie Narodowym. Wnêtrze kaplicy zosta-
³o zaprojektowane w taki sposób, aby wy-
znawcy ró¿nych religii mogli gromadziæ
siê na wspólnej modlitwie. 
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Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

ŻŻYYCCIIEE  BBEEZZ  BBÓÓLLUU
Rwa kulszowa – bardzo przykry, ostry, bezlitoœnie prze-
szywaj¹cy ból, który pocz¹tkowo mo¿e byæ odczuwany
na wysokoœci pleców, stopniowo przemieszczaj¹cy siê
wzd³u¿ poœladków i bioder, by po tylnej czêœci nogi do-
trzeæ a¿ do stopy. Rwa kulszowa powoduje ca³kowite
unieruchomienie, czasem na kilka tygodni. O schorze-
niu i sposobach zapobiegania rozmawiamy z Jackiem
Twarowskim, profesjonalnym masa¿yst¹.

Jakie s¹ przyczyny ataku rwy kulszowej?
- Mo¿e to byæ wada postawy, nieprawid³owe podnoszenie czegoœ ciê¿kiego,

wykonanie nag³ego ruchu czy skrêtu tu³owia, zmiany zwyrodnieniowe stawów,
osteoporoza, ci¹¿a. Ból powstaje na skutek ucisku na nerw kulszowy. Mo¿e to
byæ spowodowane wypadniêciem kr¹¿ka miêdzykrêgowego lub obrzêkiem ob-
jêtych stanem zapalnym powierzchni stawowych. Nerw mo¿e byæ równie¿ dra¿-
niony wskutek zmian zwyrodnieniowych krêgos³upa. W czasie ci¹¿y rosn¹cy
p³ód mo¿e przyciskaæ nerw do krêgos³upa. Bywa, ¿e przewlek³a rwa kulszowa
mo¿e byæ spowodowana przez ucisk na nerw fragmentu chrz¹stki od³amanej
z uszkodzonego kr¹¿ka miêdzykrêgowego, ale to rzadki przypadek.

W jaki sposób organizm reaguje na ból?
- To zale¿y od stopnia nasilenia bólu. Jeœli jest ostry i gwa³towny nastêpu-

je unieruchomienie tu³owia, najczêœciej w niewygodnej i przymusowej pozy-
cji. Jeœli ból jest s³abszy pacjent porusza siê z trudem, utyka. Miêœnie pleców

s¹ napiête – to reakcja obronna organizmu na ból, pacjenci narzekaj¹ równie¿
na os³abienie si³y miêœni nóg.

Silny ból, spowodowany nim stres i niepokój. Jakie zachowania zaleca³-
by Pan by zminimalizowaæ konsekwencje ataku rwy kulszowej?

- Jeœli to mo¿liwe nale¿y po³o¿yæ siê na brzuchu, z rêkami wzd³u¿ cia³a, pod
brzuch po³o¿yæ poduszkê. Bezwzglêdnie nale¿y przyj¹æ zalecan¹ dawkê le-
ków przeciwbólowych – najlepsze s¹ te, które ³¹cz¹ w sobie sk³adniki uœmie-
rzaj¹ce ból i przeciwzapalne. Trzeba zachowaæ spokój, zdenerwowanie jedy-
nie pogarsza stan chorego. Warto zwróciæ uwagê, w jakich pozycjach ból jest
mniejszy i staraæ siê utrzymywaæ takie w³aœnie pozycje. Pod ¿adnym pozorem
nie nale¿y siê schylaæ, podnosiæ przedmiotów z pod³ogi. Nie powinniœmy po-
zwoliæ by osoby niepowo³ane dotyka³y naszych pleców. Oczywiœcie nale¿y
skontaktowaæ siê z lekarzem i masa¿yst¹.

Pacjenci chwal¹ pañski profesjonalizm i ciep³y do nich stosunek.
Wspó³pracuje Pan z kilkoma warszawskimi szpitalami. Jest Pan dyplo-
mowanym masa¿yst¹ i rehabilitantem. W jaki sposób pomaga Pan oso-
bom cierpi¹cym na rwê kulszow¹? Czy mo¿na zapobiegaæ temu schorze-
niu przy pomocy masa¿u?

- Od kilkunastu lat pracujê jako masa¿ysta, wci¹¿ doskonalê swoje umiejêt-
noœci. Odwiedzam chorych w domach, jeœli jest taka potrzeba, doradzam
w doborze odpowiedniego rodzaju æwiczeñ do indywidualnego wykonywania.
Lekarze bez wahania powierzaj¹ mi swoich pacjentów. A jeœli chodzi o rwê
kulszow¹ to jej atak poprzedzaj¹ pewne zwiastuny, o których mówiê pacjen-
tom. Jeœli uda siê uprzedziæ atak mo¿na go ca³kowicie wyeliminowaæ, w³aœnie
przy pomocy odpowiedniego masa¿u. Systematyczny masa¿, który wykonujê
mo¿e sprawiæ, ¿e ataki rwy kulszowej nie wyst¹pi¹ w ogóle.

Rozmawia³a M. L.

Ze szczegółami terapii można się zapoznać 
na stronie: www.gabinet.strona.pl

Zapisy do gabinetu „Zdrowie” (istnieje od 1996 roku)
Jacka Twarowskiego przy ul. Garwolińskiej 7 lok. 79
pod nr telefonu (022) 610 06 73, kom. 602 375 462

Walentynki w zacho-
dniej Europie obcho-
dzono od œredniowie-
cza. Brytyjczycy twier-
dz¹, ¿e spopularyzo-
wa³ je Walter Scott,
a w XX wieku Beatlesi
w piosence „When
I’m sixty four”. 

Œwiêtu patronuje œwiêty
Walenty, ale… jego termin
wi¹¿e siê te¿ z tym, ¿e na
Wyspach Brytyjskich mniej
wiêcej w tym okresie ptaki
zaczynaj¹ ³¹czyæ siê w pary.
W Polsce Walentynki obcho-
dzimy od prawie dwudziestu
lat, ale zagl¹daj¹c w statysty-
ki œlubów i rozwodów mo¿na
stwierdziæ, ¿e polska mi³oœæ
siê zdewaluowa³a. Mi³oœæ
nie jest ju¿ czymœ tak trwa-
³ym, jak kiedyœ. Owszem
uwielbiamy romantyczne
opowiastki, które trafiaj¹ na-
wet do reklam. Ostatnio
w jednej z nich Monika Ri-
chardson opowiada o dziad-
ku, który oœwiadczy³ siê bab-
ci wk³adaj¹c pierœcionek
w bezê. Jednak w codzien-
nym ¿yciu coraz mniej ob-
serwujemy przyk³adów mi³o-
œci silniejszej ni¿ œmieræ. Czy
mi³oœæ odesz³a do lamusa? 

Sama od dzieciñstwa s³y-
sza³am o najwiêkszej mi³oœci
w historii mojej rodziny,
o mi³oœci pradziadka Anto-
niego Adamskiego do pra-
babci Leokadii Karoliny
z Przybytkowskich, zwanej
Karolci¹. S¹ jej dowody
w postaci listów. Pierwsze
pochodz¹ z czasów, gdy nie

s¹ jeszcze ma³¿eñstwem. An-
tek mieszka w… Mokoto-
wie, a Karolka na Saskiej
Kêpie. Antek przyp³ywa do
niej ³ódk¹ d³ubank¹ z pastwi-
ska na Solcu. W potajemnie
dostarczanych listach pisze: 

Karolciu, nas jeszcze czeka
ca³e niebo szczêœcia. A i te-
raz przecie¿ wiêksz¹ jest
przyjemnoœci¹ przyjœæ do
Ciebie, ani¿eli byæ na naj-
œwietniejszej zabawie. Czas
ten, który mamy jeszcze prze-
czekaæ, zleci, kochanko mo-
ja, tylko nie trzeba siê mar-
twiæ, bo có¿ nam pomo¿e
zmartwienie. 

Pobieraj¹ siê w 1903 roku
w koœciele przy Solcu. Ka-
rolka, jako potomkini rodów
holenderskich, które przyby-
³y do Polski w XVII wieku
uciekaj¹c do „pañstwa bez
stosów” przed przeœladowa-
niami religijnymi jest prote-

stantk¹ wyznania ewangelic-
ko-augsburskiego. Œlub bie-
rze jednak w koœciele kato-
lickim. Nie znaczy to jednak,
¿e odesz³a od swojego ko-
œcio³a. Do koñca ¿ycia w nie-
dzielê jeŸdzi na nabo¿eñstwa
do Zboru ewangelicko-augs-
burskiego pod wezwaniem
Œw. Trójcy na plac Ma³a-
chowskiego. Obok jest zre-
szt¹ Zachêta, a ona… z zami-
³owania malarka, uczennica
Wojciecha Gersona uwielbia
obrazy. Maluje niemal do
koñca ¿ycia. Prapradziadek
W³adys³aw Przybytkowski
pocz¹tkowo jest niezadowo-
lony z ziêcia. Chudy jakiœ,
mizerny… I maj¹tku za du-
¿ego nie ma. Nie to, co jego
córka, która w wianie dostaje
sporo ziemi na Saskiej Kêpie
i sporo pieniêdzy. Karolka
przeprowadza siê jednak do
mê¿a na Mokotów. W 1905

roku na œwiat przychodzi ich
jedyna córka, a moja babcia -
Janka. Karolka z Antkiem
uchodz¹ za dobre ma³¿eñ-
stwo. Antek jest urzêdnikiem
kolejowym. Karolka prowa-
dzi dom. Zatrudniaj¹ s³u¿¹c¹.
Niestety w 1909 roku zaczy-
naj¹ siê k³opoty Antka ze
zdrowiem. Objawia siê gru-
Ÿlica. Zostaje skierowany do
sanatorium do Szafranowa.
To a¿ za Uralem. Stamt¹d pi-
sze listy. Widaæ z nich, ¿e pa-
ra jest ze sob¹ niezwykle
zwi¹zana i ma swój mi³osno-
erotyczny szyfr.

Niedobra jesteœ: ja tu sie-
dzê 11 dni i dopiero otrzyma-
³em od Ciebie jeden list; pa-
miêtaj ¿ebyœ siê poprawi³a,
bo bêdzie kiepsko. (…) Bez
Ciebie mi, szczeniaczku Ÿle,
sam nie myœla³em, ¿e taka
pch³a jak Ty, tak mi potrzeb-
na jest, ale ¿e tak jest to le-
piej, sam siê przekona³em, ¿e

bez cipuchny cienko by kogu-
tek pia³. 

Do Szafranowa Antek jeŸ-
dzi co roku. W 1914 jedzie
po raz ostatni…

„A widzisz, salcesonie
ewangelicki, jak to Ÿle bez
Antosia, a jak Antoœ w domu,

to siê o byle co na niego
gniewasz i ¿eby on pierwszy
nie zacz¹³ z Tob¹ mówiæ, to
byœ siê i tydzieñ gniewa³a,
a Antoœ uniesie siê, a za
chwile do rany mo¿na go
przy³o¿yæ. (…) Po 24 czerw-
ca niech moja Karolinka, do
swego Antoleñka nie pisze li-
stów, gdy¿ on ju¿ fiu-fiu bê-
dzie jecha³ do domu; ka¿de-
go wieczora, gdy siê na ³ó¿ku
k³adê, myœlê o tem jaka to bê-
dzie frajda, gdy bêdê doje¿-
d¿a³ do Warszawy, jak Karol-
ciê z ³ó¿ka zrzucê, jak w ze-
sz³ym roku... ale to jeszcze
d³ugo czekaæ: 12 dni do wy-
jazdu, w drodze 5 dni. 

Niestety, Antka w drodze
z Szafranowa do Polski za-
staje I wojna œwiatowa. Dzia-
³ania na froncie uniemo¿li-
wiaj¹ mu powrót. Listy prze-
staj¹ docieraæ do adresatów.
Antoleniek popada w depre-

sjê. Na dodatek w Rosji za-
staje go rewolucja. Prze¿ycia
doszczêtnie rujnuj¹ mu zdro-
wie. Pisze do Karolki tra-
giczne listy. 

Kochana Karolciu, Piszê
do Ciebie zdaje siê ju¿ 20
list, z których prawdopodob-

nie ¿aden nie dotar³, ten
ostatni mam nadziejê, ¿e doj-
dzie dlatego, ¿e oddany po-
rz¹dnemu cz³owiekowi. (…)
Zdrowie, choæ go szanujê
marne, szczególniej zimow¹
por¹ czêsto chorowa³em, ale
i zimy by³y tu ciê¿kie (…)  ka-
szlê gorzej ni¿ przed wyja-
zdem, a co dziwne posiwia-
³em, a przecie¿ ja nie mam
jeszcze 34 lat, no ale dosyæ
o sobie. Da pan Bóg po-
wrócê, a bêdziesz mia³a chêæ
pos³uchaæ (mo¿e byæ tak, ¿e
nie bêdziesz chcia³a s³uchaæ
za karê, ¿em Ciê zostawi³ na
pastwê losu) to wszystko ci
opowiem. (…) Wiesz co Ka-
rolciu, chwilami mi siê zdaje,
¿e to niemo¿ebne ¿ebym
ja kiedyœ wróci³ do kraju, ¿e
to za du¿o szczêœcia, ¿eby to
marzenie moje ziœci³o siê. 

Antek wraca, ale po¿ytku
nie ma z niego zbyt wielkie-
go. Umiera w domu na Pu-
³awskiej w 1922 roku. Karol-
ka zostaje wdow¹. Nigdy
wiêcej nie wychodzi za m¹¿
zostaj¹c wierna swojej wiel-
kiej mi³oœci. Choæ… na brak
staraj¹cych siê narzekaæ nie
mo¿e. Nawet w czasie oku-
pacji hitlerowskiej cholewki
smali do niej warszawski cu-
kiernik Lardelli. Dostaje ko-
sza, ale zatrudnia Karolkê
w swoim sklepie. Dziêki te-
mu ma dostêp do drewnia-
nych deseczek ze skrzynek
po cukrze czy herbacie. Ma
na czym malowaæ swoje
obrazki i wspominaæ Anto-
leñka. Do koñca ¿ycia trzy-
ma jak relikwie jego wszyst-
kie listy i kartki, które robi³
specjalnie dla niej, jak by³ je-
szcze tylko jej narzeczonym,
tak pogardzanym przez ro-
dzinê. 

Małgorzata K. Piekarska

MMMMiiii łłłł oooośśśśćććć    zzzz     llll aaaammmmuuuussssaaaa

To zdjêcia zrobione w jednym dniu u jednego fotografa 29 czerw-
ca 1902 roku.

Archiwalna kartka „walentynkowa”.



SASKA KÊPA – ul. Nobla,
Obroñców, Kolonia £askiego

W ramach programu Opieki nad Zabytkami po³udniowopraski
Zak³ad Gospodarowania Nieruchomoœciami prezentuje informacje
dot. historii dzielnicy. Dziœ ulice Nobla i Obroñców na Saskiej Kêpie.

Patronem jednej z ulic na Saskiej Kêpie zosta³ Alfred Nobel,
szwedzki naukowiec i filantrop, który zapisa³ siê w historii wynalezie-
niem i opatentowaniem w 1867 roku dynamitu oraz tym, ¿e przezna-
czy³ ca³y maj¹tek na przyznawane corocznie nagrody za wybitne osi¹-
gniêcia naukowe, literackie czy zas³ugi dla ludzkoœci. 

Przy ul. Nobla znajduje siê Koœció³ œw. Andrzeja Boboli parafii Mat-
ki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy. W kwietniu 1938 roku parafia zosta³a
erygowana przez kardyna³a Aleksandra Kakowskiego. W 1939 roku
zosta³ poœwiêcony i wmurowany kamieñ wêgielny i rozpoczêto budo-
wê koœcio³a wed³ug projektu Piotra Lubiñskiego. Prace nad budow¹
zosta³y przerwane przez wybuch II wojny œwiatowej, a wzniesione 
mury koœcio³a doszczêtnie spalone przez Niemców. Jednak zaraz po
wojnie wznowiono budowê œwi¹tyni. Pierwotny projekt zosta³ zmody-
fikowany przez in¿. Józefa £owiñskiego i prof. Jana Bogus³awskiego.
Koœció³ reprezentuje styl modernizmu historycznego. 

To w³aœnie ten koœció³ daje pocz¹tek ulicy Obroñców. Zosta³a ona
wytyczona w latach dwudziestych XIX wieku. Przy ul. Obroñców mie-
œci siê czêœæ tzw. Kolonii £askiego  (pozosta³a czêœæ znajduje siê przy
ul. D¹browieckiej oraz Katowickiej). Jest to zespó³ zabytkowych do-
mów, ustawionych w trzech rzêdach, maj¹cy kszta³t podkowy. Nazwa
pochodzi od nazwiska w³aœciciela ziemi na której zosta³ wzniesiony, Ja-
na £askiego. Osiedle zosta³o wybudowane w latach 1926-1929 wed³ug
projektu W³odzimierza Galla w stylu neoklasycyzmu narodowego. Pro-
jekt Kolonii zak³ada³, i¿ ka¿dy dom jest lustrzanym odbiciem s¹siednie-
go. Wszystkie domy mia³y tak¿e takie same wymiary oprócz budynków
przy ul. Obroñców 13 i 15 które s¹ wiêksze, umieszczony zosta³ na nich
tak¿e herb rodziny £askich oraz data 1926. W domu przy ul. Obroñców
15 mieszka³a Teresa Roszkowska, znana polska malarka i scenografka. 

Ulica Obroñców reprezentuje typow¹ willow¹ czêœæ zabudowy Saskiej
Kêpy. Warto wspomnieæ o zaprojektowanym przez Aleksandra Wiêckow-
skiego dla rodziny Wolskich domu pod nr 14, wniesionym w 1927 r. Z ko-
lei przy ul. Obroñców 10 znajduje siê dawna willa Brzeziñskich, charakte-
ryzuj¹ca siê tarasem na dachu, nad którym znajduje siê daszek z okr¹g³ym
œwietlikiem. Jej powstanie datuje siê na rok 1930. Dominika Adamska
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Mniej pozycji do wype³nie-
nia, ni¿sze stawki podatkowe
i mo¿liwoœæ ³atwego sk³ada-
nia przez internet to nowoœci
w zeznaniu PIT-28 za 2010
rok dla rycza³towców.

W stosunku do zeznania za
rok 2009 formularz zeznania
PIT-28 uproszczono poprzez
usuniêcie kilku pozycji do wy-
pe³nienia. G³ówna zmiana wy-
nika z likwidacji wysokiej staw-
ki 20% podatku dla przycho-

dów z najmu i dzier¿awy.
W 2010 roku obowi¹zywa³a ju¿
tylko jedna niska stawka 8,5%
(czêœæ C wiersz 3). Z formula-
rza wykreœlono pola, w których
dot¹d mo¿na by³o wpisaæ kwo-
tê 20% podatku dla tego rodza-
ju przychodów uzyskiwanych
w Polsce (czêœæ C wiersz 3) i za
granic¹ (czêœæ G).

Ostatni¹ zmian¹ jest upro-
szczenie wniosku o przekaza-
nie 1% podatku nale¿nego na

rzecz wybranej organizacji po-
¿ytku publicznego. Podobnie
jak we wszystkich innych ze-
znaniach za rok 2010 nie trzeba
podawaæ ju¿ nazwy, która czê-
sto bywa³a bardzo d³uga. Teraz
wystarczy podaæ jedynie numer
organizacji w Krajowym Reje-
strze S¹dowym (KRS). W zwi¹-
zku z tym z formularza PIT-28
zniknê³o pole, w którym do-
tychczas wpisywaliœmy nazwê
organizacji.

W odró¿nieniu od lat ubie-
g³ych, w tym roku mo¿na ju¿
sk³adaæ zeznanie PIT-28 przez
Internet bez u¿ycia kwalifiko-
wanego (p³atnego) podpisu
elektronicznego. Mo¿na to
zrobiæ korzystaj¹c np. z dar-
mowego i bardzo wygodnego
programu przygotowanego
przez Ministerstwo Finansów.
Aplikacja zaprojektowana dla
systemów Windows, Linux
i MacOs dostêpna jest na stro-
nie internetowej: www.e-dekla-
racje.gov.pl

ab

W Centrum Promocji
Kultury Dzielnicy Praga Po-
³udnie (ul. Podskarbiñska 2)
odby³ siê fina³ III edycji
konkursu literackiego i mu-
zycznego „Kijem w mrowi-
sko”, inspirowanego twór-
czoœci¹ Stefana Kisielew-
skiego „Kisiela”.

G³ównym organizatorem
konkursu jest po³udniowopra-
ski „Kisiel”, czyli Zespó³
Szkó³ Nr 5 przy ul. Szczaw-
nickiej, któremu patronuje
zmar³y przed dwoma dekada-
mi twórca.  Tê, cykliczn¹ im-
prezê wspó³organizuje dziel-
nicowy wydzia³ oœwiaty i wy-
chowania oraz CPK.  

2. lutego przy Podskarbiñ-
skiej 2 odby³ siê fina³ konkur-
su „Kijem w mrowisko – mi-
strzowie pióra i piêciolinii”.
Tym razem formu³a konkursu
zosta³a rozszerzona  i literatu-
rê po³¹czono z kompozycjami
muzycznymi. – To wyj¹tkowa
edycja konkursu, gdy¿ w tym
roku obchodzimy 100. rocznicê
urodzin i 20. rocznicê œmierci
Stefana Kisielewskiego – tu¿

przed fina³em powiedzia³a
„Mieszkañcowi” polonistka
i koordynatorka imprezy Iwo-
na Kulpa-Szustak. – Z jednej
strony chcieliœmy pokazaæ

„Kisiela” klasycznie, a z dru-
giej awangardowo. Dlatego
zaprosiliœmy dzisiaj studen-
tów z Uniwersytetu Muzycz-
nego im. Fryderyka Chopina
oraz nasz szkolny zespó³
„Kisiel”, który kompozycje 

Mistrza przedstawi w kon-
wencji rapu. Nie wiem, co na
to by powiedzia³ Stefan Kisie-
lewski, ale myœlê, ¿e bêdzie to
ciekawe zderzenie…

W konkursie brali udzia³
uczniowie szkó³ warszaw-
skich i mazowieckich (m.in.
„mieszkañcowe” placówki:
Gimnazjum Nr 29 i liceum
„Herberta” z Goc³awia,
„Prus” z Saskiej Kêpy i gro-

chowski zespó³ szkó³ organi-
zuj¹cy imprezê).  Jury, które-
mu honorowo przewodniczy³
syn patrona, Jerzy Kisielew-
ski, oceni³o 78 prac literac-
kich i muzycznych. 

- Cieszy mnie, ¿e mój ojciec
dzisiaj funkcjonuje jako „¿y-
wy” patron szko³y, a nie tylko
taki patron pomnikowy, zaklê-
ty w spi¿u. Tak myœlê, ¿e jak
patrzy sobie tam z góry na te-
go typu imprezy, to cieszy go,
¿e jego twórczoœæ inspiruje
m³odych ludzi. ¯e do nich tra-
fia. – skomentowa³ „Mie-
szkañcowi” Jerzy Kisielewski
– Dziêki temu m³odzi zaczyna-
j¹ myœleæ indywidualnie, a oj-
cu bardzo na tym zale¿a³o
i o to walczy³. To jest jakby
zwyciêstwo zza grobu…

Konkurs „Kijem w mrowi-
sko” odbywa siê pod honoro-
wym patronatem burmistrza
Pragi Po³udnie, Tomasza Ku-
charskiego. Warto zaznaczyæ,
¿e impreza znalaz³a siê w gru-
pie najlepszych projektów
Gie³dy Warszawskich Progra-
mów Edukacji Kulturalnej.   ar

Mniej PIT−a w PIT−cie

„Kisielowskie” intermezzo w wykonaniu studentów „Chopina”.

„Kisiel”: Zwycięstwo zza grobu!

Kolonia £askiego
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Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 - 11.02. godz. 18.00 – Warsztaty z polskiej literatury
fantastyczno-naukowej „Astronauci” (1950) Stanis³awa Lema -
czyli o socjalistycznej literaturze SF. Spotkanie poprowadzi Ra-
fa³ Grzenia, wstêp wolny; 14.02. godz. 19.00 – „Filmowe Przy-
tulanki”– Najpiêkniejsze piosenki o mi³oœci z filmów w wyko-
naniu Karoliny Jankowskiej – œpiew i Bo¿eny Sitek (fortepian),
wstêp wolny; 16.02. godz. 17.00 - Spotkania ze sztuk¹ – wyk³ad
„Sztuka czasów pani de Pompadour” przedstawi Katarzyna Ro-
kosz, wstêp wolny; godz. 17.00 – wieczorek taneczny, wstêp 10
z³; 17.02. godz. 18.00 – „Ku wzgórzom planet” – promocja no-
wego tomu Zdzis³awa £¹czkowskiego – poety, pamiêtnikarza
i wspó³twórcy wspó³czesnej kultury literackiej, wstêp wolny; 

Klub Kultury „Goc³aw” ul. Abrahama 20 - 14 – 25.02.
w godz. 7.30 – 17.00 - „Artystycznie i sportowo” – Zima
w Mieœcie 2011 w KK Goc³aw. W programie warsztaty tema-
tyczne, wycieczki, zajêcia sportowe . Udzia³ w akcji jest bez-
p³atny, zapewniony obiad. Iloœæ miejsc jest ograniczona. Za-
pisy w biurze lub telefonicznie pod nr 22 671-94-79; 28.02.
godz. 19.00 – „Kabaret pt. Przychodzi baba do lekarza” – pro-
gram kabaretowy w wykonaniu zespo³u dzia³aj¹cego przy Kole
Emerytów Nr 6 Targówek, wstêp wolny;

Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 – do
28.02.br. - wystawa obrazów malarskich Ma³gorzaty Bednar-
czyk pt.: „Pejza¿e i ptaki”; do 28.02.br. - wystawa uczestników
konkursu plastycznego „ Ilustracje do wierszy El¿biety Czajki”;
14.02. godz. 14.30 - Koncert Walentynkowy w wykonaniu ze-
spo³u wokalnego DK „Wygoda”; 15.02. godz. 15.00 - Warszta-
ty naukowe dla dzieci pt. „Suchy Lód”. Liczba miejsc ograni-
czona; 18.02. godz. 15.00 - Warsztaty etnograficzno-artystycz-
ne dla dzieci  pt.: „Zabawki optyczne”, liczba miejsc ograniczo-
na; 19.02. godz. 16.00-20.00 Ostatkowa zabawa karnawa³owa
dla doros³ych, zapisy w sekretariacie do 15 lutego br.; 21.02.
godz.14.30 - Warsztaty cyrkowe dla dzieci. Liczba miejsc ogra-
niczona; 22.02. godz. 15.00 Warsztaty etnograficzno-artystycz-
ne dla dzieci pt. „Magnesy”. Liczba miejsc ograniczona.

Oœrodek Kultury w Dzielnicy Weso³a ul. Starzyñskiego
21- 12.02. godz.18.00 – K³ania siê PRL. Monodram satyrycz-
ny wed³ug  prozy Stefanii Grodzieñskiej w wykonaniu Danuty
Borowieckiej. To przeplatana piosenkami, œwietna satyra o mi-
nionym okresie; 13.02. godz. 16.00 – Bal u króla Stasia. War-
sztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci. Etykieta, rozrywki
i moda na Zamku Królewskim naszego ostatniego w³adcy –
Stanis³awa Augusta Poniatowskiego. Udzia³ w zajêciach jest
bezp³atny. Iloœæ miejsc ograniczona. Zapisy pod nr tel. 22 773
61 88; 19.02. godz. 17.00 – „Albania – piêkna nieznajoma”.
W podró¿ po tym piêknym kraju, ma³o znanym, owianym ró¿-
nymi opowieœciami dobrymi i z³ymi zabior¹ Barbara i Andrzej
Pas³awscy. 

Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 - 12 -13 lutego br.
„Œwiat Kresów”; 12.02 (sobota), godz. 13.00 - Konkurs wie-
dzy o Kresach z nagrodami; godz. 14.00 - Monta¿ filmowy
„Œwiat Kresów”; godz. 15.00 Aukcja pami¹tek z Kresów
(zdjêæ, pocztówek, archiwaliów i muzealiów) ze zbiorów Toma-
sza Kuby Koz³owskiego; godz. 16.00 - Promocja albumu
„Œwiat Kresów”; godz. 17.30 - Przeboje kresowe; godz. 18.00 -
poczêstunek kresowy i rozmowy kuluarowe, wstêp wolny;
13.02. (niedziela) w godz. 12.00 – 18.00 Wybór filmów 
z cyklu „Kino kresowe”, wstêp wolny; Wiêcej na stronie
www.dsh.waw.pl

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW
Pozwolenie na budowê,

umo¿liwiaj¹ce rozpoczêcie mo-
dernizacji linii œrednicowej
w ramach trasy kolejowej
nr 448, wyda³ Jacek
Koz³owski, wojewoda
mazowiecki. Prace
obejm¹ odcinek o d³u-
goœci ok. 1,3 km. Przebu-
dowie ulegn¹: uk³ad torowy
wraz z podtorzem, urz¹dzenia
sterowania ruchem kolejowym,
system odwodnienia, sieæ trak-
cyjna i elektroenergetyczna. Na
przystanku Warszawa Stadion
powstanie zadaszenie, odno-
wione zostan¹ perony. Moder-
nizacja obejmie równie¿ przej-
œcie dla pieszych pod torami
kolejowymi. W celu zmniejsze-
nia ha³asu, na odcinku ok. 500
metrów wybudowane zostan¹
ekrany akustyczne. Przebudo-
wane tak¿e bêd¹ trzy wiadukty
kolejowe: nad ul. Targow¹ i Za-
moyskiego oraz nad wjazdem
do Narodowego Centrum Spo-
rtu (ul. Sokola). Ca³kowita d³u-
goœæ trasy nr 448 to oko³o 15
km. 

25-letni £ukasz Niewczas od
lat zmaga siê z ciê¿k¹ chorob¹ -
mukowiscydoz¹. Zbiera pieni¹-
dze na przeszczep p³uc. Mo¿na
Mu pomóc przekazuj¹c 1% po-

datku na PTWM KRS 00000
64 892 z dopiskiem £ukasz
Niewczas lub na konto: 49
1020 3466 0000 9302 0002
3473 w tytule wp³aty: £ukasz
Niewczas. Szczegó³y na stronie
www.uratujlukasza.pl

W sobotê 5 lutego br. odby³
siê Nadzwyczajny Zjazd Soju-
szu Lewicy Demokratycznej
Praga Po³udnie, podczas które-
go w wyniku g³osowania prze-
wodnicz¹cym po raz kolejny
zosta³ wybrany Bart³omiej

Wichniarz (szef klubu radnych
SLD w Radzie Dzielnicy), a se-
kretarzem S³awomir Koz³ow-

ski. Goœciem Zjazdu by³ m.in.
przewodnicz¹cy SLD Grzegorz
Napieralski (na zdjêciu). 

W rozk³adzie Kolei Mazo-
wieckich pojawi¹ siê dwa do-
datkowe poci¹gi z Rembertowa
do Dworca Zachodniego.
Pierwszy z nich odjedzie ze sta-
cji Warszawa Rembertów o go-
dzinie 7.06 (przyjazd do przy-
stanku Warszawa Œródmieœcie
o godz. 7:24) a drugi o 8.06
(przyjazd do przystanku War-
szawa Œródmieœcie o godz.
8.24). A do Rembertowa bêdzie
mo¿na dojechaæ poci¹gami
z dworca Warszawa Wschodnia
(odjazd o godz. 5.48 i 7.07).

W pierwsz¹ sobotê lutego
Pañstwo Barbara i Micha³ Ni-
vette zaprosili swoich klien-
tów i przyjació³ do Salonu
Opla i Chevroleta przy ul. Lot-
niczej 3/5 na doroczn¹ zabawê
karnawa³ow¹. Wœród wielu
atrakcji tego wyj¹tkowego
wieczoru gwoŸdziem progra-
mu by³ Festiwal Nalewek. Ju¿
po raz czwarty mo¿na by³o de-
gustowaæ  i oceniaæ nalewki
w³asnej produkcji. 

Prezes spó³ki i jej g³ówny
udzia³owiec Micha³ Nivette,
który w bran¿y motoryzacyj-
nej dzia³a ju¿ od ponad 40 lat
jest w gronie wiod¹cych dea-
lerów Opla, Chevroleta, Suba-
ru, Saaba i Mazdy. 

W najbli¿szych dniach roz-
pocznie siê monta¿ elewacji
z siatki aluminiowej w kolorach
srebrnym i czerwonym, która
zostanie zamocowana do kon-
strukcji stalowej wokó³ bry³y
Stadionu Narodowego. Zakoñ-
czono tzw. pinowanie czyli
trwa³e z³¹czenie lin dolnych da-
chu z konstrukcj¹ stalow¹.
Trwaj¹ ostatnie uzgodnienia
dotycz¹ce monta¿u instalacji,
które znajduj¹ siê na dachu oraz
instalacji elektrycznych zasila-
j¹cych urz¹dzenia zamontowa-

ne na iglicy. W bryle Stadionu
prowadzone s¹ prace wykoñ-
czeniowe w ponad 2 tysi¹cach
pomieszczeñ.  

1 lutego zosta³ zmieniony nu-
mer linii autobusowej obs³ugu-
j¹cej osiedle przy ul. Dudziar-
skiej ze 137 na 245. Byæ mo¿e
w przysz³oœci linia 137 powróci
na swoj¹ historyczn¹ trasê, ³¹-
cz¹c rondo Wiatraczna z Mary-
sinem. Aktualna trasa linii 137
jest zbli¿ona do tej, któr¹ kursu-
je linia 145, i jest niejako lini¹
uzupe³niaj¹c¹. Linie uzupe³nia-
j¹ce najczêœciej maj¹ numery
zaczynaj¹ce siê od cyfry „2” –
dlatego od 1 lutego linia 137
bêdzie nosi³a numer 245.
Zmiana nie oznacza jednak, ¿e
linia 137 „odjedzie ca³kowicie
w niepamiêæ”. Autobus przez
wiele lat ³¹czy³ rondo Wiatracz-
na z Marysinem. Byæ mo¿e po-
wróci na tê trasê, lub na jej
czêœæ. Jest to jedna z rozwa¿a-

nych mo¿liwoœci i ¿adne decy-
zje w tej sprawie jeszcze nie zo-

sta³y podjête. 
  

W sobotê, 29 stycz-
nia w Klubie Kultury
„Zastów” pojawi³y siê

groŸnie wygl¹daj¹ce…
lwy, tygrysy, pantery i inne

zwierzêta, które zmierza³y na
bal przebierañców. Rozpoczê³a
siê wspania³a zabawa, podczas
której nie zabrak³o konkursów

z nagrodami, m.in. konnej prze-
ja¿d¿ki z przeszkodami, przeci¹-
gania liny. Odby³a siê równie¿
parada zwierz¹t, podczas której
uczestnicy prezentowali z dum¹
swoje wspania³e stroje.                

  
Zarz¹d Transportu Miejskie-

go, od 12 lutego wprowadza
zmiany, które u³atwi¹ podró¿o-
wanie m.in. mieszkañcom Pragi
Po³udnie. Podczas ferii zimo-
wych (od 14 do 27 lutego) za-
wieszone zostanie kursowanie
niektórych linii autobusowych,
a tramwaje bêd¹ kursowa³y we-
d³ug specjalnych rozk³adów ja-
zdy. Na proœby pasa¿erów do-
tycz¹ce uruchomienia dodatko-
wych przystanków na trasie li-
nii ekspresowej E-5, ZTM pod-
j¹³ decyzje o jej przekszta³ceniu
w liniê przyspieszon¹ 407. Na
trasie zostan¹ uruchomione do-
datkowe przystanki: Rondo
Waszyngtona 01, 02, Stacja
Krwiodawstwa 01, 04 i Saska
03, 04. Na czas ferii zimowych
ZTM zawiesza kursowanie linii
autobusowych 304  i 315, nie
bêdzie kursów linii 211, 305,
411, 501 i 521 oznaczonych
w rozk³adach symbolem „f”
i tzw. „wtyczek” oraz dodatko-
wych kursów na liniach 163,
164 i 725. Podczas ferii nie bê-
dzie kursowa³a linia tramwajo-
wa 46 a linie 1, 9, 17, 18, 23,
24, 26, 33 i 44 pojad¹ wed³ug
rozk³adów specjalnych.

(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 

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA
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REKLAMA REKLAMA

By³o, jak to w lutym – wiatr, zacinaj¹cy deszcz ze œniegiem,
ogólnie do kitu. Za to w kraju gor¹co, jak w piekle.

- Panie Kaziu, co otworzê telewizor, to tylko polityka i poli-
tyka. I wiesz pan, co - ja ju¿ nic nie rozumiem.

- Czego pan mianowicie nie rozumie, panie Eustachy? 
Panowie stanêli sobie w hali na „Szembeku” - z boczku, ¿e-

by nikomu nie przeszkadzaæ, ale i nie w cugu, bo zimno by³o. 
- No nie rozumiem, panie Kaziu, dajmy na to, dlaczego pan

Balcerowicz tak krytykuje pana premiera? Przecie¿ jeszcze Al-
zheimera nie mam i pamiêtam, ¿e on by³ ojcem za³o¿ycielem
naszego rodzimego kapitalizmu. I co – nagle przesta³o mu siê
podobaæ? To, co my mamy powiedzieæ, normalni ludzie? Pa-
miêtam, jak nam obiecywano bogate emerytury pod palmami.
Reforma emerytur, te ca³e OFE, to jego pomys³ by³. 

- Ale przecie¿ to by³o dawno, wielu premierów po nim ju¿
rz¹dzi³o i wielu ministrów finansów.

- Niby tak, ale on ci¹gle by³, nawet jak go nie by³o. Pamiê-
tasz pan, panie Kaziu, jak Lepper wo³a³: „Balcerowicz musi
odejœæ”! Lepper mia³ racjê – choæ formalnie Balcerowicza nie
by³o, to wszyscy jego pomys³y realizowali. Jeden, który siê mu
jawnie przeciwstawia³, to by³ ten maratoñczyk – Ko³odko. No
i Lepper. Dla reszty by³ bogiem.

- Tusk jednak stan¹³ mu okoniem. 
- Kiedy? Gdy ju¿ nie mo¿e pleœæ dyrdyma³ów o zielonej wy-

spie, bo ka¿dy widzi, jak jest? ¯eby ratowaæ kasê musia³ zna-
leŸæ jak¹œ skarpetê, bo jak nie, to musia³by ludzi waln¹æ po
emeryturach, zabraæ becikowe, zabraæ to, zabraæ siamto.

Wiesz pan, ile bud¿et zyska na podwy¿ce VAT o jeden procent?
6 miliardów. A brakuje 70! 

- Znakiem tego, panie Eustachy, Tusk dobrze to wykombino-
wa³, bo Balcerowicz u ludzi ma przechlapane, wiêc protesto-
waæ nie bêd¹. Bogiem on jest ju¿ tylko dla redaktorów jednej
gazety i dla kole¿ków, którzy ci¹gle uwa¿aj¹, ¿e rynek jest je-
dyn¹ wyroczni¹ w sprawach ekonomicznych. Jak ktoœ jest s³a-
by, to niech bankrutuje, popada w nêdzê… trudno. Kiedyœ
podobnie traktowano kobiety podejrzewane o czary - wi¹zano
im rêce i nogi i zanurzano w rzece lub stawie. Jeœli siê utrzy-
ma³a na wodzie, to by³a czarownic¹, jeœli siê utopi³a, to zna-
czy³o, ¿e by³a niewinna.

- Ale co to ma wspólnego z OFE? 
- No, bo Balcerowicz uwa¿a, ¿e tylko on ma racjê. Jeœli ktoœ

siê z nim zgadza, jest w porzo, jeœli nie, to jest g³upi. 
- Znaczy Tusk jest g³upi, bo siê bierze za OFE?…
- Kasa trzeszczy w szwach, nie ma wyjœcia. 
- A pan, panie Kaziu, co pan o tym myœli?
- W moim rozumieniu, jak ktoœ chce do OFE – proszê bar-

dzo, jak ktoœ chce do ZUS-u – te¿ proszê bardzo. Tym, którzy
chc¹ do OFE trzeba jednak powiedzieæ, ¿e to jest ruletka –
mo¿na wygraæ, mo¿na i przegraæ, czego dowiód³ ostatni kry-
zys. Fundusze pada³y i ludzie z dnia na dzieñ tracili wszyst-
kie oszczêdnoœci, litoœci nie by³o. A oszczêdnoœci w ZUS-ie
gwarantuje pañstwo, które przecie¿ nie mo¿e zbankrutowaæ.
No i jak to siê wie, to wtedy wolna wola. Tymczasem czy siê
komuœ podoba, czy nie, musi siê na OFE zrzucaæ – 7 proc.
sk³adki emerytalnej. Tusk powiedzia³, ¿e teraz bêdzie nie 
7 a 2 procent… Ktoœ obliczy³, ¿e ludzie pracuj¹cy dla Fun-
duszy strac¹ na tym pó³ miliarda rocznie. Dziwisz siê pan, ¿e
im siê to nie podoba?

Szaser  

Co tam panie na Pradze...

Balcerowicz musi odejœæ

Zamiast wiêc siê œmiaæ, ¿e
niby przys³owie g³upie, lepiej
zdobywaæ wiedzê. Na przyk³ad
czytaæ ksi¹¿ki. Ka¿dy wie,
gdzie jest nowy (choæ ju¿ do-
brze wtopiony w krajobraz Po-
wiœla) gmach BUWu, czyli bi-
blioteki Uniwersytetu War-
szawskiego, dostêpnej nie tyl-
ko dla studentów – ka¿dy kto
skoñczy³ 16 lat, bez wzglêdu
na p³eæ, wykszta³cenie czy ad-

res, mo¿e z niej korzystaæ. Za-
pisy w godzinach 9-20 co-
dziennie, z wyj¹tkiem niedzieli.

Ech, ju¿ widzê, ile osób choæ
jeszcze tam nie by³o, to ju¿
mówi ¿e nie warto. Bo nie ma
czasu (BUW bywa czynny na-
wet do 5 rano). Bo, po co (wy-
starczy wiedza z kolorowych
tabloidów). Bo tyle lat ¿yjê bez
ksi¹¿ek (to mo¿e ju¿ wystar-
czy?!).

Ciekawe, ilu z nas utyskuje
na brak zajêcia, nudê i ¿e spo-
tkania w klubie seniora s¹
zbyt rzadko, a znajomi nie
maj¹ czasu. Niektórzy przy-
wykli do narzekania na sa-
motnoœæ i na monotoniê. Na
to, ¿e za ma³o robi siê dla
osób starszych. Zatem zróbmy
wreszcie coœ dla siebie! Pora,
by wzi¹æ swoje sprawy w swo-
je rêce!

Biblioteka, to nie s¹ ¿adne
„za wysokie progi”. To miej-
sce finansowane z pañstwo-
wej kasy, czyli z naszych po-
datków w³aœnie po to, byœmy
mogli z niego korzystaæ. Tam
znajdziesz dos³ownie wszyst-
ko, od ulubionych powieœci
po poradniki zdrowotne, pra-
wne, albumy z ró¿nych stron
œwiata. 

Nie zawsze mo¿na pisaæ fe-
lieton o rzeczach ciekawych
lub zabawnych. Czasem trze-
ba o wa¿nych i potrzebnych.
By cz³owiek nie siedzia³ w do-
mu sam, jak ten palec, czyli
kciuk.                               żu

Kobiecym okiem

Co za idiotyzm, u¿alanie siê
nad sob¹, ¿e „jestem sam, jak
palec”. Bo palców przecie¿
jest piêæ, a nawet dziesiêæ,
plus jeszcze dziesiêæ! Có¿ pa-
lec mo¿e wiedzieæ o samotno-
œci…

A jednak! W dawnej pol-
szczyŸnie s³owo „palec” ozna-
cza³o tylko kciuk, który fak-
tycznie zawsze jest jakoœ z bo-
ku, s³abo zintegrowany z pozo-
sta³¹ czwórk¹ (ka¿dy z oœmiu
innych palców to by³ parst lub
perst, st¹d s³owo naparstek
a tak¿e… pierœcieñ).

Chwytasz za porêcz w auto-
busie - czwórka trzyma od
góry a ten biedak, od do³u…
No dos³ownie, sam jak palec.
Bierzesz szklankê - to samo.
Chcesz zas³oniæ firankê - ten
znowu swoje. 

Sam jak
ten palec
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

200-lecie Fryderyka Chopina obchodziliœmy w roku ubieg³ym z okazji rocz-
nicy jego przyjœcia na œwiat  w ¯elazowej Woli w 1810 roku. Teraz przysz³a ko-
lej na Mariê Sk³odowsk¹-Curie, co do której Sejm podj¹³ decyzjê uczczenia jej
Rokiem jej imienia czyli 2011-tym. Inicjatywa by³a wspólna, polsko-francuska.
A poniewa¿ ani rok jej urodzenia w Warszawie – 1864 – ani rok jej œmierci we
Francji – 1934 - nie sk³ania³y do jej uczczenia zaraz po Chopinie, wpadniêto na
pomys³, ¿eby jej Rok zwi¹zaæ ze stuleciem otrzymania przez Ni¹ drugiej nagro-
dy Nobla. Pierwsz¹, z fizyki, otrzyma³a  w 1903 roku, wspólnie ze swym mê-
¿em, Pierrem Curie, i z ich profesorem, Antoine Henri Becquerelem. W kwiet-
niu 1906 roku, prze¿y³a wielk¹ tragediê, trac¹c mê¿a w wypadku drogowym.
Ale nie za³ama³a siê. Pracowa³a nadal tak twórczo, ¿e w listopadzie 1906 roku
jako pierwsza kobieta w historii Sorbony objê³a wyk³ady po mê¿u. 

A teraz. Up³ywa zaledwie lat piêæ od roku 1906-ego. I oto Maria Sk³odowska-
Curie zdobywa drugiego Nobla, tym razem z chemii, i tym razem SAMA. Ma je-
chaæ do Sztokholmu na wrêczenie nagrody 10 grudnia 1911 roku.  I tu nastêpu-
je trudnoœæ.  Sprawa, w dziejach nagrody Nobla, jest oczywiœcie znana, ale nie
nag³aœniana. Przypomnia³ j¹ S³awomir Zagórski w uroczym eseiku (krótkim ese-
ju) w „Gazecie Wyborczej” (numer z 10 grudnia 2010). Oto odpowiednia jego
czêœæ: „Nieco póŸniej (po otrzymaniu wyk³adu na Sorbonie) Pani Maria odnajdu-
je nowe uczucie – zakochuje siê w przystojnym francuskim fizyku, Paulu Lange-
vinie, przyjacielu zmar³ego mê¿a. Ale Paul jest ¿onaty, i ¿ony, choæ jej nie kocha,
opuœciæ nie zamierza. Ta mi³oœæ do ¿onatego mê¿czyzny staje siê w dodatku we
Francji spraw¹ publiczn¹. ¯ona Paula przechwytuje bowiem listy kochanków
i przekazuje je prasie. A media nie mog¹ zignorowaæ tak smacznego k¹ska. 

„4 listopada 1911 roku, ‘Le Journal’, jeden z najwiêkszych dzienników fran-
cuskich, zamieszcza na pierwszej stronie tekst:  ‘Historia mi³osna pani Curie
i profesora Langevina’. Ale najgorsze jeszcze przed Mari¹. Jej szwedzki kolega,
s³ynny chemik, Svante Arrhenius, pisze do niej list, w którym wy³uszcza, ¿e gdy-
by wiedzia³, co siê œwiêci, nie wystêpowa³by o nagrodê dla niej. Skoro jednak
ju¿ j¹ przyznano, grzecznie prosi laureatkê, by nie przyje¿d¿a³a do Sztokhol-
mu. ‘Mog³oby dojœæ do skandalu w obliczu króla, a tego za wszelk¹ cenê chce-
my unikn¹æ’ – t³umaczy.

„Maria jest zdruzgotana. Ile¿ jednak si³ musi mieæ w sobie ta kobieta, by od-
pisaæ Arrheniusowi w nastêpuj¹cy sposób: ‘Uwa¿am, ¿e nie ma ¿adnego zwi¹z-
ku pomiêdzy moj¹ prac¹ naukow¹ a ¿yciem prywatnym (...) Z zasadniczych
przyczyn nie zgadzam siê z pogl¹dem, ¿e potwarz i znies³awienie mog¹ mieæ
wp³yw na ocenê wartoœci pracy naukowej. Jestem przekonana, ¿e opiniê tê
podziela wielu ludzi. Bardzo mi przykro, ¿e jest pan innego zdania (...) Czujê
siê co prawda bardzo Ÿle, ale do Sztokholmu przyjadê’.   

„Dziœ (to aluzja Zagórskiego do daty jego eseiku w „Gazecie Wyborczej” czy-
li do 10 grudnia 2010 roku – ZB) mija równo 99 lat od ceremonii wrêczenia
Marii drugiego Nobla. Do ¿adnego skandalu podczas uroczystoœci nie dosz³o.
A mnie s³ynna rodaczka ju¿ zawsze bêdzie kojarzyæ siê z tym niezwyk³ym ak-
tem odwagi”. 

„Bêdzie kojarzyæ siê...”. Teraz wiêc powiem, jak ca³a ta historia MNIE koja-
rzy  siê z... Prag¹. Na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia 2010 i na Nowy Rok 2011
otrzyma³em piêkn¹ kartê z ¿yczeniami od pani Patrycji Stankiewicz z Dzia³u
Prasowego Ambasady Francji w Polsce. Na odwrotnej stronie tej karty czytam:
„Najpiêkniejszy dzieñ mej m³odoœci – Wystawa fotograficzna zorganizowana
pod opiek¹ pana Bernarda Faucon przez Dom Kultury Dzielnicy Praga w War-
szawie w ramach Œwiêta Frankofonii w marcu 2005 roku, prezentuj¹ca prace
siedemdziesiêciu m³odych ludzi”. Wystarczy? Zygmunt Broniarek
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Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu
Fundacji Paramedycznej w Pasay na Filipinach. Pocho-
dzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania
przechodzi z pokolenia na pokolenie, i jest uznawany
za jednego z najlepszych healerów na Filipinach.

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

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

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu: 10–11, 13–15, 17–19, 21–24 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

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
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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

* 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

TAPICERPrzewodnicz¹cemu Rady Nadzorczej SBM „Grenadierów”

Andrzejowi Najbergowi
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia i s³owa wsparcia 

w trudnych chwilach po stracie ¿ony
sk³adaj¹

Rada Nadzorcza, Zarz¹d, kole¿anki i koledzy
ze Spó³dzielni Budowlano-Mieszkaniowej

„Grenadierów” w Warszawie

„Niektórzy ludzie czyni¹ œwiat wyj¹tkowym 
tylko dlatego, ¿e s¹”

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem 
przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci

Zbigniewa Oktaby
Wspania³ego Kolegi i wieloletniego pracownika

Spó³dzielczego Banku Rzemios³a i Rolnictwa

¯onie i Rodzinie

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia sk³adaj¹

Rada Nadzorcza, Zarz¹d i Pracownicy Banku
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Rozmowa „Mieszkañ-
ca” z Paw³em Lechem,
radnym m.st. Warsza-
wy, Przewodnicz¹cym
Komisji Sportu, Rekre-
acji i Turystyki.

- Praga Po³udnie ma siln¹ re-
prezentacjê w miejskiej komisji
sportu – Pan kieruje jej praca-
mi, a Piotr Szyszko, tak¿e od
nas, jest wiceprzewodnicz¹cym
komisji. Czy ma to jakieœ prze-
³o¿enie na to, co dzieje siê na te-
renie naszej dzielnicy?

- Dziêki temu, ¿e to po³udnio-
wopraskie lobby jest silne, stara-
my siê wspieraæ te imprezy,
które odbywaj¹ siê na Pradze Po-
³udnie. W tej chwili d¹¿ymy do
pewnego „obudowania” Euro
2012 imprezami dla mieszkañ-
ców, aby wci¹gn¹æ lokaln¹ spo-
³ecznoœæ do tego przedsiêwziê-
cia. Radni miejscy, razem z rad-
nymi dzielnicy myœl¹ i pracuj¹
nad takimi pomys³ami, aby za-
pewniæ imprezy nie tylko dla ki-
biców sportowych, ale dla wszy-
stkich mieszkañców.

- To dobra wiadomoœæ, bo do
tej pory, w mojej ocenie, samo-
rz¹d niewiele robi³, aby wyko-
rzystaæ szansê, jak¹ stwarza
Euro 2012. Rozumiem, ¿e to siê
zmienia?

- W tej sprawie samorz¹d dzia-
³a na dwóch p³aszczyznach.
Pierwsz¹ jest infrastruktura,
a drug¹ tzw. projekty miêkkie,
czyli ró¿nego rodzaju imprezy,
spotkania kulturalne, dzia³ania
spo³eczne… Jeœli chodzi o pierw-
sz¹ to w ostatnich latach na Pra-
dze Po³udnie by³o i jest realizo-
wanych naprawdê wiele przed-
siêwziêæ infrastrukturalnych.
WeŸmy chocia¿by rewitalizacjê

ulicy Francuskiej. To, przy okazji
Euro, zosta³a zrealizowana inwe-
stycja, która bêdzie s³u¿y³a mie-
szkañcom przez wiele lat.
Mówi¹c szczerze Euro jest dla
mnie, jako radnego z Pragi Po³u-
dnie, pretekstem do tego, aby jak
najwiêcej inwestycji miejskich
zosta³o zrealizowanych na tere-
nie naszej dzielnicy. W tej chwili
dzielnicowi i miejscy radni z Pra-
gi Po³udnie walcz¹ miêdzy inny-
mi o to, aby zrewitalizowaæ Klub
Sportowy Drukarz i doposa¿yæ
Muszlê Koncertow¹ w Parku
Skaryszewskim.

- Ponoæ modernizacja, rewi-
talizacja „Drukarza” jest ju¿
pogrzeban¹ spraw¹…?

- Jeszcze bêdziemy na ten te-
mat rozmawiali. Na ostatniej Ko-
misji ds. Euro 2012 przedstawia-
liœmy projekty, które przy okazji
mistrzostw mo¿na realizowaæ na
„Drukarzu” i w Muszli Koncerto-
wej. 

- Jakie to projekty?
- W tej chwili radni na przy-

k³ad pracuj¹ nad zorganizowa-
niem przed Euro turnieju pi³kar-

skiego na „Drukarzu” i na wybu-
dowanym obok w poprzedniej
kadencji boisku zwanym „We-
mbley”. Mamy na Pradze Po³u-
dnie wiele dobrych dru¿yn osie-
dlowych, szkolnych i ten turniej

by³by dla nich. Chcemy te¿ zro-
biæ w Muszli festiwal filmów
sportowych z ewentualn¹ projek-
cj¹ spotkañ rozgrywanych w tym
czasie w innych miastach.

- S¹ obawy, ¿e mówi¹c kolo-
kwialnie, kibice mog¹ roznieœæ
Park Skaryszewski i Muszlê
Koncertow¹…

- I tu dotykamy kolejnego pro-
jektu, który bêdzie realizowany
w Warszawie pod tytu³em „Kibi-
ce w swoim mieœcie”. Jego g³ów-
nym celem jest, aby kibice na-
szych najwiêkszych klubów, Le-
gii i Polonii, mogli wspólnie
dzia³aæ, pomagaæ organizatorom,
jako wolontariusze, aby Euro
2012 przebiega³o w odpowiedni
sposób. W perspektywie d³ugofa-
lowej chcia³bym, aby ten projekt
doprowadzi³ do stadionów bez
siatek i ogrodzeñ. Wbrew po-
wszechnie panuj¹cej opinii wie-
rzê w rozs¹dek kibiców i w to, ¿e
nie roznios¹ naszych obiektów. 

- W poprzednim „Mieszkañ-
cu” pisa³em o dystrybucji bile-
tów na mecze Euro 2012. Te-
mat podchwyci³y inne media.

Warszawa ma dostaæ pewn¹
pulê biletów. Czy wiadomo ju¿
komu i na jakich zasadach
przypadn¹?

- Ka¿de z miast, w których bê-
d¹ rozgrywane mecze powinno
dostaæ pewn¹ pulê biletów. Sza-
cujemy, ¿e bêdzie ich oko³o czte-
rech tysiêcy, ale jeszcze siê nad
tym nie zastanawialiœmy. Choæby
dlatego, ¿e nie mamy jeszcze ofi-
cjalnej informacji na ten temat.

- W obecnej kadencji kieruje
Pan sto³eczn¹ Komisj¹ Sportu,
w poprzedniej przewodzi³ Pan
Komisji ds. Euro 2012. Zapew-
ne planuje Pan wybraæ siê na
jakiœ mecz Euro. Sam, czy z ro-
dzin¹?

- Oczywiœcie z rodzin¹. 
- No w³aœnie, po otwarciu no-

wego stadionu Legii wydaje siê,
¿e kibicowanie sta³o siê bar-
dziej bezpieczne i rodzinne. Jak
to utrwaliæ?

- W³aœnie miêdzy innymi po-
przez realizacjê wspomnianego
projektu „Kibice w swoim mie-
œcie”. W tym roku przeznaczamy
na ten projekt 70 tysiêcy z³otych.
Planujemy te¿ przeznaczenie co
najmniej 200 tysiêcy na inne pro-
gramy zwi¹zane z podniesieniem
kultury kibicowania.

- Czym na najbli¿szym posie-
dzeniu bêdzie siê zajmowa³a
komisja sportu?

- Przygotowaliœmy na ten rok
bardzo intensywny harmono-
gram prac. Na najbli¿szym posie-
dzeniu zatwierdzimy plan pracy
na 2011 rok oraz zajmiemy siê
rewitalizacj¹ sto³ecznych klubów
sportowych.

- A jak przebiega wspó³praca
pomiêdzy dzielnicowymi samo-
rz¹dowcami, a radnymi Mia-
sta?

- Bardzo dobrze. My z Pragi
Po³udnie mamy œwiadomoœæ, ¿e
to jest nasz moment, który trzeba
wykorzystaæ i realizowaæ inwe-
stycje, które przez kolejne lata
bêd¹ s³u¿y³y naszej dzielnicy i jej
mieszkañcom.

Adam Rosiński

Pawe³ LECH
MIESZKAÑCY

Realizujemy: Karty Klienta Spo³em z 3% rabatem oraz Bony Sodexho,
do³adowania telefonów komórkowych, p³atnoœci domowych rachunków

„Spo³em” WSS 
Praga Po³udnie

zaprasza do
sklepu przemys³owego Nr 72 przy ul. P³owieckiej 66

usytuowanego obok 
ogólnospo¿ywczego sklepu ca³odobowego

po WALENTYNKOWE UPOMINKI
Ponadto w sprzeda¿y:

serwisy obiadowe, œniadaniowe, kawowe z Fabryki
Porcelany w Æmielowie, Chodzie¿y
(prowadzimy równie¿
sprzeda¿ porcelany
na zamówienie
wg katalogu),
serwisy porcelanowe
i pojedyncze elementy
z fab. „Lubliana”,
artyku³y ze szk³a 
z Kroœnieñskiej Huty
Szk³a „Krosno”,
chemia gospodarcza,
artyku³y kosmetyczno-higieniczne.

Wiele produktów w promocyjnych 
i bardzo atrakcyjnych cenach.

ZAPRASZAMY
Pon.-pi¹tek - 11.00-19.00 sobota – 9.00-14.00

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
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Metal−Market

REKLAMA REKLAMA

TELEFONY
KOMÓRKOWE

skup sprzeda¿
sim-locki
akcesoria
naprawy

www.krasphone.pl
CH Szembeka

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

Przedsiêbiorstwo 
Organizacji

Turystyki Rekreacji 
i Sportu Sp. z o.o.

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

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

OFERUJEMY:
puchary medale statuetki figurki

trofea szklane podziêkowania
emblematy grawerowanie

Rok za³. 2
001

Zabezpieczenia Antykorozyjne Pojazdów
Czêstym dylematem nabywców samochodów jest to, czy war-
to zabezpieczaæ antykorozyjnie nowe auto. Odpowiednio przy-
gotowane do jazdy w naszym klimacie pos³u¿y d³u¿ej, ni¿ po-
jazd, w którym nie wykonano ¿adnych tego typu prac.
Przy zakupie nowego auta koszt dodatkowego zabezpieczenia anty-
korozyjnego w stosunku do jego ceny nie wydaje siê du¿y, wynosi
on bowiem oko³o kilkaset z³otych. Dlatego warto zabezpieczyæ  nasz
pojazd, bowiem mimo postêpu technologii wytwarzania  podzespo-
³ów producenci nie gwarantuj¹ ich zbytniej d³ugowiecznoœci.
Polska, jak i kilka innych s¹siednich pañstw, jest na dorobku, tak
wiêc wielu obywateli nie staæ na tak czêst¹ wymianê samochodów,
jak to ma miejsce na Zachodzie. Dlatego  problem korozji w samo-
chodach starszych jest g³ównym powodem trosk ich w³aœcicieli.
Niestety w wiêkszoœci przypadków auta u¿ywane sprowadzone
z zagranicy nie maj¹ ¿adnych dodatkowych zabezpieczeñ poza tymi
przewidzianymi przez producenta. Ich poprzedni w³aœciciele czêsto
w³aœnie dlatego pozbyli siê „staruszka”, bo pojawi³a siê korozja.

Zapraszamy!
Warszawa, ul. Nasielska 46, tel. 22 428-39-52, 

tel. kom. 602-795-745; 
e-mail:biuro autoszaerbis.pl

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

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

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

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA

ZIMOWE FERIE 
W WIELKIM MIEŚCIE

Nie masz pomys³u na ferie zimo-
we? Zostajesz w domu i chcia³-
byœ aktywnie spêdziæ wolny
czas? Od 14 do 25 lutego br. ru-
sza ,,Zima w Mieœcie 2011” reali-
zowana na terenie dzielnicy Pra-
ga Po³udnie. 

To kolejna ju¿ edycja programu dotycz¹cego wypo-
czynku dzieci i m³odzie¿y w czasie ferii zimowych.
W tym roku, a¿ w 27 placówkach dzieci bêd¹ mia³y zor-
ganizowane atrakcje. W wytypowanych do tego celu
szko³ach podstawowych i gimnazjach dostan¹ bezp³atne
wy¿ywienie.  

Na uczestników „Zimy w Mieœcie” czeka szereg ró¿-
norodnych atrakcji. M³odzie¿ bêdzie mog³a skorzystaæ
z wyjœæ do teatru, kina, na basen i krêgielniê. Zapewnio-
ny bêdzie bezp³atny przejazd œrodkami komunikacji
miejskiej. 

W placówkach prowadzone bêd¹ zajêcia plastyczne,
muzyczne i sportowe. 

Centrum Promocji Kultury przygotowa³o warsztaty
dotycz¹ce Orientu, Oœrodek Sportu i Rekreacji zaprasza
na p³ywalnie ,,Wodnik”' oraz ,,Szuwarek”' na zajêcia dla
grup zorganizowanych. 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 przy ul. Pawlikow-
skiego 3  zorganizowa³o konkurs ekologiczny pod nazw¹
„Oka¿ kulturê i chroñ naturê” w ramach którego dzieci
w wieku od 7 do 15 lat zaprojektuj¹ torbê ekologiczn¹.
Celem projektu jest wzmocnienie poczucia odpowie-
dzialnoœci za œrodowisko naturalne i rozbudzenie wra¿li-
woœci ekologicznej. 

To nie koniec atrakcji. Mo¿na odwiedziæ lodowi-
sko przy Zespole Szkó³ Nr 37 im. Agnieszki Osiec-
kiej (Aleja Stanów Zjednoczonych 24). Obiekt
czynny jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach
9.00-15.00 dla grup szkolnych, zorganizowanych,
które bêd¹ przebywa³y na terenie wraz z opiekuna-
mi, od godziny 16.00 do 21.00 lodowisko jest ogól-
nodostêpne. W weekendy lodowisko równie¿ dzia³a
na zasadzie ogólnodostêpnego obiektu od godziny
9.00 do 21.00 (przerwa techniczna miêdzy 15.00
a 16.00). 

Zima w mieœcie nie musi byæ nudna – przynajmniej dla
po³udniowopraskich dzieci. (b)

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

667722−−7777−−7777

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!
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REKLAMA REKLAMA

Pędzelkiem
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA

Jacek Frankowski

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

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

MATERIA£Y
BUDOWLANE I WYKOÑCZENIOWE

MIESZALNIA FARB
Doradztwo i TRANSPORT

Atrakcyjne ceny

BUDUJESZ REMONTUJESZ MALUJESZ

„Euforia”„Euforia”
SALON FRYZJERSKI
STUDIO SOLARIUM
ul. Grochowska 235

tel. 22 393-27-36; 518-526-819

strzy¿enie damskie,
mêskie, dzieciêce
baleyage
trwa³a odbijaj¹ca od skóry
trwa³a prostuj¹ca

Do 28 lutego
do usługi fryzjerskiej

oferujemy odnowę 
biologiczną włosa 

– GRATIS!

KKKK llll iiii eeeennnn tttt oooommmm    ssssoooo llll aaaa rrrr iiii uuuummmm
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Jesteœ m³od¹ osob¹ bezrobotn¹ lub bezrobotn¹ osob¹ z niepe³nosprawnoœci¹?
Od d³u¿szego czasu bezskutecznie wysy³asz swoje CV? Chcesz podnieœæ swoje kwalifikacje?

Zg³oœ siê do nas!!! Czekamy w³aœnie na Ciebie!!!
Fundacja „Normalna Przysz³oœæ” zaprasza bezrobotne osoby z niepe³nosprawnoœci¹  lub pe³nosprawne
osoby bezrobotne w wieku  15–25 lat do bezp³atnego udzia³u w projekcie „Zarz¹dzanie kadrami –
Szkolenie dla osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym”.
Projekt obejmuje 60 godzinne szkolenie kadrowo-p³acowe oraz bezp³atny miesiêczny sta¿ dla absolwentów
szkolenia. Ponadto zapewniamy m.in. zwrot kosztów dojazdu na szkolenie oraz materia³y szkoleniowe.

Szkolenie odbêdzie siê w dniach 28 marca – 8 kwietnia 2011 r.
Projekt jest skierowany do mieszkañców Warszawy.

Dodatkowych informacji udziela Pani Sylwia D¹browska:  0 794 158 705 lub biuro@normalnaprzyszlosc.org
Osoby zainteresowane udzia³em w projekcie prosimy o nadsy³anie formularzy zg³oszeniowych na adres: 

biuro@normalnaprzyszlosc.org lub faxem na nr 022 213 87 46 do dnia 12 marca 2011 r. do godz. 16.00.
Przekazuj¹c 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Normalna Przysz³oœæ 

wspierasz osoby z niepe³nosprawnoœci¹ w d¹¿eniu do samodzielnoœci
Nr KRS: 0000197482

Og³oszenie  jest wspó³finansowane ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Cz³owiek – najlepsza inwestycja

Projekt „Zarz¹dzanie kadrami – Szkolenie dla osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym”
wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Sp³ecznego

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 24A

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

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

Ceresit Gipsy Kostka brukowa
Materia³y sypkie i izolacyjne 

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

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

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

W godz. przedpo³udniowych mo¿liwoœæ dojazdu do klienta.

ES

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

tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
renowacjê wszystkich 

mebli tapicerowanych, 
nowoczesnych i stylowych

nowe meble na wymiar, wersalki, 
tapczany, fotele, naro¿niki itd. 

wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta
szycie kurtyn, kotar, 

zas³on, firan
³¹cznie z monta¿em karniszy

zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce
posiadamy wybór tkanin 

i transport
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Z Senatorskiej na ¯elazn¹
Skoñczy³a siê umowa na wynajem dotychczasowego bu-

dynku ZTM. Nowym adresem Zarz¹du Transportu Miej-
skiego bêdzie ¯elazna 61. 

Pa³ac B³êkitny jest siedzib¹ ZTM od 1992 roku.  W³aœciciel
nie zgadza³ siê na wykonywanie  jakichkolwiek prac remonto-
wych i modernizacyjnych. To sprawi³o, ¿e  warunki funkcjono-
wania firmy i pracy ludzi w ostatnich latach bardzo pogorszy³y
siê. Rozpoczêto poszukiwania nowej siedziby. Tym pilniej, ¿e
w³aœciciel za¿¹da³ definitywnego opuszczenia Pa³acu B³êkitne-
go w I kwartale tego roku. 

Z ponad  30 obiektów wybrano optymalny – pod wzglêdem
lokalizacji i ceny.  Zdecydowa³a bliskoœæ budowanej II linii me-
tra oraz fakt, ¿e ZTM na parterze bêdzie móg³  zorganizowaæ
punkt obs³ugi pasa¿erów. I co bardzo wa¿ne  –  cena za wyna-
jem  te¿  by³a najlepsza – podobn¹ oferowano za obiekt na da-
lekim ¯eraniu.  Obecnie  w budynku  trwaj¹   prace adaptacyj-
ne. Ostatecznym terminem  opuszczenia obecnej siedziby przy
Senatorskiej 37 jest koniec lutego. (ztm)

Burmistrz Piotr Zalewski
przywita³ dziennikarzy stwier-
dzeniem, ¿e wbrew kr¹¿¹cym
pog³oskom, praski ratusz dzia-
³a, a wszystkie sprawy urzêdo-
we s¹ za³atwiane we w³aœci-
wych terminach. Ta, wydawa-
³oby siê, „oczywista oczywi-
stoœæ” w miejscowych warun-
kach urasta do rangi niezwy-
k³ego osi¹gniêcia. Przypomnij-
my bowiem, ¿e urzêduj¹cy bur-
mistrz zosta³ powo³any nie
przez radnych, a przez prezy-
dent Hannê Gronkiewicz-
Waltz, po tym jak Platforma
Obywatelska niezadowolona
z wyboru na stanowisko burmi-
strza w normalnym trybie Jac-
ka Sasina (PiS), zablokowa³a
mo¿liwoœæ wy³onienia ca³ego
zarz¹du i doprowadzi³a do sy-
tuacji, w której zgodnie z pra-
wem mo¿na by³o ustanowiæ za-
rz¹d komisaryczny. Przerywa-
ne i wznawiane sesje Rady
Dzielnicy, nieustanny konflikt,
którego istot¹ jest spór o legal-
noœæ w³adzy wykonawczej,
przypominaj¹ najgorsze czasy
demokracji szlacheckiej i nie
s³u¿¹ sprawnemu rozwi¹zywa-
niu problemów dzielnicy,
których przecie¿ nie brakuje.
Podczas spotkania z dziennika-
rzami Piotr Zalewski przeko-
nywa³ jednak, ¿e jego urz¹d
funkcjonuje, a z radnymi,
którzy nie s¹ w stanie praco-
waæ jako zespó³, mo¿e przecie¿
kontaktowaæ siê... indywidual-
nie. Poza tym, jak siê okazuje,
Rada Dzielnicy jako ca³oœæ
wcale nie jest niezbêdna do
sprawowania rz¹dów.

- Mamy bud¿et, zatwierdzony
przez Radê Warszawy, pracuj¹
dwie najwa¿niejsze komisje,
mieszkaniowa i bud¿etu – uspo-
kaja³ burmistrz. I przedstawia³

plany na ca³¹ kadencjê, a wœród
nich przede wszystkim zamie-
rzenia dotycz¹ce budownictwa
mieszkaniowego i oœwiaty.

Bêd¹ budowaæ 
i remontowaæ

W pierwszej dziedzinie Za-
rz¹d Dzielnicy zapowiada kon-
tynuacjê rozpoczêtych ju¿
w ubieg³ym roku inwestycji:
osiedla na Golêdzinowie (po-
nad 300 mieszkañ w dziewiêciu

blokach) oraz budynku przy ul.
Bia³ostockiej (69 mieszkañ).
Burmistrz Zalewski i jego ekipa
chcieliby te¿ zaspokoiæ choæ
czêœciowo potrzeby mieszka-
niowe dzielnicy remontuj¹c
i wyposa¿aj¹c zgodnie ze
wspó³czesnymi standardami
stare kamienice, z których
czêœæ pamiêta jeszcze wiek
XIX. 

Jak t³umaczy³a wicebur-
mistrz Katarzyna £êgiewicz,
mo¿e to oznaczaæ koniecznoœæ
znalezienia mieszkañ zastêp-
czych dla lokatorów na czas po-
trzebny do przeprowadzenia
prac. 

- Mo¿e siê równie¿ zdarzyæ,
¿e po takim remoncie nie wszy-

scy wróc¹ do tych samych loka-
li, które zajmowali przed prze-
prowadzk¹ – doda³a, wyjaœnia-
j¹c, ¿e chodzi o naprawdê po-
wa¿ne remonty, obejmuj¹ce
przebudowê czêœci mieszkañ
(np. wygospodarowanie miej-
sca na ³azienki tam gdzie ich
nie ma). Poligonem doœwiad-
czalnym dla takich dzia³añ ma-
j¹ byæ kamienice, z których ju¿
wykwaterowano mieszkañców.
Obecnie dzielnica ma 14 takich

budynków. Na remont jednego
z nich, przy ul. Œrodkowej 14,
uda³o siê pozyskaæ dofinanso-
wanie z Banku Gospodarstwa
Krajowego, co wed³ug pani wi-
ceburmistrz jest dobrze rokuj¹-
cym sukcesem. Pomys³ów na
finansowanie podobnych
przedsiêwziêæ jest kilka, wœród
nich przekazanie starych bu-
dynków TBS-om i partnerstwo
publiczno-prywatne.

Wykorzystaæ szko³y
i boiska

Kolejn¹ kwesti¹, któr¹ za-
mierza siê zaj¹æ zarz¹d pod
przewodnictwem Piotra Zalew-
skiego, jest racjonalizacja wy-
korzystania bazy edukacyjnej.

Co kryje siê pod tym pojêciem
i czy rodzice ju¿ maj¹ siê baæ?
Zdaniem burmistrza sytuacja,
w której czêœæ klas w nie-
których szko³ach stoi pusta, jest
niekorzystna i trzeba doprowa-
dziæ do zmian. Czy oznacza to
koniecznoœæ przenoszenia dzie-
ci do innych szkó³, ³¹czenie
klas, b¹dŸ ca³ych placówek
oœwiatowych? Dziœ na to pyta-
nie nie ma jeszcze odpowiedzi,
ale pod uwagê bêd¹ brane ró¿ne
scenariusze.

Równie¿ obiekty sportowe
w dzielnicy nie zawsze s¹, zda-
niem burmistrza, wykorzysty-
wane tak intensywnie, jak na to
pozwalaj¹ ich mo¿liwoœci. Ten
problem ma rozwi¹zaæ zatru-
dnienie dodatkowych instruk-
torów sportowych, którzy zaj-
m¹ siê dzieæmi tak, aby mog³y
one spêdziæ czas pod fachow¹
opiek¹.

Konferencja poœwiêcona
podsumowaniu pierwszych
dzia³añ i przedstawieniu pla-
nów ma zapocz¹tkowaæ cykl
spotkañ z pras¹, na których za-
rz¹d chce na bie¿¹co prezento-
waæ efekty swojej pracy. Piotr
Zalewski zapowiada, ¿e ratusz
bêdzie siê ws³uchiwa³ w g³osy
mieszkañców, a nowa polityka
informacyjna ma byæ wyrazem
tej otwartej postawy. Niepew-
na jest jednak przysz³oœæ obe-
cnego Zarz¹du Dzielnicy –
podczas jednej z ostatnich se-
sji, pod nieobecnoœæ czêœci
radnych, pozostali (z PiS i Pra-
skiej Wspólnoty Samorz¹do-
wej, z poparciem jednego rad-
nego, który do Rady Dzielnicy
dosta³ siê z listy PO) odwo³ali
zarz¹d. Trwa spór dotycz¹cy
legalnoœci tej decyzji (zapad³a
ona na sesji, która odby³a siê
przed zakoñczeniem poprze-
dniej, przerwanej).

Przemysław Bogusz

Ratusz dzia³a mimo zawirowañRatusz dzia³a mimo zawirowañ
ddddooookkkkoooońńńńcccczzzzeeeennnniiiieeee    zzzzeeee    ssssttttrrrr....     1111

Burmistrz Piotr Zalewski zapewnia, ¿e ratusz dzia³a bez zak³óceñ.
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 3

 
H O R O S K O PH O R O S K O P

BARAN 21.03-21.04
W najbli¿szym czasie mo¿e byæ sporo pracy
i trochê k³opotów w domu. Musisz w spokoju
przeczekaæ ten trudny czas. Nie warto siê de-
nerwowaæ i martwiæ na zapas. Niczego to nie
zmieni, a mo¿e tylko spowodowaæ problemy
z nerwami i ¿o³¹dkiem. Postaraj siê tylko nie zo-
stawiaæ wszystkiego na ostatni¹ chwilê, a na
pewno dasz sobie radê ze wszystkim i twoje ¿y-
cie wróci do normy.  

BYK 22.04-21.05
Niestety, na razie w te szare lutowe dni, nie
bêdzie ci siê chcia³o nigdzie wypuszczaæ na
d³u¿ej. W pracy mo¿e byæ trochê bieganiny
i zwiêkszony przydzia³ obowi¹zków. Aby nie daæ
siê codziennej rutynie i depresyjnym myœlom
pomyœl o wype³nieniu dni jakimœ ciekawym zajê-
ciem w mi³ym towarzystwie. Na pewno poczu-
jesz siê lepiej… i odnajdziesz sens ¿ycia.

BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Myœlisz jak tu zarobiæ jakieœ dodatkowe pieni¹-
dze. Twoja marzycielska natura nie zawsze da-
je sobie radê z tward¹ rzeczywistoœci¹. Musisz
pomyœleæ o jakimœ dodatkowym Ÿródle utrzyma-
nia, a nie zawsze masz szansê trafiæ na cieka-
w¹ propozycjê. Tutaj przyda³aby siê wiêksza ini-
cjatywa z twojej strony lub odrobina szczêœcia.
Na pewno nie mo¿esz sobie odpuœciæ tego 
problemu i staraj siê znaleŸæ optymalne rozwi¹-
zanie. 

RAK 22.06-22.07
Niewiele mo¿esz mieæ teraz czasu dla siebie.
W pracy ci¹g³e wyjazdy i nadprogramowe godzi-
ny. Mo¿esz byæ trochê zmêczony, ale mówi siê
trudno… W domu mo¿e byæ jakieœ ma³e zamie-
szanie zwi¹zane z przyjazdem kogoœ z dalszej
rodziny. Nie okazuj swojej frustracji z tego powo-
du i postaraj siê byæ mi³ym dla niespodziewane-
go goœcia.  

LEW 23.07-23.08
Dobry czas na zakoñczenie kilku zaleg³ych
spraw. Postaraj siê nie odk³adaæ tego na
póŸniej, bo mo¿esz ¿a³owaæ. Twoje zdrowie mo-
¿e trochê szwankowaæ, dlatego powinieneœ sko-
rzystaæ z porady lekarza. Sprawy finansowe po-
woli siê unormuj¹, a w ¿yciu osobistym bêdzie
okazja do kilku chwil radoœci. Nastrój poprawi ja-
kaœ wspólna wyprawa do kina lub teatru z sym-
patyczn¹ osob¹. 

PANNA 24.08-23.09
W tym miesi¹cu nie powinna ci groziæ nuda. Mo-
¿esz mieæ sporo spraw do za³atwienia. Twoja in-
wencja i pomys³y znajd¹ pole do popisu. Dobra
passa w interesach i sprawach osobistych bê-
dzie ci sprzyjaæ przez najbli¿sze dni. Nie zapo-
minaj jednak o ma³ym odpoczynku i skorzystaj
z zaproszenia znajomych na wspólny kilkudnio-
wy wypad.

WAGA 24.09-23.10
Kontakty z ludŸmi u³o¿¹ siê wspaniale. Prze¿y-
waæ bêdziesz dobre chwile i postarasz siê sku-
piæ teraz na sprawach najwa¿niejszych dla cie-
bie. Ko³o fortuny obróci siê na twoj¹ korzyœæ,
a sprawy uczuæ bêd¹ w dobrym punkcie. Jest le-
piej ni¿ przewidywa³eœ. Korzystaj z ka¿dej wol-
nej chwili i ciesz siê ¿yciem dbaj¹c równie¿
o swoje zdrowie.

SKORPION 24.10-23.11
Jesteœ pe³en zapa³u i masz g³owê pe³n¹ pomy-
s³ów. Czy jesteœ pewien, ¿e twoje decyzje s¹ nie-
omylne i zawsze masz racjê? Jeœli tak, to uwa¿aj
z t¹ zbytni¹ pewnoœci¹ siebie. Teraz postaraj siê
tylko przez pewien czas nie podejmowaæ wa¿-
nych decyzji, bo mo¿esz przeci¹gn¹æ strunê...
W finansach powinna siê zacz¹æ dobra passa,
która dodatnio wp³ynie na twoje samopoczucie. 

STRZELEC 24.11-22.12
Nie uciekaj przed odpowiedzialnoœci¹. Niestety,
nie zawsze jest tak, jak byœmy chcieli. Twoje
szanse na zmianê pracy na razie s¹ niewielkie.
Postaraj siê przetrzymaæ niepewne chwile
i próbuj dalej. Mo¿esz liczyæ na oddanych przy-
jació³. W po³owie miesi¹ca mo¿e ciê czekaæ po-
wa¿ny wydatek, dlatego oszczêdzaj ka¿dy
grosz i nie daj siê skusiæ ró¿nym okazjom
w sklepach.

KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Najbli¿sze dni przynios¹ szanse na poprawienie
sytuacji finansowej i zawodowej. Najwiêksze
sukcesy odniesiesz tam, gdzie swoje si³y po³¹-
czysz z grup¹ ludzi, która bêdzie dzia³aæ podob-
nie jak ty. W sprawach finansowych mo¿esz siê
spodziewaæ przyp³ywu jakiejœ gotówki. Jeœli ktoœ
ma wobec ciebie zaleg³oœci finansowe, przyci-
œnij go do muru lub próbuj negocjowaæ. 

WODNIK 21.01-19.02
W twojej naturze mo¿na znaleŸæ pewn¹ nutê
marzycielstwa. Lubisz podró¿owaæ i zajmowaæ
siê innymi sprawami ni¿ szara, zwyk³a codzien-
noœæ. Niestety, ¿ycie niesie inne wyzwania. Po-
winieneœ zmieniæ swoje nastawienie do codzien-
nych spraw, bo inaczej obudzisz siê w innej rze-
czywistoœci, kiedy trzeba bêdzie uregulowaæ
sp³atê nieuregulowanych rachunków lub zale-
g³ych spraw, które zapomniane sprawi¹ ci po-
tem spory k³opot.  

RYBY 20.02-20.03
Pomimo zmiennej pogody bêdzie ci dopisywaæ
zdrowie. A dobra passa w sprawach zawodo-
wych i osobistych - to zapowiedŸ na najbli¿sze
tygodnie. Nie unikaj trudnych spraw i staraj siê
„braæ byka za rogi”, jednoczeœnie wykorzystuj
wolny czas na towarzyskie spotkania ludŸmi
których lubisz. Zastanów siê czy w relacjach
z bliskimi osobami nie przesadzasz zanadto
z nadmiern¹ krytyk¹. Merlin

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

GGeeoorrggee  CCaannnniinngg  ddoosszzeeddłł  ddoo

wwnniioosskkuu,,  żżee  sszzttuukkaa  rroozzmmaawwiiaa−−

nniiaa  ppoolleeggaa  nnaa  ttyymm,,  bbyy  mmiieećć

śśwwiiaaddoommoośśćć,,  oo cczzyymm  rroozzmmaa−−

wwiiaaćć  nniiee  nnaalleeżżyy..  UUmmiieejjęęttnnee  pprroo−−

wwaaddzzeenniiee  „„rroozzmmoowwyy  oo nniicczzyymm””

ttoo  nniiee  „„rroozzmmoowwaa  oo wwsszzyyssttkkiimm””..  

W rozmowach, szczególnie

z osobami, których nie znamy

zbyt dobrze lub wcale (współ−

pasażer w pociągu, kuzyn

u cioci, taksówkarz), dobrze

wychowany człowiek unika te−

matów związanych z religią,

seksem, polityką, a także

sprawami ściśle osobistymi,

takimi, jak czyjeś życie i finan−

se. Pytania o to, ile ktoś do−

staje na rękę, entuzjazmowa−

nie się parami homoseksual−

nymi czy szydzenie z jakiejś

opcji politycznej są w jak naj−

gorszym guście i zdecydowa−

nie nietaktowne, podobnie, jak

opowiadanie o chorobach,

zdradach itp. Uwaga też na

niektóre dowcipy! 

Warto stawiać pytania

otwarte, czyli wymagające od−

powiedzi dłuższej, niż „tak” lub

„nie”: co pan myśli o…? jak

pani sobie radzi z?, jak się udał

urlop itp. O czym rozmawiać?

O aktualnościach, muzyce, fil−

mie, ciekawostkach, modzie,

samochodach czy o pogodzie.

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Barbara uwielbia zupy - kremy. Dla niej i dla 
innych wielbicieli aksamitnych, g³adkich sma-
ków, kilka wskazówek. 

✓✓ Potrzebne akcesoria: stalowy, ma³y garnek o grubym dnie,
³y¿ka drewniana, rêczny mikser (blender), zio³a suszone i œwie¿e,
oliwa, sól, oraz dodatki: groszek ptysiowy, ma³e grzanki z pokrojo-
nych w centymetrow¹ kostkê tostów, ma³e kostki œcis³ego, bia³ego
sera, œwie¿ego ogórka czy… melona, zale¿nie od zupy. Bez m¹ki, œmietany itp. dodatków,
choæ nie s¹ zakazane. Sporz¹dzenie ka¿dej z poni¿szych zup - kremów zajmuje oko³o 5
minut, plus - w miêdzyczasie - oko³o 10-15 minut obróbki cieplnej. 

✓✓ Ka¿d¹ zupê przygotowujemy podobnie: w³oszczyznê podsma¿yæ w garnku na oli-
wie (z wyj¹tkiem zup bia³ych), dodaæ pozosta³e sk³adniki i przyprawy, zalaæ wod¹ tak, by
by³o ledwo przykryte i gotowaæ do miêkkoœci, zwykle 8-13 minut. Gor¹ce zmiksowaæ. Gdy
za rzadkie - zagêœciæ np. gotowym purée ziemniaczanym. Gdy za gêste - dolaæ wody lub
mleka. Przykryæ, odstawiæ na 5 minut. Koniecznie! Potem podawaæ. 

✓✓ Bia³y krem do melona: kalarepka, ma³a pietruszka, kawa³ek selera, bia³a czêœæ po-
ra, garœæ p³atków migda³owych, mleko skondensowane, minimalna iloœæ soli, bia³y pieprz.
Gdy gotowe, na talerzu dodaæ zimne kulki z melona.

✓✓ Bia³y krem do groszku ptysiowego: kalafior w cz¹stkach, pietruszka, 1/3 selera,
bia³a czêœæ pora, 2 ziemniaki, sól, ga³ka muszkato³owa, bia³y pieprz mielony. Pod koniec
do gotowania dodaæ gor¹ce mleko.

✓✓ Zielony krem: garœæ mro¿onej w³oszczyzny, du¿y broku³ w cz¹stkach, bia³y i czarny
pieprz mielony, ew. lubczyk. Do miksowania dodaæ ca³y serek topiony (prostok¹tny ew.
dwa trójk¹tne) lub pleœniowy. Podawaæ z grzankami lub groszkiem.

✓✓ Czerwony krem: dwie garœcie mro¿onej w³oszczyzny, du¿a s³odka cebula, z¹bek czo-
snku, koncentrat pomidorowy, sól, pieprz, spora ³y¿ka czerwonej, mielonej papryki s³odkiej,
bazylia i oregano, ew. pó³ ³y¿eczki cukru. Œwietne z ma³ymi kostkami t³ustego bia³ego albo
¿ó³tego sera lub z zio³owymi grzankami, podsma¿onymi na maœle z przyprawami.

✓✓ Szary krem: garœæ mro¿onej w³oszczyzny, dwie garœci leœnych grzybów œwie¿ych lub
mro¿onych, dwie œrednie cebule, sól, pieprz. Warto pomyœleæ o dodaniu, ju¿ na talerzu,
du¿ej ³y¿ki siekanej natki i ³y¿ki kwaœnej œmietany lub odrobiny cytryny. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
DDzziiśś  1100  ddzziieeńń  lluutteeggoo − dzień szczególny w dziejach, i to z róż−

nych powodów! Najważniejsze dla nas, mieszkańców prawobrzeżnej
Warszawy jest nie lada wydarzenie z 10 lutego 1648 roku; tego dnia
miłościwie panujący król Władysław IV Waza nadał prawa miejskie

gruntom leżącym naprzeciwko Warszawy, po drugiej stronie Wisły, czyli − Pradze!
Tego samego dnia, lecz w roku 1920 generał Józef Haller rzucając pierścień w fale do−

konał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem, pieczętując odzyskanie przez nasz kraj do−
stępu do morza, zaś w sześć lat później − też 10 lutego − Gdynia otrzymała prawa miejskie.

Z ciekawostek − 43 lata temu, przy ul. Rutkowskiego 5 (dzisiaj − Chmielna) zaprezen−
towano pierwszy spektakl kabaretu Pod Egidą, kontynuatora studenckich Hybryd. 14 lat
temu skonstruowany przez IBM komputer wygrał partię szachów z szachowym mistrzem
świata, Garrim Kasparowem, liczącym wówczas 33 lata.

Również 10 lutego, lecz w 1936r. zmarła przedwojenna aktorka i piosenkarka, Zula
Pogorzelska (żyła lat 40) a w roku 1962 − poeta Władysław Broniewski (65 lat).

CCiieekkaawwsskkaa

Rozwi¹zanie nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 1/2011: „Klamka zapad³a”. Nagrodê – bilet do

kina dla 2 osób – wylosowa³a p. Renata Zych z ul. Dwernickiego.  Po
odbiór biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem osobistym
i egz. „Mieszkañca” Nr 3/2011) do 18 lutego br. po wczeœniejszym
umówieniu siê telefonicznym z dzia³em rezerwacji biletów. 

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

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Rozmowy rodzinne zza ściany: − Tatusiu −

pyta cienki głosik − skąd ty wiesz, kiedy je−
dziemy samochodem na działkę, że ci, którzy
jadą wolniej od nas, to głupie dziady,

a wszyscy co jadą szybciej to ostatnie chamstwo?
☺ ☺ ☺

Północ. Mąż wraca do domu:
− O tej porze się wraca do domu? I to w dwudziestą rocz−

nicę ślubu?! Jak mogłeś o tym zapomnieć?!!
− Zosieńko − mamrocze mąż − pamiętałem! Jubiler niestety był

już zamknięty, za to wszedłem do nocnego i kupiłem ci jogurt…
☺ ☺ ☺

Matka i syn siedzą przy obiedzie.
− Mamo − zdobywa się na odwagę syn. − Chcę, żebyś wie−

działa, że teraz chodzę z tą chudą Jolką z drugiej klatki.
− Dzieciaku… Tata w twoim wieku też z nią chodził…

☺ ☺ ☺
Dres do matki:
− Zrób frytki na obiad!
− Ale nie ma kartofli.
− Dooobra, mogą być z chlebem! WWeessoołłyy  RRoommeekk
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ADMINISTROWANIE

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

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

AUTO−MOTO

Auto-Skup. Tel.795-297-763

FINANSE

Ksiêgowoœæ – fachowo, rze-
telnie, dyskretnie, osobiœcie po-
prowadzê. 

Tel. 606-763-006; 
22 810-83-60

KUPIĘ

AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkê oraz znaczki, monety,
medale. Tel. 0516-400-434

Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, meble
i inne przedmioty. 

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

Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

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

Materace Rehabilitacyjne „De-
meter”, 2 m/90 cm, dwustronne
w pokrowcach. Tel. 505-130-726

Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. 

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

MEDYCZNE

Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 

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

NAUKA

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

Angielski. Tel. 519-589-081
Fizyka, matematyka – korepe-

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

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

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
Opiekunka dzieciêca – szko³a

policealna, kursy. 
Tel. 22 310-27-40

Szko³a policealna - dekorator
wnêtrz, opiekunka/guwernantka.
Tel. 22 517-77-40; 602-232-879

Szkolenia BHP. 
Tel. 22 517-77-40

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

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

Wynajmê lokal us³ugowy 73
m kw., tak¿e na gastronomiê, We-
so³a-Zielona. Tel. 505-580-928

DAM PRACĘ

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

ekobilans@ekobilans.pl
Praca dodatkowa. 

Tel. 698-617-561

SZUKAM PRACY

Doœwiadczony instruktor nau-
ki jazdy podejmie pracê w oœrod-
ku szkolenia kierowców. 

Tel. 501-555-790
Kobieta - 55 lat, doœwiadcze-

nie zawodowe, praca w kadrach.
Znajomoœæ programu Modu³ Ka-
dry-P³ace, Symfonia Forte Esage,
P³atnik – podejmie pracê w ka-
drach lub inn¹ administracyjn¹
od zaraz. 
Tel. 603-695-486; 22 879-86-68

Kompleksowa opieka nad oso-
bami starszymi i niepe³nospraw-
nymi. Tel. 507-189-459

Prawo jazdy kategorii B – dys-
pozycyjnoœæ. Tel.501-555-790

Sprz¹tanie mieszkañ, biur. 
Tel. 515-943-649

Zaopiekujê siê dzieckiem, do-
œwiadczenie. Tel. 503-156-917

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

INNE

Meble kuchenne, ³azienkowe,
szafy i inne. Tel. 607-595-327

PRAWNE

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

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

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

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

22 810-00-61 w. 252 
Kancelaria Prawna Pietruk

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

502-275-194, 
www.pietruk.eu

Kancelaria Adwokacka adw.
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukoœna.
Tel. 22 613-04-30; 0603-807-481

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

Tel. 601-079-454

RAMKA
Kancelaria Prawna, pomoc pra-
wna w szerokim zakresie. Praga
P³d. Tel. 501-288-110

Radca prawny. 
Tel. 691-821-122

RADCA PRAWNY WAR-
SZAWA PRAGA. 

TEL. 509-332-241
RAMKA
WYCENA NIERUCHOMO-
ŒCI
tel. 600 43 88 44

RÓŻNE

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

Przyjmê telewizor dla emeryt-
ki. Tel. 602-389-474

SPORT

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

USŁUGI

AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zacho-
dnie. Naprawa. 
Tel. 22 612-95-23, 0609 105 940

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

AAA SPRZ¥TANIE PIW-
NIC, wywóz mebli. 

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

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

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

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

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

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

Anteny indywidualne, zbior-
cze, naprawa RTV, najwy¿sza ja-
koœæ us³ug ul. Igañska 32. 
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, skutecznie. 
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, prze-
róbki, wszelkie naprawy. ul. Za-
mieniecka 63. Tel. 22 610-23-05

GAZ, HYDRAULIKA – 24
h, naprawa pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. 
Tel. 22 610-18-53; 662-065-292

Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹cze-
nia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744 

GEODEZJA. 
TEL. 609-240-602

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

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

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

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, pa-

nele. 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

Malowanie, tapetowanie, wy-
g³adzanie – mistrz. 

Tel. 22 810-90-22
NAPRAWA TELEWIZO-

RÓW – dojazd. Tel. 602-216-943
Naprawa telewizorów

u klienta. Tel. 22 671-94-53; 
692-420-605

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

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

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

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

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

503-846-135
Pralki, lodówki – naprawa. 

Tel. 502-562-444; 603-047-616
Pralki, lodówki. 
Tel. 601-361-830; 671-80-49;

604-910-643

Przeprowadzki. 
Tel. 669-834-024

Remonty kompleksowo. 
Tel. 504-781-725

STOLARZ - wykona solidnie
- meble, zabudowy, szafy, kuch-
nie, pawlacze i inne. 

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

Tapicerskie. 
Tel. 22 612-53-88

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

Us³ugi remontowe. 
Tel. 0602-58-75-13

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

Us³ugi transportowe. 
Tel. 0602-58-75-13

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

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

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

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

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

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

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

„Z³ota r¹czka”. 
Tel. 0602-58-75-13

USŁUGI/ komputerowe

Komputerowy Serwis. 
Tel. 796-652-432

NAPRAWA KOMPUTERÓW,
SERWIS, INSTALACJE, USU-
WANIE WIRUSÓW WOJTEK-
WWK. TEL. 603-650-090

USŁUGI/porządkowe

Odœnie¿anie dachów i posesji.
Tel. 508-477-441

USŁUGI/remontowe

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

Cyklinowanie, lakierowanie. 
Tel. 510-727-201

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

USŁUGI/transportowe

Transport, przeprowadzki. 
Tel. 505-524-400

ZIELARSTWO

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

Tel. 602-648-813

ZWIERZĘTA

Rottweiler dwuletni, rodowo-
dowy szuka domu u doœwiad-
czonych mi³oœników rasy. 

Tel. 697-99-26-60 
www.rottka.pl
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

WYCENA
NIERUCHOMOŒCI

tel. 600 43 88 44

Kancelaria Prawna, pomoc pra-
wna w szerokim zakresie. Praga
P³d. Tel. 501-288-110

Maszyny do szycia na metalo-
wych czêœciach, walizkowe,
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

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

SEGMENT FALENICA 
210 m2 NA DZIA£CE 180 m2

cena – 650 000 PLN

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

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

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

KANCELARIA PRAWNA
Lex – Fin
Porady prawne

Zastêpstwo procesowe
Podania, umowy, wnioski itp.

Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44

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

KANCELARIA PODATKOWA
Lex – Fin

Kompleksowa obs³uga
ksiêgowo-podatkowa

firm

Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44

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

NARTY
ROWERY
SERWIS!!!

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

691−616−515

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA
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Rodzice m³odych pi³karzy
z Wawra oraz dzielnicowy
OSiR staraj¹ siê wykorzy-
staæ szansê, jaka w zwi¹zku
z mistrzostwami Euro 2012
stoi przed prawobrze¿n¹
Warszaw¹. Wspieraj¹ ich
s³awy polskiego futbolu.

Wielokrotnie w „Mieszkañ-
cu” pisaliœmy o tym, ¿e samo-
rz¹d podejmuje bardzo nie-
wiele inicjatyw, dzia³añ i in-
westycji, bezpoœrednio zwi¹-
zanych z pi³karskimi mistrzo-
stwami Europy w 2012 r. Zda-
rza siê, ¿e tê lukê wype³niaj¹
organizacje spo³eczne lub in-
ne jednostki. Takie w³aœnie,
pozytywne inicjatywy poja-

wi³y siê niedawno w Wawrze.
Powo³ano tu Fundacjê Akade-
mia M³odego Pi³karza i czy-
nione s¹ starania, aby przy
okazji Euro rozgrywaæ pi³kar-
skie turnieje. 

Fundacja Akademia M³ode-
go Pi³karza powsta³a na bazie
rodziców i dzia³aczy zwi¹za-
nych z PKS Radoœæ i ma
wspieraæ klub i trenuj¹c¹ tu
m³odzie¿. Projekt cieszy siê
popularnoœci¹ wœród m³odych
futbolistów oraz poparciem
dzielnicowego Oœrodka Spo-
rtu i Rekreacji. – ¯aden klub
nie poradzi sobie samodziel-
nie i takie wspieraj¹ce dzia³a-
nia s¹ konieczne – stwierdzi³

Jerzy Engel na spotkaniu
z przedstawicielami fundacji
i dyrekcj¹ wawerskiego
OSiR-u. By³y trener naszej
narodowej kadry jest obecnie
pe³nomocnikiem szkolenio-

wym w PZPN. Do Wawra,
a œciœlej pisz¹c do Anina za-
prosi³ Jerzego Engela dyrek-
tor tutejszego OSiR-u Janusz
Olêdzki. Przed laty panowie
wspó³pracowali ze sob¹ w Le-

OG£OSZENIE                                                                                                            REKLAMA

Oskary 
dla sportowców

Czerwony dywan, jak na hollywoodzkiej Oskarowej Gali,
prowadzi³ goœci Areny Ursynów, na fina³ XI Plebiscytu na
Najlepszego Sportowca Warszawy. 4 lutego przyznano tytu-
³y i wrêczono sportowcom pami¹tkowe statuetki.

W tym plebiscycie liczy³y siê osi¹gniêcia zawodników
w 2010 r. Kapitu³a pod przewodnictwem legendarnej lekkoatlet-
ki Ireny Szewiñskiej uzna³a, ¿e najlepsz¹ sto³eczn¹ sportsmen-
k¹ ubieg³ego roku by³a Katarzyna WoŸniak, ³y¿wiarka szybka,
br¹zowa medalistka Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Vanco-
uver. Najpopularniejszego Sportowca Warszawy wybrali mie-
szkañcy i internauci. Tytu³ ten przypad³ Annie Kamiñskiej, z³o-
tej medalistce mistrzostw œwiata w rowerowej jeŸdzie na orien-
tacjê. – Mam nadziejê, ¿e mój sukces przyczyni siê do populary-

zacji tej dyscypliny – powiedzia³a nam wybranka sto³ecznego
ludu. Internauci mogli te¿ g³osowaæ na Najlepsz¹ Sportow¹ Im-
prezê Roku 2010. Tu nie by³o zaskoczenia. Wiêkszoœæ uzna³a,
¿e najlepsz¹ sto³eczn¹ imprez¹ by³y Europejskie Letnie Igrzy-
ska Olimpiad Specjalnych. 

Nagrod¹ za „ca³okszta³t” zosta³ uhonorowany Jerzy Pieka-
rzewski, legenda „Czarnych Koszul”. – Poœwiêci³em Polonii ca-
³e ¿ycie i nigdy nie zdradzi³em tego klubu – powiedzia³ Pieka-
rzewski i doda³ – Pamiêtam jeszcze, jak m³odziutka przewodni-
cz¹ca Kapitu³y, Irena Szewiñska, biega³a u nas na treningach…
W pozosta³ych kategoriach zwyciê¿yli: Andrzej Œwiêcicki (tre-
ner m³odzie¿owy ³y¿wiarstwa szybkiego), Mariusz Kosman
(Trener Roku, szermierka), Katarzyna Marsza³ (niepe³nospraw-
na tenisistka sto³owa). Dru¿yn¹ Roku zosta³ team szermierek
z AZS AWF, a najlepszym sportowym sponsorem Samsung
Electronics. 

Zwyciêzcom nagrody wrêczali m.in. wiceprezydent Warsza-
wy Jacek Wojciechowicz, szef sto³ecznej komisji sportu Pawe³
Lech i nasz „Zacny Mieszkaniec” Ryszard Szurkowski. Po ple-
biscytowej gali kwiat sto³ecznego sportu bawi³ siê na Balu Mi-
strzów. Na podkreœlenie zas³uguje znakomita i efektowna orga-
nizacja imprezy. – Mamy doœwiadczenie, gdy¿ robimy to ju¿
czwarty raz – powiedzia³ „Mieszkañcowi” Dariusz D¹browski
z ursynowskiej „Areny”. rosa

gii, w której Olêdzki by³ dy-
rektorem sportowym. – Od
pana Engela i od pana Leszka
Baraniewskiego, przewodni-
cz¹cego dzielnicowej komisji
sportu dowiedzieliœmy siê
wielu rzeczy przydatnych
w rozwoju naszej dzia³alnoœci
– powiedzia³ „Mieszkañcowi”
trener Sebastian Rybak z Aka-
demii M³odego Pi³karza. Ry-
bak wróci³ niedawno z dwu-
letniego sta¿u trenerskiego
w Barcelonie. – Widzia³em,
jak to siê robi w Hiszpanii
i wiem, jak zrobiæ to u nas,
aby system szkoleniowy nie
by³ na „³apu-capu”. Chcê do
tego podejœæ profesjonalnie –
dodaje. Od powo³ania Akade-
mii mijaj¹ dopiero dwa mie-
si¹ce, ale w tym czasie prak-
tycznie podwoi³a siê iloœæ
m³odych pi³karzy przy PKS
Radoœæ.

Spotkanie z Jerzym Enge-
lem przebiega³o w bardzo
sympatycznej atmosferze.
Zapewne pomog³a w tym
wspomniana znajomoœæ
z kieruj¹cym OSiR-em Janu-
szem Olêdzkim. Drugim te-
matem rozmów by³a wspó³-
praca Wawra z PZPN. 
– Przed Euro bêd¹ do War-
szawy przyje¿d¿a³y dru¿yny
m³odzie¿owe. Mog¹ skorzy-

staæ z naszego zaplecza, z na-
szych oœrodków – uwa¿a dy-
rektor OSiR-u. – My zaœ mo-
¿emy promowaæ wœród mie-
szkañców ideê Euro i imprezy
towarzysz¹ce mistrzostwom.
Dziennie, z aniñskiego kom-
pleksu korzysta oko³o tysi¹ca
osób. To olbrzymia iloœæ.
Trzeba ludzi „zaraziæ” Euro!
Janusz Olêdzki rozmawia na
ten temat nie tylko z dzia³a-
czami PZPN. Planuje kolejne
spotkania z parlamentarzysta-
mi i kierownictwem spó³ki
PL.2012. Mówi siê tak¿e
o m³odzie¿owych turniejach
rozgrywanych w Wawrze
przy okazji Euro. Ciekawe,
jaka czêœæ tych planów zosta-
nie zrealizowana? Januszowi
Olêdzkiemu trudno odmówiæ
zapa³u i, co równie wa¿ne,
doœwiadczenia, którego naby-
wa³ jako trener i oficjalny
skaut (³owca m³odych pi³kar-
skich talentów) dla jednego
z najs³ynniejszych klubów,
Chelsea Londyn. Dyrektor
spotyka siê tak¿e z przedsta-
wicielami w³adz Miasta.
I s³usznie, bo jak zaznaczy³
Jerzy Engel sto³eczna pi³ka
no¿na jest „miejska” i tak na-
prawdê, jej losy, w znacznej
mierze, zale¿¹ od dzia³añ sa-
morz¹du. ar

Wawer czuje Euro?
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Oko³o 500 milionów lu-
dzi na ca³ym œwiecie cierpi
w wyniku ubytku s³uchu.
Problem najczêœciej dotyka
osoby starsze, skutecznie
utrudniaj¹c im funkcjono-
wanie w stale pêdz¹cym
œwiecie, przeszkadzaj¹c
w codziennej komunika-
cji oraz nara¿aj¹c na bole-
sne uczucie wstydu.

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

- Czy osoby maj¹ce
ubytek s³uchu w ka¿dym
uchu powinny nosiæ dwa
aparaty 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 choæ-
by dŸwiêk klaksonu samo-
chodowego. Docieraj¹cy
do uszu sygna³ informuje
nas o niebezpieczeñstwie.
W ci¹gu 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 dochodzi

dŸwiêk i jak daleko znajdu-
je siê jego Ÿród³o oraz je-
steœmy w stanie unikn¹æ
niebezpieczeñstwa.

- Ogromnym k³opotem
niedos³ysz¹cych pacjen-
tów jest tak¿e rozumie-
nie mowy w ha³aœliwym
otoczeniu. Czy dwa apa-
raty pomagaj¹ rozwi¹zaæ
tak¿e i ten problem?

RM: - Ha³as otoczenia
utrudnia rozumienie mo-
wy. Dla osób, które nie
s³ysz¹ oboma uszami tak
samo dobrze, wyodrêb-
nienie poszczególnych
g³osów jest trudne. Mózg
potrzebuje informacji
z obu uszu, aby skutecz-
nie rozró¿niaæ dŸwiêki
w trudnych sytuacjach s³u-
chowych, takich jak roz-
mowa w zat³oczonej ka-
wiarni lub w pomieszcze-
niu, do którego dobiegaj¹
ha³asy przeje¿d¿aj¹cych
ulic¹ pojazdów. Dwa apa-
raty s³uchowe pozwalaj¹
wspomóc naturaln¹ zdol-
noœæ mózgu do „filtrowa-
nia” ha³asów dochodz¹-
cych z t³a.

- Lekarze zwracaj¹ tak-
¿e uwagê na ryzyko utra-
ty zdolnoœci rozumienia
mowy w przypadku zu-
pe³nej rezygnacji z no-
szenia aparatu s³ucho-
wego. Czy mo¿e tak siê
staæ, jeœli nosimy tylko
jeden aparat?

RM: - Zjawisko, o którym
pan wspomina to tak zwa-
na deprywacja s³uchu. Po-
lega na stopniowym trace-
niu przez mózg umiejêtno-
œci przetwarzania informa-
cji w wyniku trwa³ego braku
pobudzania ucha bodŸcem
akustycznym. Im wczeœniej
zdecydujemy siê na nosze-
nie aparatu s³uchowego na
dotkniêtym ubytkiem s³u-
chu uchu, tym mniejsze ry-
zyko wyst¹pienia deprywa-
cji s³uchu oraz tym wiêksza
korzyœæ z noszenia apara-
tów 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 przestrzenno-
œci. Uzyskanie takiego
efektu z jednym aparatem
s³uchowym nie jest mo¿li-
we w przypadku osób do-
tkniêtych 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 24 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

WARSZAWA

REKLAMA REKLAMA

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

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

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

rodzinnych!
ul. Meissnera 7 (Goc³aw) tel. 673-35-00
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KLINIKA
Dyskusja odby³a siê 

31 stycznia i towarzyszy³o jej
oficjalne otwarcie Kliniki
Chirurgii Naczyniowej i En-
dowaskularnej. Wchodz¹ca
w sk³ad Oœrodka Klinicznego
Chorób Uk³adu Kr¹¿enia
i Oddechowego WIM klinika,
bêdzie nowoczesnym miej-
scem leczenia chorób naczyñ.
Wyj¹tkowa struktura bloku
operacyjnego umo¿liwi wy-
konywanie wszystkich zabie-
gów i operacji na uk³adzie na-
czyniowym w tym samym
czasie bez przewo¿enia cho-
rego z pracowni diagnostycz-
nej na salê operacyjn¹. Ozna-
cza to po³¹czenie metod tra-
dycyjnej chirurgii otwartej
z postêpowaniem wewn¹trz-
naczyniowym. Blok Opera-
cyjny, obok klasycznej sali
operacyjnej, posiada salê hy-
brydow¹  najnowszej genera-
cji. - Jest to klinika unikatowa
pod wzglêdem dzia³ania. Jed-

na z pierwszych tak nowocze-
snych w Polsce - stwierdzi³
kierownik Oœrodka Klinicz-
nego Chorób Uk³adu Kr¹¿e-
nia i Oddechowego - prof. dr
hab. n. med. Marek Maru-
szyñski. Otwarcie kliniki sta³o
siê impulsem do debaty o tra-
dycjach oraz kierunku rozwo-
ju WIM.

PRZESZ£OŒÆ
Przez ponad 50 lat, Szpital

Wojskowy Ministerstwa
Obrony Narodowej prze-
kszta³ca³ siê wraz ze zmiana-
mi jakie zachodzi³y w naszym
kraju. WIM powsta³ w 2002
roku, na bazie Centralnego
Szpitala Klinicznego Wojsko-
wej Akademii Medycznej,
który posiada³ tradycje je-
szcze przedwojenne. Obecnie
WIM to placówka samodziel-
nie konkuruj¹ca na rynku
us³ug medycznych. Jednocze-
œnie prowadzi  dzia³alnoœæ dy-
daktyczn¹ i naukow¹ a tak¿e

dzia³alnoœæ na potrzeby woj-
ska. Dziœ Instytut jest naj-
wiêkszym szpitalem wielo-
specjalistycznym w Polsce,
oferuj¹cym nowoczesn¹ bazê
diagnostyczno-lecznicz¹, któ-
ry jednoczeœnie jest uznan¹
jednostk¹ naukowo-badaw-
cz¹.

TERA�NIEJSZOŒÆ
- Nasza interdyscyplinar-

noœæ to szansa na œwiadczenie
us³ug medycznych na najwy¿-
szym poziomie. Zapewniamy

chorym jednoczesn¹ opiekê
specjalistów z wielu dziedzin.
Pacjent jest najwa¿niejszy i za-
wsze pozostaje w centrum na-
szej uwagi. Opieka profesjo-
nalna to opieka kompleksowa
nad pacjentem – zapewnia³
podczas uroczystoœci dyr.
Grzegorz Gielerak. WIM to 28
klinik i 10 zak³adów. £¹cznie
zatrudnionych jest tu ponad
2500 pracowników. Do hospi-
talizacji pacjentów przezna-
czonych jest dziennie ponad
1200 ³ó¿ek. Rocznie hospitali-

zowanych jest 65 tys. pacjen-
tów, a 80 tys. uzyskuje pomoc
w trybie ambulatoryjnym.

KROK 
W PRZYSZ£OŒÆ

Perspektywê dalszego roz-
woju w³adze szpitala widz¹
w oparciu o nowe technolo-
gie. Z uzyskanych w ostatnich
latach œrodków unijnych bu-
dowana jest silna placówka
posiadaj¹ca najnowsze roz-
wi¹zania w zakresie zastoso-
wania technik komputero-

wych, a tak¿e w obszarze ob-
s³ugi medycznej pacjentów.
Wdra¿ane s¹ nowe programy
maj¹ce usprawniæ komunika-
cjê wewn¹trz szpitala oraz
opiekê nad pacjentami. WIM
staje siê unikaln¹ baz¹ danych
i badañ opisanych przez naj-
lepszych specjalistów w swo-
ich dziedzinach.

Uroczystoœæ zgromadzi³a
miêdzy innymi, przedstawi-
cieli Parlamentu RP, genera-
³ów, oficerów Wojska Pol-
skiego, przedstawicieli za-
przyjaŸnionych instytucji,
wiele osobistoœci ze œwiata
medycyny i cz³onków Rady
Naukowej. Poœwiêcenia klini-
ki dokona³ kardyna³ Kazi-
mierz Nycz Metropolita War-
szawski. Referat pod tytu³em
„Radoœæ ¿ycia w kontekœcie
choroby, cierpienia i proces
starzenia siê” wyg³osi³ Biskup
Polowy WP dr teologii Józef
Guzdek. 

W trakcie spotkania wrê-
czono tak¿e Odznaki Pami¹t-
kowe WIM. Uhonorowani ni-
mi zostali: pos³anki Jadwiga
Zakrzewska oraz Alicja D¹-
browska, gen. dywizji Zbi-
gniew Czerwiñski – szef Za-
rz¹du Planowania Rzeczowe-
go Sztabu Generalnego Woj-
ska Polskiego, a tak¿e  prof.
Micha³ Kleiber – prezes Pol-
skiej Akademii Nauk.

Olga Kamionek

NOWA KLINIKA NA SZASERÓW
– Nasza misja to udzielanie najwy¿szej jakoœci
œwiadczeñ zdrowotnych w oparciu o profesjo-
naln¹ kadrê i nowoczesne zaplecze diagno-
styczne. Nasz¹ przysz³oœæ upatrujemy w no-
woczesnej wieloprofilowej jednostce badaw-
czo-rozwojowej – mówi³ dyrektor Wojskowego
Instytutu Medycznego, gen. bryg. dr hab. n.
med. Grzegorz Gielerak podczas konferencji
„WIM – profesjonalizm, wiedza i nowocze-
snoœæ w s³u¿bie drugiemu cz³owiekowi”.

Poœwiêcenia nowej kliniki dokona³ kardyna³ Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski.

Odznakê WIM z r¹k dyr. Grzegorza Gieleraka odebra³a pos³anka RP Alicja D¹browska.O klinice i nowoczesnym wyposa¿eniu opowiada³ jej szef – prof. Marek Maruszyñski.

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

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

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

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

w atrakcyjnych cenach ju¿ od: 1190 z³
01.03.2011-14.03.2011 
21.03.2011-03.04.2011 
05.04.2011-18.04.2011 

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

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

na w/w terminy.




