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Zmierzajmy do
normalnoœci

By³em teraz trochê za granic¹
– w kraju, w którym w niedzielê,
poza nielicznymi sklepikami,
handel œwiêtuje. £atwo siê do
tego przyzwyczaiæ. My te¿ ma-
my coraz wiêcej œwi¹t, podczas
których sklepy - generalnie - s¹
nieczynne. I co? Czy ktoœ z tego
powodu naprawdê mia³ drama-
tyczn¹ sytuacjê w domu? Nie! 

U nas im mniejsza miejsco-
woœæ, tym wiêcej czynnych
sklepów spo¿ywczych. Nikt nie
kupuje tam w niedzielê wêdlin,
pieczywa, bo i tak nieœwie¿e.
Wpada siê po lody, po s³ody-
cze, po chipsy no i po alkohol.
Sklepikarze twierdz¹, ¿e pracu-
j¹, bo klienci chc¹, by by³o
otwarte. Jak poca³uj¹ klamkê
w niedzielê, drugi raz nie przyj-
d¹. Klienci twierdz¹ - skoro
wiem, ¿e otwarte bêdzie i w nie-
dzielê, to nie robiê przedwee-
kendowych zakupów. No i tak
z przyzwyczajenia mnóstwo lu-
dzi bez sensu pracuje, a potem
pada z wyczerpania.

Jesteœmy na tyle dobrze zor-
ganizowanym krajem, ¿e nie
musi u nas byæ jak w trzecim
œwiecie. Pracujmy tyle, ile trze-
ba, nauczmy siê wypoczywaæ,
bo ¿ycie nie jest po to, by cier-
pieæ.

Na pocz¹tek niech handlowe
niedziele pozostan¹ w wielkich
centrach handlowych. Tam fak-
tycznie mnóstwo ludzi przyje¿-
d¿a - hmmm - wypocz¹æ i zaba-
wiæ siê. Pozosta³e sklepy niech
pracuj¹, ale tylko jeœli jest to ro-
dzinny biznes i w³aœciciel nie wi-
dzi œwiata poza prac¹. A potem
siê zobaczy, bo mo¿e oka¿e
siê, ¿e i oni zasmakuj¹ niedziel-
nego wypoczynku.

Tomasz Szymański
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ELEGANCKIE LEKKIE OKULARY
SOCZEWKI KONTAKTOWE
LEKARZ OKULISTA, BADANIE WZROKU
DU¯Y WYBÓR OPRAW
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Zapraszamy:
Pon.-Pt. 10.00-18.00 Sob. 10.00-14.00 

OPTYK, OKULISTA

Tu miauknê³o, tam zamrucza³o – istne kocie
szaleñstwo zaw³adnê³o halami Centrum Tar-
gowo-Kongresowego MT Polska w dniach
12-13 lutego.

PO PROSTUPO PROSTU
KOCI ŒWIAKOCI ŒWIATT
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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
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Napad³ z plastikow¹ broni¹
W rêce policjantów wpad³ ujêty przez prze-

chodniów 20-letni Mariusz B. Mê¿czyzna naj-
pierw napad³ na w³aœcicielkê kiosku z pras¹,
a nastêpnie ukrad³ portfel starszej kobiecie.
Zatrzymany pos³ugiwa³ siê atrap¹ broni. Gro-
¿¹c nim ekspedientce za¿¹da³ pieniêdzy.
Sprzedawczyni zareagowa³a bardzo odwa¿nie,
energicznie zasunê³a szybkê kiosku i... plasti-
kowy pistolet napastnika rozpad³ siê na dwie
czêœci. Sprawca uciek³. Kilka kroków dalej
spróbowa³ po raz kolejny zdobyæ pieni¹dze.
Tym razem ofiar¹ pad³a starsza kobieta, której
ukrad³ portfel z torebki. Zaalarmowani przez
ni¹ przechodnie ujêli 20-latka. Policjanci,
którzy przyjechali na miejsce zatrzymali Ma-
riusza B. Po sprawdzeniu danych mê¿czyzny
w policyjnej bazie okaza³o siê, ¿e jest poszuki-
wany w zwi¹zku z dokonaniem kradzie¿y.

Podpali³... okno
Policjanci zostali wezwani do jednego z wie-

lopiêtrowych bloków mieszkalnych, gdzie -
wed³ug zg³oszenia - ktoœ mia³ podpaliæ okno.
Na XI piêtrze zastali zg³aszaj¹cego, który uj¹³
wandala. Funkcjonariusze zatrzymali 18-let-
niego Adama S. M³ody cz³owiek nie umia³ od-
powiedzieæ na ¿adne pytanie zadane przez
mundurowych. Twierdzi³, ¿e nie wie, co tu ro-
bi i dlaczego w³aœciwie podpali³ ramê okna.
Noc spêdzi³ w policyjnej celi.

Zaatakowa³ tasakiem
Zatrzymany przez policjantów z patrolówki

58-letni Edward T. odpowie za uszkodzenie
cia³a. Rzuci³ siê z tasakiem na mê¿a swej pa-
sierbicy. By³ pijany, nie potrafi³ wyjaœniæ, dla-
czego tak zareagowa³ na wizytê dzieci. Po-
krzywdzony z ¿on¹ przyszli do mieszkania
napastnika i jego konkubiny, ¿eby odebraæ
swoje rzeczy, niedawno bowiem wyprowadzi-
li siê z ich mieszkania. Nie wiadomo, dlacze-
go gospodarz na ich widok zareagowa³ bardzo
nerwowo i agresywnie, pocz¹tkowo nie chcia³
ich wpuœciæ, a potem zacz¹³ siê awanturowaæ.
Na koniec chwyci³ tasak, który wisia³ nad

drzwiami pokoju i zaatakowa³ nim m³odego
cz³owieka.

Okrada³ ten sam sklep
Upodoba³ sobie jeden osiedlowy sklep spo-

¿ywczy i w ci¹gu kilkunastu ostatnich miesiê-
cy w³ama³ siê do niego 5 razy. Zawsze krad³ to
samo: wódkê i papierosy. Policjanci z Wydzia-
³u do walki z przestêpczoœci¹ przeciwko mie-

niu w koñcu ustalili, kim jest sprawca tych
przestêpstw, ale nie mogli go zatrzymaæ, bo siê
ukrywa³. Policjanci wytrwale poszukiwali
podejrzanego, 32-letniego mê¿czyznê. Wre-
szcie otrzymali informacjê: krêci siê wokó³
w³asnego domu. Pojechali na miejsce i go za-
trzymali. 

Okrada³ bibliotekarki
42-letni Zbigniew D. wpad³ podczas kradzie-

¿y sklepowej. Pracownicy ochrony jednego
z marketów budowlanych ujêli sprawcê kra-
dzie¿y elementów hydraulicznych wartych po-
nad 700 z³otych. Przez policjantów podejrze-
wany by³ tak¿e w dwóch innych sprawach -
mê¿czyzna okrad³, co najmniej dwie bibliote-
karki. Przychodzi³ do bibliotek i wykorzystu-
j¹c nieuwagê pracuj¹cych tam kobiet, zabiera³
im torebki. Podczas okazania okradzione ko-
biety wskaza³y, ¿e to w³aœnie ten 42-latek krê-
ci³ siê w miejscu przestêpstwa na chwilê przed
tym, nim do niego dosz³o. toms
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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

Ta inwestycja ma na celu
poprawê parametrów eksploa-
tacyjnych prowadzenia ruchu
poci¹gów, zapewniaj¹c pasa-
¿erom polepszenie jakoœci
w korzystaniu z kolei.  - Naj-
wa¿niejsz¹ zmian¹ bêdzie za-
daszenie peronów w stylistyce
zbie¿nej z architektur¹ pobli-
skiego Stadionu Narodowego
oraz pe³na modernizacja i wy-
posa¿enie przystanku
osobowego we wszy-
stkie elementy dosto-
sowuj¹ce do obs³ugi
osób z ograniczon¹
mo¿liwoœci¹ poru-
szania siê np. windy
i schody ruchome –
mówi S³awomira
Wierzchowska, dy-
rektor Centrum Rea-
lizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie
Kolejowe Oddzia³
w Warszawie, nadzo-
ruj¹ca przygotowa-
nie i wykonanie in-
westycji.

Podpisana w lutym umowa
jest warta ponad 64 mln z³
brutto i stanowi pierwszy etap
prac zaplanowanych na naj-
bli¿sze lata wzd³u¿ linii œre-
dnicowej. 

Szczegó³owy zakres prac
w obrêbie przystanku War-
szawa Stadion obejmuje:
przebudowê dwóch peronów,

renowacjê przejœcia pod-
ziemnego pod torami wraz
z dojœciami przystosowany-
mi do potrzeb osób niepe³no-
sprawnych, budowê zada-
szeñ peronów zabezpieczaj¹-
cych przed czynnikami at-
mosferycznymi, moderniza-
cjê oœwietlenia zewnêtrzne-
go, instalacji oœwietleniowej
w przejœciu podziemnym

pod torami i na peronach,
modernizacjê nawierzchni
torowej wraz z podtorzem
i odwodnieniem odcinka linii
œrednicowej podmiejskiej (nr
448) - 2,3 km toru, budowê
ekranu akustycznego.

Ca³y kontrakt bêdzie zreali-
zowany przez konsorcjum
firm Bilfinger Berger Budow-

nictwo S.A. i Przedsiêbior-
stwo Agat S.A. Realizacja
prac wi¹¿e siê z pewnymi
zmianami w ruchu poci¹gów. 

Roboty w obrêbie przystan-
ku osobowego Warszawa 
Stadion bêd¹ prowadzone 
podczas wy³¹czenia torów 
z ruchu w ramach nocnych 
przerw technicznych oraz
zamkniêcia torów 3 i 4 w
weekendy. Przez miesi¹c te
tory bêd¹ zamkniête ca³¹ dobê.

Zakoñczenie prac moderni-
zacyjnych przewidziano na
paŸdziernik tego roku.

Projekt obejmuj¹cy przebu-
dowê przystanku osobowego
Warszawa Stadion z czêœci¹

linii podmiejskich nr 448
w ramach zadania inwestycyj-
nego pn.: „Modernizacja linii
kolejowej na odcinku Warsza-
wa Wschodnia - Warszawa
Stadion wraz z przebudow¹
przystanku Warszawa Stadion
i stacji Warszawa Wschodnia”
jest finansowany z bud¿etu
pañstwa. kzw

PKP Stadion w nowej odsłonie
14 lutego br. w siedzibie PKP Polskie Li-
nie Kolejowe S.A. mia³o miejsce uroczy-
ste podpisanie umowy dotycz¹cej prze-
budowy przystanku osobowego Warsza-
wa Stadion, zlokalizowanego w bezpoœre-
dnim s¹siedztwie Stadionu Narodowego. 

Wizualizacja

VINTAGE, CZYLI CO?
W internecie – ju¿ 24 lutego, a w realu – 2 marca
rusza z klas¹ Salonik Vintage. Oryginalny, niepo-
wtarzalny, œwietnie stylizowany.

Zaczerpniête z winiarstwa s³owo „vintage” w obiegowej opinii koja-
rzone jest z akcesoriami z bogat¹ przesz³oœci¹ lub na takie stylizowa-
nymi. Vintage to meble, bibeloty, instrumenty a tak¿e wszystko, co
wi¹¿e siê ze strojami, dodatkami, bi¿uteri¹.

Vintage w modzie okreœla ubrania i dodatki z poprzednich dekad,
a tak¿e stylowe, staranne ³¹czenie ich ze wspó³czesnymi elementami
oraz mieszanie stylów. Chc¹cy nosiæ siê w stylu vintage potrzebuj¹
przede wszystkim œwietnego Ÿród³a ciuchów i dodatków, które - choæ
nie nowe - musz¹ byæ w nieskazitelnym stanie a najlepiej - od marko-
wych producentów. 

Tym przyjemniej bêdzie mieæ w pobli¿u Salonik Vintage: ponad 
70 m kw. piêknie zaaran¿owanej powierzchni (w stylu vintage!), gdzie
mo¿na zag³êbiæ siê w stylowym fotelu, wypiæ kawê z przyjació³k¹
i przymierzaæ, wybieraæ, dyskutowaæ, rezerwowaæ by mieæ jeszcze
czas do namys³u a nastêpnie - kupowaæ! 

W Saloniku kupimy g³ównie markowe stroje „z drugiej rêki” - dosko-
na³e firmy, nieskazitelna jakoœæ, dobre tkaniny. Ekspozycjê pomyœlano
wedle lat i kolorów a ka¿da rzecz bêdzie mia³a swoj¹ w³asn¹ cenê. Ta-
kich ubrañ nie sprzedaje siê na wagê.

Do kogo skierowana jest oferta? Do kreatywnych, m³odych osób,
dbaj¹cych o swój niepowtarzalny wizerunek i styl (rozmiary ju¿ od 34).
Do pañ dojrza³ych, œwiadomych w³asnej kobiecoœci i wyra¿aj¹cych j¹
w sposób jedyny w swoim rodzaju, znakomicie podkreœlaj¹cy subtel-
ne szczegó³y i osobowoœæ. Do panów w ka¿dym wieku, lubi¹cych mieæ
coœ niepowtarzalnego i z klas¹. Jeœli dodamy do tego indywidualne
wyczucie stylu, efekt koñcowy bêdzie znakomity!

W Saloniku Vintage bêd¹ nie tylko ubrania z Francji, Szwajcarii,
W³och, lecz i dodatki: paski, torebki, szale czy bi¿uteria, a wiosn¹ - mi³e
drobiazgi: fili¿anki, bibeloty, pomys³y na prezenty. Zanim ruszy sprzeda¿
(ju¿ 2 marca!) warto zajrzeæ na stronê www.salonikvintage.pl, czyli
do sklepu internetowego z t¹ sam¹ ofert¹.

Salonik Vintage w pasa¿u handlowym przy ul. Bora Komorowskiego 21
(lok.311, obok przychodni Boramed) czynny od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach 11.00–19.00, w soboty – 10.00–14.00. Mo¿na
p³aciæ kart¹. Tu¿ obok przystanki autobusów 117,147,168, 213, 407,
411, 507,509 i wygodny parking. Zapraszamy!

Organizujemy: chrzciny, imieniny, komunie, stypy i spotkania firmowe
oraz obiady weselne.

Zapraszamy w ka¿dy pi¹tek od 17.00-22.00 
na WIECZORKI TANECZNE dla 40-latków

Informacja i Rezerwacje tel. 691-967-070

ul. Abrahama 18
(wejœcie od Fieldorfa)

ZAPRASZA NA:
obiady domowe lunche
spotkania kibiców przy piwie
(TV sport)
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w Warszawie
Firma „Bryza-Jacht” pod patronatem 

Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej R.P. 
organizuje w Warszawie przy ul. Ho¿ej 35 lok.18

Kursy ¿eglarskie, motorowodne i nurkowe
w miesi¹cach od kwietnia do wrzeœnia 2011 roku

(w cyklach comiesiêcznych).
Najbli¿szy kurs rozpocznie siê 04.04.2011 r. 

i obejmie 25 godzin wyk³adów oraz 40 godzin zajêæ praktycznych. 
Zakoñczenie kursu 28.04.2011 r.

Koszt kursu 750 z³. Grupa szkoleniowa obejmuje 40 kursantów.
Po ukoñczeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu 

ka¿dy z uczestników otrzymuje patent sternika jachtowego.
Zapisy proszê kierowaæ na mail: 

bryzasierra@vp.pl lub gorbi@hot.pl
numer telefonu: 601-249-233

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.
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Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!
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OKNA PCVOKNA PCV

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

Objawy œwiadcz¹ce o mo¿liwoœci
wystêpowania u dzieci zaburzeñ
w rozwoju intelektualnym niejedno-
krotnie bywaj¹ bagatelizowane
przez rodziców. Nie wszyscy te¿ wie-
dz¹, gdzie mo¿na szukaæ fachowej
pomocy. Tymczasem im wczeœniej
dziecko trafi do specjalisty, tym sku-
teczniej mo¿na mu pomóc.

Niepe³nosprawnoœæ intelektualna nie
zawsze zwi¹zana jest z typowymi obja-
wami mog¹cymi stanowiæ dla rodzi-
ców sygna³, ¿e ich pociecha nie rozwi-
ja siê prawid³owo. „Ka¿de dziecko jest
inne”, „taka ju¿ jego natura”, „nie
szkodzi, ¿e w pewnych dziedzinach ma
braki, pewnie nadrobi to innymi zdol-
noœciami” - to argumenty, którymi do-
roœli zbyt ³atwo niekiedy usprawiedli-
wiaj¹ swój brak reakcji w sy-
tuacjach wymagaj¹cych zain-
teresowania. A przecie¿ s¹
miejsca, gdzie bezp³atnie mo¿-
na zasiêgn¹æ porady i poro-
zmawiaæ z fachowcami,
którzy oceni¹ rozwój dziecka
i wska¿¹ najkorzystniejsze
rozwi¹zania.

Nie ma rejonizacji
Jednym z takich miejsc jest

Specjalistyczny Punkt Konsul-
tacyjny dzia³aj¹cy przy Zespo-
le Szkó³ Specjalnych nr 95 (ul.
Hafciarska 80/86). Nale¿y do
sieci 10 placówek, utworzo-
nych z inicjatywy Biura Edu-
kacji miasta sto³ecznego War-
szawy i Warszawskiego Cen-
trum Innowacji Spo³eczno-
Edukacyjnych w celu udziela-
nia pomocy osobom opiekuj¹-
cym siê dzieæmi i m³odzie¿¹
o specjalnych potrzebach edu-
kacyjnych.

- Ka¿dy punkt ma swoj¹ spe-
cyfikê. Nasz¹ specjalnoœci¹ jest
praca z dzieæmi niepe³nospraw-
nymi intelektualnie, ruchowo,
a g³ównie z dzieæmi niemówi¹-

cymi – wyjaœnia Bo¿ena Sirko, koordy-
natorka punktu przy Hafciarskiej. Choæ
placówka mieœci siê w Wawrze, przyj-
muje dzieci tak¿e z innych dzielnic, nie
obowi¹zuje rejonizacja.

- S³u¿ymy pomoc¹ dzieciom, rodzicom
i nauczycielom, nie prowadzimy jednak
terapii. Radzimy gdzie mo¿na siê udaæ
z dzieckiem, pomagamy ukierunkowaæ
samodzieln¹ pracê w domu. Zdarza siê
te¿, ¿e po prostu rozwiewamy obawy ro-
dziców, które okazuj¹ siê bezpodstawne.
Wa¿ne, aby opiekunowie trafiali do nas
jak najwczeœniej, kiedy tylko zauwa¿¹
coœ niepokoj¹cego – dodaje.

Cykliczne zajêcia
- Konsultujemy dzieci roczne, dwu-

letnie, zdarzaj¹ siê nawet kilkumie-

siêczne niemowlêta. Pomoc nie spro-
wadza siê do pojedynczej wizyty. Jeœli
zachodzi taka potrzeba, dzieci bior¹
udzia³ w cyklicznych zajêciach. Mamy
okazjê je poobserwowaæ, zapropono-
waæ æwiczenia, rodzaj konkretnego po-
stêpowania czy nawet zabawy do wyko-
nania w domu, a nastêpnie oceniæ ich
efekty i ustaliæ dalsze „kroki”– t³uma-
czy Bo¿ena Sirko.

- Z naszej pomocy korzystaj¹ te¿ na-
uczyciele ze szkó³ integracyjnych,
chc¹cy rozwi¹zaæ problemy dotycz¹ce
poszczególnych uczniów, zapraszamy
te¿ nauczycieli z innych placówek,
w których kszta³c¹ siê dzieci niepe³no-
sprawne – opowiada koordynatorka
punktu. 

W punkcie nauczyciele, rodzice
i dzieci mog¹ zaznajomiæ siê z al-
ternatywnymi metodami komuni-
kacji dla osób maj¹cych trudnoœci
w porozumiewaniu siê. Maj¹
szansê poznaæ niektóre ich rodza-
je, jak piktogramy, gesty Makato-
nu, symbole PCS (Pictures Com-
munication Symbols), czy komu-
nikatory (urz¹dzenia zastêpuj¹ce
mowê, na które nagrywany jest
g³os i dziecko mo¿e go odtwarzaæ
poprzez naciskanie na w³aœciwy
obrazek w komunikatorze). Do-
wiaduj¹ siê w jaki sposób je wy-
korzystywaæ w naturalnych ¿ycio-
wych sytuacjach, w zabawie, pod-
czas zajêæ w grupie, czy w pracy
indywidualnej z uczniem.

Zaburzenia mowy to nie jedyny
problem, w rozwi¹zaniu którego
mo¿na szukaæ pomocy w punkcie
konsultacyjnym przy ul. Hafciar-
skiej. Przed z³o¿eniem wizyty naj-
lepiej jednak zadzwoniæ i umówiæ
siê na konkretny termin spotkania.
Telefoniczne zapisy s¹ przyjmo-
wane po numerem 22 812 60 45,
w œrody i czwartki, w godz. 15-16.

Tekst i fot.  
Przemysław Bogusz

825 posiłków
Wed³ug danych GUS - 22% dzie-

ci w Polsce ¿yje w warunkach poni-
¿ej granicy ubóstwa. W szczególnie
trudnej sytuacji znajduj¹ siê rodzi-
ny wielodzietne.

W œwietlicy Caritas Polska „Klub
Alternatywny” (ul. 11 Listopada
17/19) odby³o siê spotkanie prasowe,
na którym przestawiono program do-
¿ywiania dzieci w œwietlicach prowa-
dzonych przez Caritas na terenie ca³ej
Polski. Program potrwa 12 miesiêcy
a jego fundatorem
jest Fundacja Car-
refour.

Œwietlice Cari-
tasu stworzone
zosta³y w³aœnie po
to, by pomóc
dzieciom potrze-
buj¹cym opieki.
Placówka przy ul.
11 Listopada ist-
nieje ju¿ od lipca
2004 roku.

15 lutego na
spotkaniu praso-
wym obecni byli
ks. dr Marian
Subocz, dyrektor
Caritas Polska,
oraz Jean Anthoi-
ne, prezes Carre-
four Polska. Prelegenci zwrócili
przede wszystkim uwagê na rozmiary
potrzeb najm³odszych jak i zasiêg po-
mocy udzielanej przez sieæ placówek
Caritasu w ca³ym kraju. W ramach
nowego programu 825 dzieci otrzyma
posi³ek. To nie pocz¹tek wspó³pracy
obu organizacji charytatywnych – od
2007 roku fundacja Carrefour wspie-
ra³a program Skrzyd³a Caritas, który
zosta³ stworzony z myœl¹, by m.in.
pomóc ubogim dzieciom rozwijaæ
swe marzenia, pasje lub wesprzeæ
w zdobywaniu wiedzy. Z r¹k prezesa
Anthoine ks. Subosz otrzyma³ symbo-
liczny czek na kwotê 770 000 z³.

Po konferencji goœcie mieli okazjê
zwiedziæ placówkê oraz uczestniczyæ

w zajêciach z dzieæmi, które prowa-
dz¹ wolontariusze. Zajêcia maj¹ cha-
rakter przede wszystkim profilak-
tyczny, dostosowany do problemów
dzieci, lecz równie¿ organizowana
jest aktywnoœæ nakierowana na roz-
wój najm³odszych. - U nas w Klubie
Alternatywnym jest szeroki wa-
chlarz: mamy zajêcia plastyczne, in-
formatyczne, z decoupage’u (na zdjê-
ciu), etnoekologiczne, jêzykowe, kuli-
narne, treningi judo. Wolontariusze
prowadz¹ naukê gry na gitarze, œpie-
wu oraz oczywiœcie korepetycje z jê-
zyka angielskiego – mówi Kamila

Srebrzyñska, wychowawca w œwie-
tlicy. Jak sama mówi, placówka
przyci¹ga nie tylko dzieci z Pragi
Pó³noc, lecz równie¿ z Pragi Po³u-
dnie. Dodatkowo wspó³pracuje ze
szko³¹ sportow¹ przy ul. Tarnowiec-
kiej. - Dzieciaki najczêœciej dowia-
duj¹ siê o nas od swoich rówieœni-
ków w szko³ach, jak równie¿ od pe-
dagogów szkolnych, g³ównie jest to
jednak poczt¹ pantoflow¹ i tak przy-
prowadzaj¹ siebie nawzajem – doda-
je pani Kamila. Jak sam mówi ks.
Marian Subosz - W wielu miejscowo-
œciach œwietlica Caritas jest jedynym
miejscem, w którym dzieci i m³odzie¿
mog¹ spêdziæ czas po zakoñczeniu
zajêæ w szkole. (kp)

Bo¿ena Sirko, koordynatorka Specjalistycznego
Punktu Konsultacyjnego przy ul. Hafciarskiej

Gdy rozwój dziecka budzi niepokój
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Znów porcja listów od Mieszkañców, znów sprawy niby proste,
ale nieza³atwione, zignorowane, niedocenione, przez co staj¹ siê
udrêk¹, irytacj¹, zdziwieniem… 

Pani Bo¿ena R. jest oburzona „zmianami organizacyjnymi” na
poczcie przy ul. Szko³y Orl¹t. Poczta do tej pory – w opinii pani R.
– doskona³a, personel uprzejmy i kompetentny, a¿ tu nagle urz¹d
zaczyna pracowaæ „wahad³owo”, szast-prast i czar pryska. Pani Bo-
¿ena protestuje, zapowiada jakieœ kroki obronne planowane przez
mieszkañców tamtej okolicy, jest zdenerwowana, bo ka¿dy by³by.
Nie mamy jednak dobrych wiadomoœci. Poczytaliœmy trochê o Po-
czcie Polskiej, st¹d wiemy, ¿e teraz zajmuje siê ona w pierwszym
rzêdzie sob¹, a klientami w nastêpnej kolejnoœci. Dla ratowania fi-
nansów firmy planuje siê likwidacjê kilku tysiêcy ma³ych urzêdów,
ograniczenie zatrudnienia, wprowadzenie firmy na gie³dê. Na do-
datek Poczta jeszcze tylko dwa lata bêdzie mog³a korzystaæ z pozy-
cji monopolisty. W roku 2013 rynek pocztowy w Polsce bêdzie mu-
sia³ byæ otwarty na europejsk¹ konkurencjê. Te plany budz¹ nerwo-
woœæ, (jak zwykle, gdy ludzie czuj¹ siê zagro¿eni), maj¹ swe reper-
kusje polityczne i praktyczne. W grudniu niespodziewanie zmie-
niono prezesa i wiceprezesa Poczty. Wspó³rz¹dz¹ce PSL sprzeci-
wia siê likwidacji ma³ych placówek, których przecie¿ najwiêcej jest
na wsiach. W firmie jest 60 zwi¹zków zawodowych, które nie re-

zygnuj¹ z w³asnych prerogatyw. W sumie pocztowcy maj¹ o czym
myœleæ i nie zawsze starcza im ju¿ czasu na myœlenie o nas. Có¿
wiêc mamy powiedzieæ pani Bo¿enie? Nie mamy wyjœcia, musimy
poczekaæ te dwa lata, bo nic nie dzia³a na monopolistê tak inspiru-
j¹co, jak konkurencja. 

Pani Hanna Z. zwraca uwagê na drobiazg… Drobiazg? Jak dla
kogo. Chodzi o przystanek autobusowy naprzeciwko bazaru
„Szembeka”. Przystanek jest „na ¿¹danie”… Niech wiêc ktoœ z Za-
rz¹du Transportu Miejskiego - ktoœ nie pierwszej m³odoœci, z rêka-

mi zajêtymi siatkami z zakupami - stanie na tym przystanku
i spróbuje „machn¹æ” kierowcy, ¿eby siê zatrzyma³. To nie jest pro-
ste dla kogoœ zdrowego, a co dopiero dla osoby starszej i na ogó³

nie najlepszego zdrowia. Czy to naprawdê takie trudne dla specja-
listów od miejskiego transportu? Czy samemu nie mo¿na wpaœæ na
to, ¿e przy bazarze, na którym zaopatruj¹ siê przede wszystkim lu-
dzie starsi, nale¿a³oby tak¿e postawiæ ³awkê, zainstalowaæ wiatê?
Czy naprawdê musi na tê prost¹ rzecz zwróciæ uwagê starsza oso-
ba, ¿eby ktoœ poszed³ po rozum do g³owy? Bo wierzymy, ¿e po li-
œcie pani Hanny do „Mieszkañca” sprawa zostanie za³atwiona.
Przecie¿ w ZTM nie pracuj¹ ludzie bez wyobraŸni i bez serca. 

I jeszcze pan Marian R., który nie mo¿e patrzeæ spokojnie, jak je-
zdnie i infrastruktura drogowa (k³adki, mosty, s³upki uliczne, przy-
stanki) ka¿dej zimy niszczone s¹ przez bezmyœlne stosowanie soli
i chlorku wapnia. Fakt – niedawno ca³y Grochów wygl¹da³ jak po-
sypany grubo m¹k¹. Jezdnie, chodniki – wszystko by³o bia³o-siwe.
Gdy opady ustaj¹ i s³oñce osusza jezdnie, chmury solo-chlorku
wapnia podnoszone s¹ w powietrze przez samochody, no i my to
musimy wdychaæ. Cierpi¹ tak¿e roœliny, bo czyœciciele ulic zama-
szyœcie zamiataj¹ jezdnie wywalaj¹c ca³¹ sól z chlorkiem na traw-
niki. Niby od dawna to wszystko wiemy, ale od dawna nic siê nie
zmienia. Podobno miasto mia³o posypywaæ jezdnie grysem, który
ma tê w³aœciwoœæ, ¿e po zmieceniu mo¿na go zebraæ i wykorzystaæ
ponownie, ale nic takiego siê nie dzieje. Jest faktem, ¿e nikt jeszcze
nie wymyœli³ na go³oledŸ nic bardziej skutecznego ni¿ ta piekielna
sól z chlorkiem wapna, ale te¿ nikt nie zaproponowa³ nic lepszego
od zdrowego rozs¹dku w u¿ywaniu tych œrodków. Zdrowy rozs¹-
dek to jednak niestety towar rzadko dostêpny, co poddajemy pod
uwagê gospodarzy dzielnic i panów sprz¹taczy, bo jak zapowiada-
j¹ synoptycy zima jeszcze chwilê potrwa i opady œniegu mog¹ siê
zdarzyæ. Red.

Z duszą na ramieniu
„Z dusz¹ na ramieniu” odwiedzi³ 9 lutego Klub Kultury Fa-

lenica, s³ynny  pieœniarz – Leszek D³ugosz. 
Artysta jest jednym z najbardziej znanych, rodzimych œpiewaj¹cych

poetów. Urodzi³ siê 18 czerwca 1941 r. w Zaklikowie na Lubelszczy-
Ÿnie i tam skoñczy³ liceum ogólnokszta³c¹ce. Absolwent Wydzia³u
Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagielloñskiego, studiowa³ tak¿e na
Wydziale Aktorskim PWST w Krakowie. Muzyczny samouk. W cza-
sie studiów wspó³pracowa³ z Teatrzykiem Piosenki UJ „Hefajstos”.
W latach 1965-78 zwi¹zany by³ jako autor i wykonawca z kabaretem
„Piwnica pod Baranami”. Od 1959 roku mieszka w Krakowie. Do
czasów „Piwnicy” ar-
tysta powraca³ zreszt¹
wielokrotnie podczas
recitalu w Falenicy.
Jak siê okaza³o, rów-
nie¿ u nas ma grupê
swoich wiernych s³u-
chaczy.

O owej wiernoœci
fanów Pana Leszka,
mogliœmy przekonaæ
siê patrz¹c na widow-
niê, bujaj¹c¹ siê
w rytm dŸwiêków wy-
grywanych przez muzyka, czy wspólnie nuconych z nim s³ów piosenki
„Dzieñ w kolorze œliwkowym” czy „Kwiecista zwiewna twa sukienka”. 

Autor pisze teksty mówi¹ce o istnieniu i przemijaniu. Poezja
przemijania… ale te¿ zrozumienia i akceptacji tego stanu rzeczy.
Charakterystyczny tembr g³osu, melodyjnoœæ, si³a s³owa i rytmika
uderzeñ w klawiaturê pianina – to w³aœnie one tworz¹ emocjonaln¹
opowieœæ o ¿yciu, widzianym oczami pieœniarza. Artysta zapowia-
da³ ka¿dy swój kolejny utwór, opowiadaj¹c jego historiê, budz¹c
wspomnienia z nim zwi¹zane. 

Leszek D³ugosz œpiewa, gra i recytuje na ca³ym œwiecie.
Z uœmiechem i sentymentem mówi o swoich podró¿ach, o miej-
scach w których dzieli³ siê twórczoœci¹ z innymi. 

Wystêpowa³ z recitalami w wiêkszoœci krajów europejskich, równie¿
w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, na Syberii. Wszêdzie bowiem
œpiewane przez niego s³owa s¹ uniwersalne i w ka¿dym miejscu na
œwiecie pomimo wielu ró¿nic kulturowych brzmi¹ oraz znacz¹ to samo.

- ¯eby œlad po mnie 
Po co ja? 
To wszystko? 
Po co ja to wszystko? 
¯eby siê skraca³ dystans 
Pomiêdzy mn¹ a tob¹ 
¯eby siê wi³a zieleni³a 
Piêkniejsza ¿eby by³a droga.
Jedno jest pewne i nieprzemijalne – magia s³owa i dŸwiêku, wy-

mowa poezji oraz wspomnienie melodii, jakie pozostaj¹ w pamiêci
po spotkaniu z Leszkiem D³ugoszem. kzw

Ludzie listy pisz¹... a               czyta

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

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

d. „REDOM”
ul. Walecznych 76,

tel./fax 617-23-33
e-mail: redom@redom.pl

WYKONUJE:
renowacjê stolarki mebli
nowoczesnych i stylowych
renowacjê tapicerki mebli
nowoczesnych i stylowych
nowe meble na wymiar 
(wersalki, tapczany, fotele,
naro¿niki, stela¿e itd.) 
zabudowy z p³yt meblowych
i meble uzupe³niaj¹ce
posiadamy wybór tkanin 
i transport

ZZ AA PP RR AA SS ZZ AA MM YY ::   
ww  ggooddzz..  770000−−11880000,,    ssoobb..  990000−−11440000

Doświadczona firma 
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OŒRODEK SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA PO£UDNIE M. ST. WARSZAWY
OG£ASZA KONKURS OFERT

na najem na okres 3 lat nastêpuj¹cych pomieszczeñ:
1. o powierzchni 13,6 m2 w Hali sportowej „SASKA” przy ul. Angorskiej 2 w Warszawie,
2. o ³¹cznej powierzchni 91,19 m2 (9 pomieszczeñ) w obiekcie p³ywalni „WODNIK” 

przy ul. Abrahama 10 w Warszawie.
Organizator konkursu: OSiR Dz. Pr. P³d. m. st. Warszawy, ul. Abrahama 10, 03-982 Warszawa 

Tel./fax: 22 673-82-00; 22 673-82-50.
Dane dotycz¹ce lokali przeznaczonych do najmu wraz z pe³n¹ informacj¹ dotycz¹c¹ zasad
przeprowadzenia konkursu oraz regulaminem znajduj¹ siê na stronie internetowej Organizatora
www.osir.waw.pl (zak³adka BIP-praca). Dyrektor OSiR
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W sobotê, 5 marca, podatnicy
którzy maj¹ problemy z wype³-
nieniem PIT-ów bêd¹ mogli
zasiêgn¹æ informacji
w Urzêdzie Skarbo-
wym Warszawa-Wa-
wer przy ul. Myciel-
skiego 21, gdzie w go-
dzinach 9.00-13.00 orga-
nizowany bêdzie „Dzieñ
Otwarty”. Ponadto w sobotê 30
kwietnia br., urz¹d bêdzie czyn-
ny w godzinach 9.00-13.00,
a w dniach 28-29 kwietnia oraz
2 maja od godz. 8.00 do 18.00.
By u³atwiæ z³o¿enie rocznego
rozliczenia podatku dochodo-
wego za rok 2010, Urz¹d Skar-
bowy Warszawa-Wawer ustali³
dy¿ury pracownika US w sie-
dzibach urzêdów dzielnic: We-
so³a – w dniach 21.03.11,
26.04.11, Wawer – w dniach
23.03.11; 20.04.11, Rembertów
– w dniach 25.03.11; 22.04.11 r.
w godz.10.00-15.00.

  
Sebastian Malinowski ma 11

lat. Urodzi³ siê z niedow³adem
koñczyn dolnych (przepuklina
oponowo - rdzeniowa), jest
cewnikowany co 3 godziny. Po-
rusza siê na wózku inwalidz-
kim. Niezbêdna jest rehabilita-
cja dziecka. Gdyby zechcieli
Pañstwo pomóc Sebastianowi,

wystarczy przekazaæ 1% po-
datku. Fundacja Dzieciom
„Zd¹¿yæ z Pomoc¹” ul. £omiañ-
ska 5, 01-685 Warszawa – KRS
00000 37904 z dopiskiem „na
leczenie i rehabilitacjê Mali-
nowski Sebastian” Bank Pekao
S.A. I O/Warszawa 41 1240
1037 1111 0010 1321 9362.

  
Synoptycy zapowiadaj¹ ko-

lejne mrozy. Na ulicach Warsza-
wy pojawi³y siê  koksowniki.
Bêdzie siê mo¿na przy nich
ogrzaæ w 46 punktach miasta
m.in. przy Rondzie Starzyñskie-
go (miêdzy przystankiem tram-
wajowym a autobusowym), na
rondzie Waszyngtona (przy Sta-
dionie,  za rondem w kierunku
Centrum), al. Solidarnoœci (Tar-

gowa przy cerkwi), Placu Halle-
ra, na Rondzie Chruœciela przy
Akademii Obrony Narodowej,
na Rondzie Wiatraczna, na Go-
c³awiu (pêtla na Bora-Komo-
rowskiego), na stacjach PKP
w Wawrze, Aninie, Miêdzyle-
siu, Radoœci, Falenicy, Miedze-
szynie, Dworcu Wschodnim
i Warszawa Stadion.  

  
Zimê w mieœcie spêdzaj¹ nie

tylko korzystaj¹ce z ferii dzieci
i m³odzie¿. Z myœl¹ o nich
organizowane s¹ liczne, cieka-
we akcje, finansowane przez

Urz¹d Dzielnicy a realizowane
b¹dŸ to w osiedlach, b¹dŸ dziel-
nicowo czy centralnie. Tym
cenniejsza jest inicjatywa Do-
mu Kultury Orion, który staran-
nie przygotowuj¹c zimowe ferie
dla juniorów, zadba³ te¿ o popo-
³udnia doros³ych: spotkanie
z wierszami Bogdana Chmie-
lewskiego (na zdjêciu), prezen-
tacja kolejnej ksi¹¿ki znanego
polityka i dyplomaty Eugeniu-
sza Noworyty „Ró¿ne oblicza
polskiej racji stanu” (prowadze-
nie - Andrzej Komorowski),
a tak¿e spotkania w karnawa³o-
wym nastroju. Tego nam trzeba.
A wiosna - tu¿, tu¿!

  
Od 3 do 6 marca br. w war-

szawskim Centrum EXPO XXI
odbêdzie siê XI edycja Targów
Sprzêtu Wêdkarskiego „NA
RYBY”. To ogólnopolska im-
preza wystawiennicza œrodo-
wisk wêdkarskich adresowana
zarówno do specjalistów
z bran¿y, jak i amatorów wêd-
karstwa. Patronat honorowy
nad targami obj¹³ Polski Zwi¹-
zek Wêdkarski. Targi „NA RY-
BY”, jak w zesz³ym roku,
odbêd¹ siê równolegle z XXIII
Targami Sportów Wodnych
i Rekreacji „WIATR I WO-
DA”. Zarówno doœwiadczeni
wêdkarze, oraz ci dopiero za-

czynaj¹cy przygodê z wêdko-
waniem bêd¹ mogli znaleŸæ na
targach coœ dla siebie. Dniem
bran¿owym dla profesjonali-
stów jest czwartek 3 marca.
Jednak ju¿ po godzinie 15-tej
targi bêd¹ dostêpne dla wszyst-
kich mi³oœników wêdkowania,
tak¿e amatorów. 

  
Do 11 marca br., do godz.

19.30 mo¿na zg³osiæ swoje
uczestnictwo w Konkursie Pla-
stycznym „Marzanna” na naj-
piêkniejsz¹ marzannê, organi-
zowanym przez KK „Zastów”.
Mo¿na w nim wzi¹æ udzia³ in-
dywidualnie, zespo³owo i ro-
dzinnie. Og³oszenie wyników
odbêdzie siê 21 marca o godz.
17.00. Wœród atrakcji imprezy
przewidziano super wiosenn¹
zabawê, pieczenie kie³basek
w ognisku (proœba o przyniesie-
nie patyków), konkursy z na-
grodami, palenie marzann

w ognisku. Regulamin konkur-
su dostêpny na stronie:
www.kkzastow.com.

  
Fundacja „Pomocna D³oñ”

powsta³a w 1990 roku, prowa-
dzi Dom Pomocy Spo³ecznej
dla osób doros³ych z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹. Per-
sonel Domu przy ul. Odrêbnej
10 w Warszawie oprócz  nie-
zbêdnej pomocy dla jego mie-
szkañców, prowadzi ró¿norod-
ne zajêcia terapeutyczne: pla-
styczne, teatralne, muzyczne.
Wartoœci¹ Domu jest rodzinna
atmosfera i poczucie bezpie-
czeñstwa dawane Mieszkañ-
com, gdy¿ w swojej niepe³no-

sprawnoœci s¹ bezbronni w ota-
czaj¹cej ich rzeczywistoœci.

Funkcjonowanie Domu wy-
maga olbrzymich nak³a-

dów pieniê¿nych.
Mo¿na pomóc prze-
kazuj¹c 1% podatku

na rzecz organizacji
po¿ytku publicznego

wpisuj¹c: Fundacja „Po-
mocna D³oñ” KRS
0000112681 oraz kwotê stano-
wi¹c¹ 1% podatku, mo¿na te¿
dokonywaæ darowizny bezpo-
œrednio na konta: 60 1240
2887 1111 0000 3389 8050
w PKO SA lub 48 1090 1753
0000 0001 1366 5090 w BZ
WBK. Wiêcej na www.dpspo-
mocnadlon.pl 

  
Dwie dobrze u³o¿one, zadba-

ne i szukaj¹ce kochaj¹cej pani
lub pana suczki, s¹ do oddania
w troskliwe rêce. Czworonogi
znaj¹ zasady ¿ycia w domu
z ludŸmi (nie broj¹ i nie niszcz¹
mebli), s¹ pos³uszne oraz doga-
duj¹ siê z innymi psami, s³o-
wem – nie sprawiaj¹ proble-
mów. Na dodatek przesz³y

szczepienia, chipowanie, nie
maj¹ robaków. Wszystko dlate-
go, i¿ suczki s¹ w tymczaso-
wym domu adopcyjnym i znaj-
duj¹ siê pod czujnym okiem
troskliwych opiekunów. Nie s¹
to wiêc psy ze schroniska,
które, nierzadko zaniedbane
i pozbawione nale¿ytej opieki,
nie potrafi¹ siê odnaleŸæ w no-
wym otoczeniu. Czekaj¹ jed-
nak, by znaleŸæ wreszcie dom
na sta³e i czu³ych w³aœcicieli.
Kontakt: 606-262-956.

  
W zwi¹zku z obchodami Ty-

godnia Ofiar Przestêpstw – do
25 lutego br. w godzinach 11.00-
15.00 wyznaczeni prokuratorzy
pe³ni¹ dy¿ury w Prokuraturze
Rejonowej Warszawa Praga Po-
³udnie przy ul. Kamiennej 14.
Zainteresowani mog¹ uzyskaæ
informacje o uprawnieniach po-
krzywdzonych. (ab) (ego)
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PROFESJONALNA
PRALNIA DYWANÓW
ul. P³owiecka 25 tel. 22 812-59-74

Pranie i czyszczenie dywanów i chodników
oraz

zas³ony, firany, verticale
odzie¿ skórzana, ko¿uchy, futra
suknie œlubne, garderoba

Pralnia zapewnia transport 
w obie strony GRATIS!

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

REKLAMA REKLAMA

Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie, ul. Podskar-
biñska 2 – 24.02. godz. 19.00 – Kabaret Filip z Konopi Filipa
Borowskiego zaprasza na spotkanie pt. „Tylko mi³oœæ siê liczy”
– remanenty walentynkowe. Goœciem specjalnym bêdzie Jerzy
Po³omski, wstêp 10 z³; 25.02. godz. 18.00 - Warsztaty z polskiej
literatury fantastyczno-naukowej – Andrzej Zajdel „Limes Infe-
rior” (1971) – czyli o antyutopiach, wstêp wolny; 26.02. godz.
godz. 18.00 - „Wielcy romantycy” – koncert utworów R. Schu-
manna i F. Chopina w wykonaniu Katarzyny Kwiatkowskiej –
fortepian i Romana Hoffmana – wiolonczela, wstêp wolny;
27.02. godz. 17.00 - „Welocypedem przez Afrykê” – spotkanie
z podró¿nikiem Maciejem Czapliñskim, wstêp wolny; 28.02.
godz. 18.00 – W cyklu Swing Club – przedwojenne piosenki ka-
baretowe i filmowe w wykonaniu Basi Maj – œpiew i Bogdana
Ho³owni – fortepian, wstêp wolny; 02.03. godz. 17.00 – Spotka-
nia ze sztuk¹ – wyk³ad „Moda na antyk w Polsce w XVIII wie-
ku” przedstawi Edyta Rubka-Kostyra, wstêp wolny; godz. 17.00
– wieczorek taneczny, wstêp 10 z³; 3.03. godz. 18.00 - Spotkanie
autorskie ze S³awomirem P³atkiem, laureatem Nagrody Literac-
kiej Konkursu „Praskiej Przystani S³owa”, autorem tomu wierszy
„Bez imienia”, wstêp wolny; 4.03. godz. 19.00 – koncert zespo-
³u Balkan Sevdah oraz warsztaty wykonywania „marteniczek”
tradycyjnych bu³garskich ozdób wieszanych na drzewach z oka-
zji œwiêta wiosny „Baba Marta”, wstêp wolny; 6.03. godz. 18.00
– „Mi³oœæ subtelna - nuty mi³oœci w ró¿nych kulturach” – koncert
w wykonaniu Jerzego Besali, wstêp wolny; 7.03. godz. 20.00 –
Koncert grupy wokalnej pod kierownictwem Marty Koszarek,
wstêp wolny; 8.03. godz. 19.00 – Ostatki po warszawsku – kon-
cert w wykonaniu zespo³u „Œwit ¯ywych Muzyków” piosenki
w gwarze warszawskiej – g³ównie o kobietach, wstêp wolny;
9.03. godz. 17.00 - Spotkania ze sztuk¹ – wyk³ad „Fascynacja
orientem w XIX wieku” przedstawi Katarzyna Rokosz, wstêp
wolny;

Klub Kultury „Goc³aw”, ul. Abrahama 10 – 27.02. godz.
16.00 – pierwszy spektakl oraz godz. 17.15 – drugi spektakl –
„O s³owiku i cesarzu Pik Piku” – przedstawienie dla dzieci
w wieku od 3 do 10 lat w wykonaniu Anny i Andrzeja Musia³.
Bilety 5 z³; Uwaga! Iloœæ miejsc ograniczona!; 28.02. godz.
19.00 – „30 – lecie Zadry” – program jubileuszowy Kabaretu Za-
dra. Wystêpuj¹: Barbara Szczepañska, Urszula Rutkowska, Emi-
lia Pietrzak, Dariusz Niedzielski, Jerzy KaŸmierski, akompania-
ment – Zofia Smulska, wstêp wolny; 7.03. godz. 18.00 – „Z na-
tury i wyobraŸni” – malarstwo i ceramika – wystawa prac senio-
rów z Klubu Vena dzia³aj¹cego przy OCP „Wilga”; godz. 19.00
– „Mi³oœæ to niebo na ziemi” – koncert operetkowy. Wyst¹pi¹:
Beata ¯elazek, Feliks Ga³ecki, Jerzy Ostapiuk, Teresa Siewierska
oraz Pawe³ Rozbicki. Wernisa¿ wstêp wolny, koncert - bilety 8 z³
normalne, 5 z³ ulgowe, bezp³atne zaproszenia w biurze KKG
(przedsprzeda¿ biletów i odbiór zaproszeñ od 28.02.br.);

Klub „Relax” SM „Ostrobramska” ul. Tarnowiecka 13 -
28.02. godz. 17.30 - Z cyklu Opowieœci Kresowe: profesor Sta-
nis³aw S. Nicieja promuje swoj¹ najnowsz¹ ksi¹¿kê „Lwów.
Ogród snu i pamiêci”, wstêp wolny; 08.03. godz. 18.00 - Prezen-
tacje Klubu „Relax”-wernisa¿ prac plastycznych i decoupage,
pokazy tañca, koncert w wykonaniu solistów zespo³u „Amore
Mio-Ostrobramska Nuta”, wstêp wolny;

Gimnazjum Nr 28, ul. Umiñskiego 11 -  1 marca, godz.
18.00 -  pokaz filmu „Mg³a”. Po projekcji odbêdzie siê spotkanie
z twórcami filmu Joann¹ Lichock¹ i Mari¹ D³u¿ewsk¹ oraz z za-
proszonymi goœæmi. Wstêp wolny.

Oœrodek Kultury w Dzielnicy Weso³a m.st. Warszawy, ul.
Starzyñskiego 21 – 26.02. godz. 19.00 - Rock w OK.  Koncert
zespo³ów Atropine oraz Killing Silence, laureatów konkursu ze-
spo³ów rockowych Rock On. 

Dom Spotkañ z Histori¹, ul. Karowa 20 – 04.03. godz.
18.00 - spotkanie wokó³ wystawy „Krakowskie Przedmieœcie
w obiektywie Zdzis³awa Marcinkowskiego 1904–1939”. Foto-
graf uwiecznia³ na negatywach architekturê stolicy, centrum mia-
sta i jego biedne przedmieœcia, portretowa³ ludzi ze œwiata nauki,
kultury, sztuki, polityki, ale te¿ zwyk³ych mieszkañców: handlar-
ki, biedotê miejsk¹ i ¿ebraków. 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW
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By³o s³onecznie, ale mroŸno. 
- Patrz pan, panie Kaziu, co siê dzieje - ludzie chodz¹ ni-

czym bomby zegarowe.
Eustachy Mordziak poczyni³ sw¹ uwagê w barku domu han-

dlowego przy „Szembeku”. Kazimierz G³ówka przysta³ na ba-
rek z ochot¹, bo i czysto i do toalety blisko, co dla d¿entelmenów
w pewnym wieku nie jest bez znaczenia. Zw³aszcza po kawie. 

- Nie ma siê co dziwiæ. Wszystko dro¿eje, a nie ka¿dy jest
pos³em lub senatorem – podwy¿ki sobie nie da.

- Wiesz pan, jak siê o tym dowiedzia³em, to a¿ mnie za-
trzês³o. Wstydu nie maj¹.

- Wstyd to mo¿e i maj¹, ale wyczucia ani trochê. Gdyby
mieli, to nie dodawaliby sobie kasy, gdy zima trzyma, ceny
galopuj¹, a ludzie s¹ bez grosza. Powiem panu, ¿e jak tak
o tym wszystkim myœlê, to ¿a³ujê, ¿e nie jestem W³ochem. 

- Dlaczego akurat W³ochem?
- No, powiedz mi pan, jaki oni maj¹ teraz g³ówny problem?
- Podobno ca³a pó³nocna Afryka p³ynie do nich na ³o-

dziach, ucieka przed ruchawk¹. Italiañcy ju¿ nawet Uniê
poprosi³y o pomoc, bo sami rady nie daj¹.     

- Owszem, prawd¹ jest, co pan mówi, niemniej ich naj-
wa¿niejszy problem nazywa siê Silvio Berlusconi.

- Premier? 
- Nic pan nie wiesz? Niemo¿liwe. 
- No, wiem, ¿e goœæ w³osy sobie na ³ysinê przeszczepi³,

buty z obcasikami nosi, bo ogólnie ma³y jest, zmarszczki bo-
toksem wyg³adzi³, no i rz¹dzi t¹ Itali¹, jak chce.

- W³ochami mo¿e i rz¹dzi, ale W³oszkami to ju¿ nie. Baby
siê zbiesi³y, jak wysz³o, ¿e on panienki do siebie zaprasza.
Co prawda niezbyt ciê¿kich obyczajów, ale jednak nieletnie.
I… 

- Bara, bara?
- Nie – bunga, bunga. Niewa¿ne, wiemy, o co chodzi. I to

jest ten ich najwiêkszy problem – premier hasa³ z nieletni-
mi panienkami. I p³aci³ im!

- Miêdzy nami mówi¹c, to one chyba tylko z metryki s¹
nieletnie, bo z tego, co zobaczy³em, to s¹ bardzo letnie.
Mo¿na nawet powiedzieæ, gor¹ce, ¿e a¿ parz¹. I pomyœleæ,
panie Kaziu, ¿e i u nas by³o tak weso³o. Nie to, co teraz. Ko-
mu to przeszkadza³o?

- Nie rozumiem, co pan ma na myœli?
- Nie pamiêta pan hrabianki Potockiej? Ca³¹ ksi¹¿kê na-

pisa³a o naszych liderach w ³ó¿ku. Oni siê zarzekali, ¿e
nieprawda, ale co napisane, to napisane. Millera oceni³a
znacznie lepiej ni¿ Kwaœniewskiego. Moim zdaniem od te-
go zaczê³a siê ta ich szorstka przyjaŸñ. Kwachu nigdy Le-
szkowi tego nie wybaczy³… To powinno zaprz¹taæ nasz¹
uwagê, o to powinniœmy siê spieraæ, a nie o to, o co siê do
zamêczenia spieramy. A swoj¹ drog¹ panie Kaziu, jak on
to robi?

- Kto? 
- Silvio, Berlusconi, znaczy. Jak on to robi, ¿e te baby ta-

bunami do niego lez¹? Przecie¿ nie ka¿da bra³a kasê.
- To jest, panie Eustachy jak z tym kontrabasist¹: wysia-

da na dworcu w obcym mieœcie muzyk z kontrabasem i py-
ta podpartego o mur pijaczka: - Panie szanowny, jak siê do-
staæ do filharmonii?

- Trzeba duuuuuu¿o æwiczyæ, duuuuuuuu¿o æwiczyæ…
Szaser

Co tam panie na Pradze...

S³odka Italia

wynios³a w sumie blisko 5,5
miliona z³otych, niemal 44 ty-
si¹ce dolarów i prawie 50 ty-
siêcy euro, co daje œrednio
oko³o 15 tysiêcy z³ na ka¿d¹
„akcjê”! Nie licz¹c bi¿uterii
i cennych przedmiotów na
³¹czn¹ kwotê kilkadziesi¹t ty-
siêcy z³otych.

Pomyœlcie tylko! Przez brak
przezornoœci i naiwnoœæ nie-
szczêœni oszukani podarowali

z³odziejom 5,5 miliona z³o-
tych. To by³oby 2.750 miesiêcy
emerytury, wynosz¹cej 2 tysi¹-
ce z³, czyli, inaczej mówi¹c,
prawie 230 lat jej pobierania!
Gdyby¿ jeszcze te pieni¹dze
sz³y na czyjeœ leczenie, albo na
szlachetny cel, ale nie! To za-
sili³o wiecznie g³odn¹ kieszeñ
tych, którzy, jak to siê dawniej
mawia³o, „nie siej¹, nie
orz¹”, ale lubi¹ zbieraæ.

Mawia³o siê te¿, ¿e okazja
czyni z³odzieja. Okazja, czyli
co?! A raczej kto? Bo chyba
tylko my sami. Mo¿e ju¿ nie
w kategoriach z³odziejstwa,
ale raczej naci¹gactwa, nieu-
stannie poddaj¹ nas próbom. 

Warsztat samochodowy,
w którym przekonuj¹ „naiw-
niaka”, ¿e mo¿e i coœ tam stu-
ka pod mask¹, ale to dlatego,
¿e „musi”. Sklep, w którym
miêdzy dobrymi sokami stoi
kilka przeterminowanych, ju¿
sfermentowanych. Bank, który
oferuje „darmowe” us³ugi,
lecz ma sposób, by sowicie na
nas zarobiæ. „Uczciwy” w³a-
œciciel, który sprzedaje nam
swój u¿ywany samochód.

Kochany naiwniaku…
Wiem, ¿e w³aœciwsze by³oby
nazwanie ciê raczej cz³owie-
kiem ufnym, szczerym, do-
brym, takim z sercem na d³o-
ni. Proszê tylko - dbaj o sie-
bie. Nie trac¹c nic ze swojej
serdecznej wiary w ludzi, pa-
miêtaj o ostro¿noœci i rozwa-
dze. Na wszelki wypadek… żu

Kobiecym okiem

Nikt nie lubi, ¿eby go nazy-
waæ naiwniakiem, bo te¿ nikt
siê nim nie czuje. A jednak
wielu z nas czasami poczyna
sobie doœæ niefrasobliwie… 

Wed³ug danych Komendy
Sto³ecznej Policji liczba prze-
stêpstw metod¹ „na wnucz-
ka” stale roœnie, choæ chyba
wszyscy seniorzy ju¿ o niej
s³yszeli! Mimo tego w 2010 r.
przestêpcom uda³o siê oszu-
kaæ ponad 300 osób, podczas
gdy w roku 2009 -  229. Nale-
¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e nie
wszyscy poszkodowani zg³a-
szaj¹ siê na policjê. Jednych
hamuje wstyd, inni chc¹ unik-
n¹æ nerwów i k³opotliwych
formalnoœci. Ciekawe, ¿e na-
ci¹gacze najwyraŸniej œwiet-
nie wiedz¹, kogo nabieraæ, bo
³¹czna wartoœæ tych kradzie¿y

Kochany
naiwniaku!
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Co znacz¹ ³aciñskie s³owa „Polonus Hungaricus?” Za chwilê to wyjaœniê,
a tymczasem powiem, ¿e w styczniu 2011 roku,  od pani Bo¿eny Bogdañskiej
- Szadai z zarz¹du Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema
na Wêgrzech otrzyma³em du¿o interesuj¹cego materia³u informacyjnego na
temat ¿ycia Polonii wêgierskiej, w tym i 82-stronicow¹ publikacjê pt. „Wêgry
z bliska – Jerzy Kochanowski” w opracowaniu pani Bo¿eny i Wêgra, Attily
Szalai’a, te¿ dzia³acza tego stowarzyszenia. Miano „Polonusa Hungaricusa”
otrzyma³ w³aœnie Pan Jerzy, który niestety zmar³ zaledwie w wieku 58 lat
w kwietniu 2010 roku. By³ on przez ponad 30 lat niezmordowanym kronika-
rzem wydarzeñ polonijnych na Wêgrzech oraz niezrównanym znawc¹ i reje-
stratorem polskich pami¹tek w tym kraju i wieloletnim wiceprzewodnicz¹cym
„Bema”. Jerzy Kochanowski osiad³ na Wêgrzech w roku 1975 i tam za³o¿y³
rodzinê. 

Wœród wielu pozycji we wspomnianej publikacji znalaz³em jedn¹ pod frapu-
j¹cym tytu³em „O krok od utraty ‘Grunwaldu’”. To przedruk wywiadu, jaki z Je-
rzym Kochanowskim przeprowadzi³a pani Bo¿ena w 2009 roku, a wiêc tu¿
przed 600. rocznic¹ Bitwy pod Grunwaldem. Oto jego treœæ. 

Pani Bo¿ena: „Do Budapesztu, a dok³adniej do tutejszego Muzeum Sztuk
Piêknych,  zjecha³a niedawno ‘Dama z ³asiczk¹’ Leonarda da Vinci ze zbioru
Muzeum Czartoryskich. To nie pierwszy przypadek kiedy z Krakowa przybywa-
j¹ tu dzie³a malarstwa. O ile wiem, z ‘Grunwaldem’ Jana Matejki wi¹za³y siê nie
lada perypetie”. 

Jerzy Kochanowski: „Pierwsz¹ zagraniczn¹ prezentacjê powsta³ego w 1879
roku najwiêkszego dzie³a Jana Matejki zorganizowano w³aœnie w Budapeszcie
jesieni¹ owego roku. Donosi³ o tym 42. numer poczytnego tygodnika ‘Vasar-
napi Ujsag’ z 19 paŸdziernika 1879 roku, podaj¹c: ‘Wielki polski malarz,
którego wystawialiœmy tu niedawno i którego obraz ‘Batory pod Pskowem’
reprodukowaliœmy w naszym piœmie, ci¹gle ¿yje w pamiêci budapeszteñskiej
publicznoœci. Teraz Jan Matejko przedstawia swoje najnowsze, s³ynne malowi-
d³o w miejskim kasynie, gdzie zajmuje ca³¹ tyln¹ œcianê sali balowej’”. „Au-
tor krótkiej relacji prasowej – ci¹gnie Jerzy Kochanowski w wywiadzie –
podziwia ogrom obrazu – 50 metrów kwadratowych - ponad sto namalowa-
nych nañ postaci, ruch i ekspresjê oraz wiernoœæ szczegó³ów historycznych
przedstawionych przez mistrza. Dodaje, ¿e to ostatnie czerpa³ on z dokumen-
tów i eksponatów zgromadzonych w Krakowie, Lwowie, Gdañsku i Wiedniu.
„Dwa tygodnie póŸniej – mówi³ dalej Jerzy Kochanowski – to samo czasopi-
smo, w dziale drobnych wiadomoœci. donosi³o o skandalu zwi¹zanym z powy¿-
sz¹ wystaw¹, co nastêpuje: ’Wielki obraz Matejki ‘Bitwa pod Grunwaldem’ zo-
sta³ nakazem sêdziego wziêty w depozyt w pomieszczeniu reduty, poniewa¿
w³aœciciel, pewien berliñski bankier,  nie uiœci³ na czas dzier¿awcy reduty usta-
lonej sumy za miejsce wystawowe (jedno z dawnych znaczeñ „reduty” to „sa-
la, w której odbywa³y siê publiczne bale maskowe” – ZB). „Dzier¿awca za-
tem poprosi³ sêdziego o na³o¿enie hipoteki na obraz w wysokoœci 600 forin-
tów. Od chwili, gdy ta nieprzyjemna sprawa zostanie rozwi¹zana, interesuj¹-
ce dzie³o bêdzie mo¿na ponownie ogl¹daæ. Jak wieœæ niesie, krakowskie mu-
zeum zamierza obraz odkupiæ i oferuje za niego – je¿eli to nie jest b³¹d dru-
karski – sumê 120.000 rubli”. 

Tyle Jerzy Kochanowski. A pani Bo¿ena dodaje od siebie: „Dziêki Bogu, obraz
Matejki trafi³ w koñcu do Krakowa i tam pozosta³. A pomyœleæ, i¿ w kilkadzie-
si¹t lat póŸniej, podczas okupacji, ‘berliñczycy’ robili wszystko, aby go ponow-
nie ‘odzyskaæ’”.  Tych „berliñczyków” chyba nie trzeba bli¿ej identyfikowaæ.   

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: 24–27 II i 1–5, 7–10 III 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 WETERYNARYJNATTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

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

TAPICER

Spó³dzielnia Mieszkaniowa 
„Marysin Wawerski” 

w Warszawie  ul. Begonii 9
OG£ASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na lokal mieszkalny 
z odzysku o statusie: wyodrêbniona w³asnoœæ

Korkowa 139/145 m 3 

Powierzchnia u¿ytkowa – 37,50 m kw. 
(2 pokoje, ciemna kuchnia, parter). 

Cena 213.525 z³.

Druki do przetargu do pobrania w siedzibie  Spó³dzielni.
Oferty nale¿y sk³adaæ  do 16.03.2011 r. do godz. 15.00  

w sekretariacie - pok. nr 4.
Przetarg odbêdzie siê  w dniu 17.03.2011 r. o godz.1200

w siedzibie Spó³dzielni –  pok. nr 4. 

Informacje pod  nr tel. 22 812-02-78 

W s p o m n i e n i e
Tadeusz  HANDZIUK (1931-1996)

Tadeusz, cz³owiek ciep³y, m¹dry,
ujmuj¹cy, zawsze skory do pomocy,
czu³y m¹¿ i wspania³y ojciec - opuœ-
ci³ nas piêtnaœcie lat temu,1 marca
1996 roku. By³ absolwentem dwóch
wy¿szych uczelni, a w latach 1982-
1995 prowadzi³ w al. Waszyngtona
rodzinn¹ firmê - sklepy „Martusia”,

co nie przeszkadza³o Mu poœwiêcaæ wiele czasu dla dobra
œrodowiska kupieckiego. By³ jednym z za³o¿ycieli i d³ugie
lata cz³onkiem zarz¹du Stowarzyszenia  Kupców
„Merkury”. 

Odszed³ na boskie œcie¿ki, pozostawiaj¹c po sobie
¿yczliw¹ pamiêæ przyjació³ i znajomych, a w naszych ser-
cach lukê nie do zape³nienia.

¯ona  Ewa Handziuk
Córka Marta ¯uchowska

Wnuk Tomek

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



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
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Realizujemy: KARTY P£ATNICZE, KARTY KLIENTA SPO£EM
oraz BONY SODEXHO

Zapraszamy do stoiska 
z OBUWIEM

w SDH Universam „Grochów” 
ul. Grochowska 207

Oferujemy obuwie damskie, mêskie,
m³odzie¿owe i dzieciêce wykonane
z najwy¿szej jakoœci skór naturalnych
w szerokim asortymencie wzornictwa
i kolorystyki oraz obuwie komunijne

NOWA KOLEKCJA
WIOSNA – LATO 2011 r.
obuwia firmy Rieker Antistress

W stoisku szeroki wybór galanterii skórzanej, 
toreb oraz walizek podró¿nych

Nowa kolekcja, najmodniejsze fasony, oryginalne
wzornictwo, wysoka jakoœæ, przystêpne ceny zapewni¹
satysfakcjê naszym klientom.

ZAPRASZAMY 6 dni w TYGODNIU

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

NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

REKLAMA REKLAMA

TELEFONY
KOMÓRKOWE

skup sprzeda¿
sim-locki
akcesoria
naprawy

www.krasphone.pl
CH Szembeka

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

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@autoszaserbis.pl

Przypomnijmy, ¿e we
wrzeœniu ubieg³ego roku
znowelizowano ustawê o ru-
chu drogowym. W œwietle
aktualnych przepisów poli-
cjanci mog¹ karaæ kierow-
ców za wykroczenia pope³-
niane na osiedlowych ulicz-
kach, przysklepowych par-
kingach i na ulicach prywat-
nych. Jest tylko jeden waru-
nek. Aby lekcewa¿¹cy prze-
pisy kierowca otrzyma³
mandat (w wysokoœci nawet
500 z³.), na osiedlowych
uliczkach musi byæ zrobiona
i zatwierdzona tzw. organi-

zacja ruchu. Czyli ustalone
przepisy i znaki obowi¹zuj¹-
ce na tym terenie. – Zlecili-
œmy wykonanie projektu
organizacji ruchu wyspecja-
lizowanej firmie – mówi
„Mieszkañcowi” Stanis³aw
Ga³¹zka, prezes spó³dzielni
„Grenadierów”. – Sprawa
jest w trakcie realizacji. Nie
mo¿e byæ tak, ¿e ka¿dy robi
sobie co chce, bo przecie¿ tu
chodzi o bezpieczeñstwo
i komfort mieszkañców.

Na ba³agan panuj¹cy na
osiedlowych uliczkach bar-
dzo narzekaj¹ mieszkañcy

Osiedla TOR przy ul. Pod-
skarbiñskiej. Faktycznie,
wewnêtrzne uliczki s¹ tutaj
bardzo w¹skie i ka¿dy nie-
prawid³owo zaparkowany
samochód powoduje bardzo
du¿e komplikacje. Szczegól-
nie w okresie zimowym,
kiedy na chodnikach i jez-
dniach zalegaj¹ zwa³y œnie-
gu. – Od kilku lat staramy
siê uporz¹dkowaæ ruch we-
wnêtrzny – mówi¹ mie-
szkañcy Osiedla TOR. – Ale
jesteœmy bezradni, bo uliczki
nie nale¿¹ do nas, tylko do
Gminy. Ponoæ po³udniowo-
praski ZGN ju¿ opracowa³
projekt organizacji ruchu,
tylko dlaczego nie wprowa-
dza go w ¿ycie?

Od ponad czterech lat
uporz¹dkowany jest ruch na
Osiedlu „Ateñska”. 

– Opracowaliœmy taki
schemat nie czekaj¹c na
zmianê przepisów – wyja-
œnia Bogdan Piasta z zarz¹-
du spó³dzielni. – Zatwierdzi³
go miejski in¿ynier ruchu,
zaopiniowa³a policja i stra¿
miejska. Na osiedlu stoj¹
znaki drogowe, oznaczone
s¹ „koperty” dla niepe³no-
sprawnych, drogi po¿arowe,
ci¹gi pieszo-jezdne. Mie-
szkañcy osiedla ju¿ siê przy-
zwyczaili do obowi¹zuj¹-
cych tu przepisów i rzadko
je ³ami¹. Warto nadmieniæ,
¿e prócz znaków drogowych
reguluj¹cych zasady ruchu
samochodów i pieszych,
SBM „Ateñska” zdoby³a siê
tak¿e na dodatkowe tablice
u³atwiaj¹ce zlokalizowanie
konkretnego budynku (na
zdjêciu).

Jednak w wielu miejscach
szacunek dla prawa nie jest
a¿ tak powszechny. „Mie-
szkaniec” czêsto otrzymuje
sygna³y z proœb¹ o interwen-
cjê. Bezprawne parkowanie
na miejscu dla inwalidów,
zastawianie autami bram lub
wyjazdów z gara¿u, parko-
wanie na chodniku, to naj-
czêstsze wykroczenia kie-
rowców. Przepisy ju¿ s¹. Te-
raz nale¿y wymagaæ od za-
rz¹dców, w³aœcicieli i admi-
nistratorów terenów, aby jak
najszybciej opracowali pro-
jekty organizacji ruchu na
podleg³ych im terenach, a od
policji i stra¿y miejskiej, aby
konsekwentnie karane by³o
³amanie prawa. Tak¿e
w tym, utrudniaj¹cym ¿ycie
zakresie.

Magda Kato

Sukces mieszkańców
Pomiêdzy pawilonami handlowymi, a gara¿ami przy ul.
Miêdzynarodowej 56 ros³o nielegalne wysypisko œmieci.
Po licznych naciskach i interwencjach mieszkañców
okolicznych budynków wysypisko zosta³o zlikwidowane.

Sterta œmieci narasta³a od ubieg³orocznych Œwi¹t Bo¿ego Na-
rodzenia. – Na Saskiej Kêpie, trzy i pó³ kilometra od Pa³acu
Kultury, mamy Neapol! – ironizowa³ w mailu do naszej redakcji
Filip Chrzanowski, mieszkaniec jednego z pobliskich budyn-
ków Osiedla „Miêdzynarodowa”. Jednak mieszkañcy nie ogra-
niczyli siê tylko do narzekania na zaistnia³¹ sytuacjê. Wielokrot-
nie interweniowali zarówno w Stra¿y Miejskiej, jak i w spó³-
dzielni „Miêdzynarodowa”. Z pocz¹tku nikt siê nie przyznawa³
do nadzoru nad zaœmieconym terenem (wysypisko mia³o zale-
gaæ czêœciowo na dzia³ce komunalnej, czêœciowo spó³dzielczej
i czêœciowo na prywatnym terenie). Jednak po licznych naci-
skach, w lutym, zosta³o zlikwidowane a spó³dzielnia mieszka-
niowa wywiesi³a w tym miejscu tabliczkê informuj¹c¹ o zaka-
zie sk³adowania œmieci i tzw. gabarytów (na zdjêciu). 

- Teraz jest spokój – informuje „Mieszkañca” pan Filip. Szko-
da tylko, ¿e sytuacja musia³a trwaæ tak d³ugo.  – Wygl¹da³o to
paskudnie – wspomina niedawny stan posesji Robert Szczepañ-
ski  z budynku przy ul. Miêdzynarodowej 54 – Dodatkowo
œmieci by³y roznoszone i rozwalane przez ptaki, które szuka³y tu
resztek po¿ywienia. Brawo, ¿e uda³o siê wymusiæ zlikwidowa-
nie wysypiska, ale mieszkañcy tej czêœci osiedla przy ul. Miê-
dzynarodowej wskazuj¹ kolejny problem: - Nie mamy gdzie
parkowaæ swoich aut. Nasze dotychczasowe miejsca zajmuj¹ lu-
dzie z „Rezydencji”… Chodzi o to, ¿e pomiêdzy „starymi” wie-
¿owcami spó³dzielni zosta³o wybudowane osiedle „Miêdzyna-
rodowa Residence” i kierowcy z tego osiedla czêsto parkuj¹
przy innych blokach. Rozwi¹zania tego problemu mieszkañcy
oczekuj¹ od w³adz spó³dzielni. ar

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

Ruchy w ruchu osiedlowym
Mija pó³ roku od wprowadzenia przepi-
sów traktuj¹cych wykroczenia na ulicz-
kach osiedlowych tak samo jak na innych
drogach. A jednak znaczna czêœæ kierow-
ców wci¹¿ ³amie przepisy na osiedlach.
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REKLAMA REKLAMA

Pędzelkiem
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA

Jacek Frankowski
Têczowo i weso³o by³o 8
lutego w Szkole Podsta-
wowej nr 143 im. Stefana
Starzyñskiego. Wszystko
za spraw¹ Dzielnicowego
Konkursu Piosenki Dzie-
ciêcej „Têczowe piosen-
ki”, który w szkole odby³
siê ju¿ po raz trzeci. 

Organizatorkami konkursu s¹
nauczycielki edukacji wczesno-
szkolnej - Gra¿yna Winiarz,
Izabela Rohnka i Ma³gorzata
Brzozowska. 

Panie z ogromnym zaanga¿o-
waniem dbaj¹ o ka¿dy szczegó³
imprezy, wierz¹c, ¿e jest to wiel-
ka szansa na ukazanie talentów
najm³odszych i przede wszyst-
kim okazja do wspólnej fanta-
stycznej zabawy. Konkurs cieszy
siê rosn¹cym zainteresowaniem
wœród nauczycieli i uczniów,
zbieraj¹c w swoje szeregi coraz
wiêksz¹ liczbê chêtnych.

W tegorocznym finale wziê³o
udzia³ 27 ma³ych artystów z 9
szkó³. Wszyscy zaprezentowali
wysoki poziom i fantastyczn¹
wra¿liwoœæ muzyczn¹. Kon-

kurs to jednak nie tylko œpiew,
ale te¿ niezwyk³a choreografia,
stroje i co najwa¿niejsze – sze-
roki uœmiech na dzieciêcych
twarzach. 

Imprezê uœwietni³ wystêp
Jacka Kawalca (na zdjêciu),
który jako absolwent tej szko³y
z sentymentem odwiedza jej
mury i wspó³uczestniczy we

wspólnym œwiêtowaniu. Pan
Jacek by³ jednoczeœnie cz³on-
kiem jury i wraz z pozosta³ymi
jurorami ocenia³ i nagradza³ ar-
tystów. W Jury zasiada³a rów-

nie¿ inspektor Wydzia³u
Oœwiaty Violetta Mielczarek,
która odczyta³a list od burmi-
strza dzielnicy z podziêkowa-
niami dla Dyrekcji i Nauczycie-
li SP nr 143.

W têczowym konkursie,
pierwsze miejsce wyœpiewa³
Ahmed Mohmoud uczeñ klasy
I SP nr 141 piosenk¹ „Za ma³y”,
drugie i trzecie miejsce zdoby³y
kolejno: Alicja Husar uczennica
klasy III SP nr 279 „Piosenka
Królowej Œniegu” i Julia Bart-
czak z klasy III SP nr 60 „Pio-
senka drewnianych lalek”. Wy-
ró¿nieni zostali tak¿e: Katarzy-
na Tranda SP nr 143, Lena Soj-
ka SP nr 279, Oliwia Pop³awska
i Dominik Górka SP nr 143.
Zwyciêzcy otrzymali pami¹tko-
we statuetki, dyplomy i ksi¹¿ki. 

M³odym wykonawcom ser-
decznie gratulujemy i ¿yczymy,
aby ich pasja pozosta³a z nimi
na zawsze oraz aby nigdy nie
zapomnia³y o swoich pierw-
szych dzieciêcych sukcesach,
dŸwiêcz¹cych poœród szkol-
nych murów. enigma

Owe miauczenie odby³o siê w ramach XXIV
& XXV Miêdzynarodowej Wystawy Kotów
Rasowych i Œwiatowego Dnia Kota. 

Podczas wystawy zaprezentowano ponad
450 czworonogów z kraju i zagranicy, które
by³y oceniane przez miêdzynarodowe jury
z W³och, Norwegii, Finlandii, Chorwacji,
Szwajcarii i Polski . Specjaliœci skrupulatnie
sprawdzali ich wygl¹d  oraz zachowania. Du-
mni w³aœciciele trzymali w d³oniach medale
i puchary zdobyte przez swoich podopiecz-
nych. 

W sobotê odby³o siê uroczyste og³oszenie
zwyciêzcy plebiscytu zorganizowanego przez
miesiêcznik Cztery £apy -  Kociarz Roku 2010.

Wœród nominowanych byli: dziennikarz Filip
£obodziñski, Krystyna Pomarañska i aktorka

Ewa Z³otowska. Tytu³ zdoby³a Krystyna Poma-
rañska, która na co dzieñ opiekuje siê bezdomny-
mi i porzuconymi zwierzêtami, a tak¿e z zaanga-
¿owaniem poszukuje dla nich dobrych domów. 

Równie¿ w sobotê odby³ siê show kotów ra-
sy Ragdoll, zaœ w niedzielê TOP ONE, wrêcze-
nie nagród dla najlepszych kotów Stowarzysze-
nia Mi³oœników Kotów Jedynki w roku 2010.

Koty d³ugow³ose, pó³d³ugow³ose, krótko-
w³ose, orientalne i syjamskie – koty ma³e i du-
¿e, zainteresowane otoczeniem i te b³ogo roz-
leniwione – nie sposób opisaæ ró¿norodnoœci,
jak¹ goœcie wystawy mieli okazjê obejrzeæ
w ci¹gu tych dwóch kocich dni. 

Poza samym ogl¹daniem, ka¿dy móg³ doko-
naæ wszelakich zakupów na stoiskach oferuj¹-
cych karmy i akcesoria dla w¹satych pupilków. 

Wystawa by³a tak¿e znakomit¹ okazj¹ aby
porozmawiaæ z hodowcami, dowiedzieæ siê

wszystkiego na temat poszczególnych ras i po-
radziæ siê specjalistów przed ewentualnym za-
kupem kiciusia.

Obchodom Dnia Kota towarzyszy³a akcja
„Rasowce-Dachowcom”. Œwiêto, jak i sama
wystawa maj¹ bowiem na celu integracjê mi-
³oœników tych zwierz¹t, a co za tym idzie,
ich wspólne zaanga¿owanie w niesieniu po-
mocy dla kotów bezdomnych i wolno ¿yj¹-
cych. 

Kotów jest w Polsce niespodziewanie wiele.
Ponoæ goszcz¹ w 33 procentach polskich go-
spodarstw! Zatem w dniu ich œwiêta, w³aœcicie-
le niew¹tpliwie przymknêli nieco oko na psoty
swoich mruczków. 

G³askanie pod pyszczkiem, tudzie¿ za
uchem, smaczny k¹sek czy zabawa  pluszow¹
myszk¹, to obowi¹zek kociarza – nie tylko
w dniu kota, ale tak¿e w ka¿dym innym. Uko-
chany w¹sacz odwdziêczy siê zapewne s³od-
kim mruczeniem i nieodgadnion¹ koci¹ zielo-
nook¹ mi³oœci¹.

Katarzyna Zielińska−Witek

PO PROSTUPO PROSTU KOCI ŒWIAKOCI ŒWIATT
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Małe tęczowe piosenki

O G £ O S Z E N I E
Zarz¹d SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spó³dzielni, ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych, Kodeks cywilny i przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów - og³asza
przetarg  otwarty na wynajem lokali mieszkalnych w dniu 01.03.2011r.

Oferowane lokale: cena wywo³awcza czynszu  najmu
1. ul. Witoliñska 4 m 69 - pow. u¿yt. – 45,4 m2 – 1. 000,00 z³,
2. ul. Witoliñska 2 m 93  - pow. u¿yt. – 45,4 m2 – 1. 000,00 z³,
3. ul. Witoliñska 5 m 62 – pow. u¿yt. – 47,3 m2 – 1. 000,00 z³,
4. ul. £ukowska 4 m 72 – pow. u¿yt. – 61,0 m2 – 1. 500,00 z³,
5. ul. Witoliñska 4 m 16 – pow. u¿yt. – 59,6 m2 – 1. 500,00 z³,
6. ul. Witoliñska 2 m 66  - pow. u¿yt. – 45,40 m2 – 1. 000,00 z³.

Najemcy, którzy  uzyskaj¹  w trybie przetargu  prawo do zawarcia ze Spó³dzielni¹ umowy
najmu obowi¹zani s¹ do wniesienia, przed zawarciem umowy, na wskazane konto Spó³dzielni
kaucji stanowi¹cej  szeœciokrotnoœæ  zaoferowanego czynszu najmu dla danego lokalu oraz
z³o¿enia oœwiadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu siê egzekucji w trybie  art. 777
§ 1 ust. 4 i 5 k.p.c.

Poza czynszem najmu, najemca obowi¹zany bêdzie  wnosiæ:   
1. op³aty eksploatacyjne okreœlone przez Spó³dzielniê,
2. op³aty wynikaj¹ce z zawartych umów z dostawcami mediów.                                        
Oferty  sporz¹dzone na piœmie  nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach, z dopiskiem

przetarg, w sekretariacie Spó³dzielni w terminie do dnia 28.02.2011 r. do godz.  1800.  

Oferty winny zawieraæ miêdzy innymi nastêpuj¹ce informacje:
1. data sporz¹dzenia oferty,
2. imiê i nazwisko oferenta, PESEL, adres zamieszkania, telefon,
3. wartoœæ zaoferowanej wysokoœci czynszu najmu, która nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ okreœlona

przez Spó³dzielniê,
4. deklaracjê o wp³acie przed podpisaniem umowy najmu kaucji w wysokoœci szeœciokrotnego

zaoferowanego czynszu najmu,
5. zobowi¹zanie do zawarcia aktu notarialnego -  oœwiadczenia o poddaniu siê  przez Najemcê

egzekucji wraz ze  zobowi¹zaniem do opró¿nienia i wydania lokalu po rozwi¹zaniu umowy
najmu w terminie wskazanym w wypowiedzeniu najmu,

6. zobowi¹zanie do pokrycia kosztów aktu notarialnego przez oferenta, 
7. oœwiadczenie o przyjêciu lokalu  po remoncie wykonanym przez Spó³dzielniê.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony.

Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia przetargu bez podawania przyczyn.

Pozosta³e warunki przetargu okreœla Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych w SM
„Ostrobramska”, z którego treœci¹ mo¿na zapoznaæ siê w biurze Spó³dzielni, pok. nr 14 lub na
stronie internetowej – www.smo.waw.pl. 

Lokale mo¿na ogl¹daæ po uprzednim uzgodnieniu terminu z Dzia³em Eksploatacji pok. nr 12
w godzinach pracy Spó³dzielni, tel. (22) 612-56-66. 
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 4

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

BARAN 21.03-21.04
Chyba nie bêdzie ci dane w najbli¿szym cza-
sie startowaæ do jakichœ powa¿nych zadañ.
Jeœli myœlisz o czymœ takim, na razie zostaw
ten pomys³. S³omiany zapa³, jaki mo¿e Ciê
ogarn¹æ, sprawi, ¿e ugrzêŸniesz na pocz¹tku,
stracisz niepotrzebnie czas i zniechêcisz siê
na d³u¿ej. Planuj wszystko z g³ow¹, pieni¹dze
wydawaj z umiarem.

BYK 22.04-21.05
Postaraj siê trochê zwolniæ tempo, zamiast pê-
dziæ przed siebie, zacznij zwracaæ uwagê na
przyjemne strony ¿ycia. Coœ, co do tej pory by-
³o dla ciebie spraw¹ pierwszej wagi, raptem mo-
¿e straciæ na znaczeniu. Mo¿e przestaniesz byæ
taki zasadniczy i wymagaj¹cy, a twoje stosunki
z otoczeniem mog¹ siê wyraŸnie poprawiæ.

BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Najbli¿szy okres nie przyniesie wiêkszych 
zmian. Humor mog¹ ci poprawiæ jakieœ zastrzy-
ki finansowe lub atrakcyjne promocje podczas
zakupów. W pracy wszystko powinno u³o¿yæ
siê po twojej myœli, jeœli bêdziesz d¹¿yæ do ja-
kiegoœ celu, zdo³asz go osi¹gn¹æ. Postaraj siê
zadbaæ o swoje zdrowie, ubieraj stosownie do
temperatury za oknem, marcowe s³oñce bywa
zwodnicze, a nerwy trzymaj na wodzy i omijaj
szerokim ³ukiem osoby konfliktowe.

RAK 22.06-22.07
Nie bój siê odpowiedzialnoœci, ani zwiêkszonych
obowi¹zków. Dziêki wiêkszemu zaanga¿owaniu
w pracy powinny byæ i wiêksze profity finansowe
i satysfakcja z odniesionych sukcesów. Tak wy-
soko ustawiona poprzeczka zobowi¹zuje, a ty
powinieneœ wykorzystaæ swoj¹ szansê. A poza
tym ciesz siê ¿yciem, wiosna ju¿ nied³ugo...  

LEW 23.07-23.08
Mo¿esz naprawdê wiele osi¹gn¹æ i to w piêk-
nym stylu. Przed tob¹ powa¿ne zadania, ale
równie¿ czas spe³nienia, otrzymania nagrody
za poprzedni rok. Realistyczne podejœcie do
wielu spraw zapewni ci œwietny rozwój, zw³a-
szcza w sprawach finansowych. Przezornoœæ
nakazuje, abyœ trochê odpocz¹³. Nieliczne
wolne chwile spróbujesz zaplanowaæ sobie
tak, jak zamarzysz – wygodnie, w mi³ym towa-
rzystwie i bezstresowo. 

PANNA 24.08-23.09
Mo¿esz poczuæ siê usatysfakcjonowany, bo
istnieje szansa, ¿e sprawa, która ci¹gnie siê
od jakiegoœ czasu mo¿e siê zakoñczyæ pomy-
œlnie. Mo¿liwe, ¿e uda ci siê wzmocniæ kontak-
ty z wa¿nymi dla ciebie ludŸmi. Bêdziesz mieæ
okazjê, aby nadrobiæ wszystkie straty w tej
dziedzinie. W pracy, w domu, wœród znajo-
mych otaczaæ ciê bêdzie sympatia i ¿yczli-
woœæ. A tego w najbli¿szych dniach bêdziesz
bardzo potrzebowa³.

WAGA 24.09-23.10
Postaraj siê o wiêksz¹ równowagê w spra-
wach zawodowych i rodzinnych. Za du¿o cza-
su spêdzasz w pracy, a przecie¿ jest tyle cie-
kawych rzeczy do zrobienia. W finansach bez
wiêkszych zmian, ale powoli wszystko idzie ku
lepszemu. Spójrz na œwiat bardziej optymi-
stycznie, a drêcz¹ce ciê w¹tpliwoœci znajd¹
swoje rozwi¹zanie. W tym przypadku zdaj siê
na osoby kompetentne lub przyjació³, którzy
bêd¹ ci mogli s³u¿yæ pomoc¹ i rad¹.  

SKORPION 24.10-23.11
Jeœli chcesz sobie zaoszczêdziæ nerwów, na
wszelki wypadek trzymaj siê z daleka od osób,
które lubi¹ czasem nast¹piæ ci na odcisk. Na-
piêcie w sprawach sercowych mo¿e z³agodziæ
szczera rozmowa z partnerem i próba rozwi¹-
zania konfliktu. Swoje reakcje spróbuj dosto-
sowaæ do rzeczywistej wagi problemu. 

STRZELEC 24.11-22.12
W najbli¿szym czasie na g³ówny plan mog¹ siê
wysun¹æ sprawy zawodowe i finansowe. Ktoœ
mo¿e siê zwróciæ do ciebie o po¿yczkê lub z³o-
¿yæ propozycjê wejœcia w spó³kê. Przed podjê-
ciem decyzji, rozwa¿ wszystkie za i przeciw.
Ca³a sprawa mo¿e mieæ zaskakuj¹ce dla cie-
bie zakoñczenie. W sprawach osobistych nie
szykuj¹ siê wiêksze zmiany, ale warto by³oby
zastanowiæ siê nad przysz³oœci¹.

KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Najbli¿sze tygodnie mog¹ sprzyjaæ robieniu
kariery, a okolicznoœci sprzyjaæ zmianom i zdo-
bywaniu nowych doœwiadczeñ. Nie warto cze-
kaæ z za³o¿onymi rêkoma na to, co siê wyda-
rzy. W najbli¿szym czasie musisz wykazaæ siê
inicjatyw¹ i zabraæ siê do realizacji wa¿nych
dla ciebie planów. 

WODNIK 21.01-19.02
Postaraj siê trzymaæ z daleka od intryg i roz-
plotkowanego towarzystwa, bo niewykluczo-
ne, ¿e ktoœ celowo bêdzie ciê wprowadza³
w b³¹d. Spokój, umiar i poczucie realizmu –
oto, czego mo¿esz potrzebowaæ w najbli¿-
szym czasie, by z wszelkich potyczek wyjœæ
z tarcz¹. Nie przejmuj siê tym, co mówi¹ inni,
wa¿ne jest teraz to, czego chcesz ty.   

RYBY 20.02-20.03
Droga Rybko! Przed tob¹ pomyœlny czas - nie
powinnaœ mieæ teraz powodów do narzekañ.
Jest szansa, ¿e nie zaznasz wiêkszych trosk
i chwilowo nie bêdziesz musia³a zaprz¹taæ
g³owy powa¿nymi sprawami. Maj¹c do nich
dystans i trochê niefrasobliwy stosunek szyb-
ciej znajdziesz sposób na ich rozwi¹zanie.
Postaraj siê jednak nie zawieraæ bli¿szych
kontaktów z nieznanymi osobami, bo mo¿esz
siê zdziwiæ… 

Merlin

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

Jeszcze raz o plamach. Zanim
skorzystamy z jakiegokolwiek
sposobu na ich wywabianie,
pamiętajmy, że nie każda me−
toda sprawdzi się w każdej sy−
tuacji. Czasami można za−
szkodzić, zamiast pomóc. Wie−
le zależy od tego, na jakim
podłożu powstała plama: ina−
czej ratujemy skórę, inaczej
drewno, inaczej tworzywa
sztuczne czy tkaniny. Tu też
ma znaczenie, czy plama po−
wstała na jedwabiu, wełnie, ba−
wełnie czy jeszcze innej tkani−
nie. Ponadto ważny jest spo−
sób, w jaki tkanina była barwio−
na: czy włókna nasycano kolo−
rem przed jej utkaniem, czy na
przykład jest to nadruk. 

Producenci gotowych środ−
ków dają zalecenia na opako−
waniu, lecz mało kto posiada
wiedzę aż tak szczegółową na
temat na przykład dziecięcej
podkoszulki, zaplamionej so−
kiem jagodowym.

Ważne jest również, jak sta−
ra jest plama − im starsza,
tym trudniejsza do wywabie−
nia. Na drastyczne metody,
mogące doprowadzić nawet
do tego, że w miejsce wywa−
bianej plamy powstanie inna,
nowa (np. trwałe zażółcenie
białej tkaniny), decydujmy się
tylko wówczas, gdy mamy do
wyboru albo kosz na śmieci al−
bo „ostatnią deską ratunku”.

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Coœ z ryb, ze szczególn¹ dedykacj¹ dla pewnej m³o-
dej damy, która ich nie lubi. Mo¿e zmieni zdanie?

✓✓ Awanturka: Wêdzona makrela, obrana ze skóry i z oœci,
ser chudy lub pó³t³usty (nie homogenizowany, tylko zwyk³y),
dymka ca³a, siekana lub tylko szczypiorek, do tego sól i pieprz.
Przepis jest prosty: wszystko w³o¿yæ do miski, wymieszaæ wi-
delcem, rozgniataj¹c. Nie miksowaæ! Gdy gotowe, odstawiæ na
pó³ godziny (nie do lodówki). Zjadaæ na kanapkach lub wype³niaj¹c awanturk¹ np. li-
stki cykorii lub po³ówki papryki czerwonej.

✓✓ Zupa rybna lekka: w³oszczyznê gotowaæ ledwie przykryt¹ przez oko³o 30 minut
na wolnym ogniu, z przyprawami. Dodaæ filet ryby s³odkowodnej (mo¿e byæ karp) bez
oœci, lecz najlepiej ze skór¹. Po 10 minutach delikatnie wyj¹æ rybê i podzieliæ na ka-
wa³ki wielkoœci œliwki, starannie usuwaj¹c oœci i skórê. Wywar przecedziæ, zagotowaæ
i zrobiæ lane kluski, wlewaj¹c do niego, gdy wrz¹cy, jajko wymieszane z m¹k¹ do kon-
systencji œmietany - wa¿ne, by wlewaj¹c stale mieszaæ wrz¹tek. Powtórnie zagoto-
waæ, dodaæ cz¹stki gotowej ryby i spor¹ garœæ natki. Kto lubi, mo¿e wcisn¹æ trochê
cytryny. Smacznego!

✓✓ Pstr¹g pieczony: ca³ego pstr¹ga lub inn¹ rybê s³odkowodn¹ oczyœciæ, op³ukaæ,
wewn¹trz skropiæ solidnie cytryn¹ i nasoliæ (umiarkowanie). Piekarnik nagrzaæ do oko-
³o 150°C. Rybê nasmarowaæ z zewn¹trz oliw¹. Do jej wnêtrza w³o¿yæ kawa³eczek
œwie¿ego mas³a oraz ulubione przyprawy: np. ga³¹zki natki i plasterek cytryny, same
ga³¹zki kopru, albo ga³¹zki rozmarynu (najlepiej œwie¿ego), tymianku i oregano, czy
te¿ mieszankê zió³ suszonych. Rybê zawin¹æ w foliê i piec oko³o 20 minut. Podawaæ
z ziemniakami z wody i lekk¹ surówk¹.

✓✓ Ryba z patelni: rybê morsk¹ (np. dorsz, morszczuk, ³osoœ itp.) op³ukaæ, solidnie
skropiæ octem jab³kowym (nie innym), posoliæ i pozostawiæ w ch³odzie przez oko³o 30
minut. Na patelni rozgrzaæ oliwê, nie wiêcej ni¿ 2-3 ³y¿ki. Jeœli filet rybny jest ze skór¹,
najpierw sma¿ymy go przez 3-4 minuty skór¹ do góry, potem odwracamy i jeszcze
oko³o 10-12 minut, zale¿nie od wielkoœci ryby i gruboœci porcji. Jeœli filet jest bez skóry
- strony s¹ obojêtne, lecz wymaga wiêkszej ostro¿noœci w zdejmowaniu z patelni, by
siê nie rozpad³. Na minutê przez zdjêciem z ognia rybê leciutko skropiæ (nie - polaæ!)
octem balsamicznym i posypaæ œwie¿ym koperkiem. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
Gdzie jesteśmy skupieni na działaniu w grupie, na innych lu−

dziach a nie na sobie samym, jest nam… cieplej! To wniosek, jaki
płynie z badań, przeprowadzonych przez młodzież studiującą
w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na ul. Chodakowskiej. Dla−

tego podczas sytuacji stresujących, w których jesteśmy zdani sami na siebie, możemy od−
czuwać chłód, choć tak naprawdę temperatura otoczenia jest wyraźnie wyższa. Warto
o tym pamiętać i, przezornie, ubierać się cieplej np. na egzamin, rozmowę rekrutacyjną
czy np. do sądu. Chodzi o emocjonujące wydarzenie o podobnym charakterze. 

Natomiast wybierając się na sympatyczne spotkanie z gronem przyjaciół i znajomych
przygotujmy się na to, że naszym zdaniem w pomieszczeniu, w którym się widzimy, bę−
dzie cieplej, niż wskazuje na to termometr. Niewielkie są szanse, byśmy wówczas zmar−
zli! Podobnie przy zakupach czy np. wyborze koloru ścian. W pierwszej sytuacji skłania−
my się raczej ku barwom chłodnym, w drugiej − ku ciepłym. Czy dlatego, po jakimś cza−
sie, dziwią nas nasze własne wybory? CCiieekkaawwsskkaa

Rozwi¹zanie nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 2/2011: „Ch³opski upór”. Nagrodê – bilet do kina

dla 2 osób – wylosowa³ p. Andrzej Stryjecki z ul. Miêdzynarodowej.  Po
odbiór biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem osobistym
i egz. „Mieszkañca” Nr 4/2011) do 04 marca br.  po wczeœniejszym
umówieniu siê telefonicznym z dzia³em rezerwacji biletów.

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

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
− Tatusiu, dlaczego babcia stale patrzy

w lustro?
− Bo co dwie głowy, to nie jedna!!!

☺ ☺ ☺
Blondynka jedzie na rowerze. Jakiś człowiek coś za nią wo−

ła. Kobieta zatrzymuje rower, mężczyzna podchodzi i mówi:
− Zatrzymuję panią, bo zauważyłem, że nie ma pani powie−
trza w tylnym kole! 

− Ojej! − martwi się rowerzystka, lecz zaraz uśmiecha. − Na
szczęście tylko na dole…

☺ ☺ ☺
Samolot jest wysoko w chmurach. Koło blondynki siedzi

niezwykle przystojny pasażer. Dziewczyna usiłuje nawiązać
rozmowę, wreszcie uśmiecha się i pyta:

− Przepraszam najmocniej, czy pan może też leci tym samolotem?
☺ ☺ ☺

Pizzeria, kelner przyjmuje zamówienie. 
− Pizza na grubym cieście?
− Tak.
− Na ile części ją pokroić? Na sześć czy na osiem?
− Na sześć, za kogo mnie pan uważa! Ośmiu bym przecież

nie zjadła! 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

AUTO−MOTO/kupię

Fabiê lub japoñski. 
Tel.506-871-924

Ma³olitra¿owy. 
Tel. 789-136-353

FINANSE

Ksiêgowoœæ – fachowo, rzetel-
nie, dyskretnie, osobiœcie popro-
wadzê. Tel. 606-763-006; 

22 810-83-60
Szybka po¿yczka bez BIK. 

Tel. 667-877-945

KUPIĘ

AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkê oraz znaczki, monety, me-
dale. 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, odznaczenia.
Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

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

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

www.odkurzaczerainbow.pl

MEDYCZNE

Alkoholowo-narkotykowe od-
trucia, Esperal. 

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

MEDYCYNA NATURALNA

Masa¿ysta, masa¿ klasyczny,
leczniczy – wizyty domowe. 

Tel. 602-412-901

NAUKA

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

Angielski. Tel. 519-589-081
Fizyka, matematyka – korepetycje. 
Tel. 22 615-81-50; 603-581-282
Francuski, rosyjski, t³umacze-

nia przysiêg³e, in¿ynieryjne,
handlowe. Tel. 0601-35-18-64.
Bez poœredników!

J. polski – nauczyciel, matura,
poziom PiR. Tel. 698-700-166

Korepetycje. Mgr in¿. Matema-
tyka, fizyka, szko³a podstawowa,
gimnazjum, liceum (skutecznie). 

Tel. 692-095-060
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 po-

licealna, 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. MONITORING.

TEL. 500-40-40-05
Pokój z kuchni¹, komfort. 

Tel. 606-348-026

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

Bezpoœrednio Komorska 50
m kw. Tel. 505-171-574

DAM PRACĘ

Praca dodatkowa. 
Tel. 698-617-561

W biurze podró¿y i agencji
ubezpieczeñ w Weso³ej. CV ze
zdjêciem: ubezpieczenia.turysty-
ka@gmail.com

SZUKAM PRACY

Doœwiadczony instruktor nauki
jazdy podejmie pracê w oœrodku
szkolenia kierowców. 

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

zawodowe, praca w kadrach. Zna-
jomoœæ programu Modu³ Kadry-
P³ace, Symfonia Forte Esage, P³at-
nik – podejmie pracê w kadrach
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

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

Szwaczka- krawcowa. 
Tel. 509-650-674 (od 16.00)

RAMKA
„Z³ota r¹czka” - prawo jazdy

kategorii B, dyspozycyjny. Tel.
501-555-790

INNE

RAMKA
Biblijny Koœció³ Baptystyczny

w Aninie zaprasza na nabo¿eñ-
stwa: Œrody 18.00, Niedziele
10.00, ul. Szpotañskiego 22,
szczegó³owe informacje na stro-
nie:www.bkba.org

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

PRAWNE

DORADCA PODATKOWY –
porady, k³opoty z urzêdem skarbo-
wym, wszystkie podatki, spadki,
darowizny, aukcje. Warszawa Go-
c³aw. 

Tel. 22 672-34-34; 604-095-656 
www.podatki-doradca.pl

Kancelaria Prawna, przystêp-
ne ceny, szeroki zakres us³ug.
Czynna codziennie oprócz wtor-
ków, ul. Grochowska 207 (Univer-
sam, 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 Gro-
chowskiej 11/15 lok. 2 Warszawa.
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 – Agnieszka
Stêpieñ-Trela. 

Tel. 601-079-454
Radca prawny. 

Tel. 691-821-122
RAMKA
WYCENA NIERUCHOMOŒCI
tel. 600 43 88 44

RÓŻNE

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

Przyjmê telewizor dla inwalidy. 
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, zachodnie.
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
Cyklinowanie, lakierowanie –

Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03

Cyklinowanie, lakierowanie,
uk³adanie parkietów ró¿nych – Jan
Grzybowski. 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 elektrycz-
ne, 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, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia gazo-
we. Tel. 22 610-18-53; 

662-065-292
Gaz, hydraulika 24 h, awarie

pieca, termy, kuchni, pod³¹czenia,
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 – osobiœcie. 
Tel. 518-562-380

Glazura – remonty. 
Tel. 692-881-945

Glazura, hydraulika, remonty. 
Tel. 511-619-407

GLAZURA, hydraulika, elek-
tryka. Tel. 694-809-402

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

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

607-773-106
Hydrauliczne. G³owacki. 

Tel. 504-618-888
Hydraulik. Tel. 22 815-66-60; 

502-031-257
Hydrauliczne i gazowe – upraw-

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

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

Tel. 696-321-228
Inteltrend – profesjonalne us³u-

gi remontowo-wykoñczeniowe. 
Tel. 692-885-279; 22 424-32-07

LODÓWKI, PRALKI, TE-
LEWIZORY – NAPRAWA. 

TEL. 694-825-760
Malowanie, tapetowanie, pa-

nele. Tel. 22 615-76-97; 
695-679-521

Malowanie, tapetowanie. G³o-
wacki. Tel. 504-618-888

Malowanie, g³adŸ gipsowa. 
Tel. 22 612-01-95; 510-711-163
Malowanie, drobne remonty. 

Tel. 601-203-313
RAMKA

Malowanie, tapetowanie,
g³adŸ – mistrz. Tel. 22 810-90-22

Meble na wymiar: kuchnie, sza-
fy, garderoby. Tel. 602-726-376

NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – dojazd. Tel. 602-216-943

Naprawa telewizorów u klien-
ta. 

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

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 dywa-
nów, magiel. Zak³ad Pralniczy
ul. Igañska 22. 

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

REM dywanów, tapicerki, matera-
cy. 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; 
22 671-80-49; 604-910-643

Przeprowadzki. 
Tel. 669-834-024

Remonty kompleksowo. 
Tel. 504-781-725

Remonty, kompleksowo, soli-
dnie. Tel. 505-543-594

STOLARZ - wykona solidnie -
meble, zabudowy, szafy, kuchnie,
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

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

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

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

antyw³amaniowe – produkcja, na-
prawa. Tel. 602-228-874

WYWÓZ MEBLI, GRUZU,
z³omu, œmieci, liœci, oczyszczanie
piwnic, strychów. 

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

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

USŁUGI/ komputerowe

Komputerowy Serwis. 
Tel. 796-652-432

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

USŁUGI/remontowe

Cyklinowanie bezpy³owe, lakie-
rowanie, uk³adanie parkietów i pa-
neli. Tel. 503-630-035

Cyklinowanie, lakierowanie. 
Tel. 510-727-201

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

Remonty, wykoñczenia wnêtrz,
pe³en zakres. Tel. 607-996-827

USŁUGI/transportowe

Transport, przeprowadzki. 
Tel. 505-524-400

ZIELARSTWO

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

Tel. 602-648-813

ZWIERZĘTA

Sprzedam szczeniaki bearded
collie z rodowodem, urodzone 3
lutego 2011 r. Tel. 660-299-004
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

„Z³ota r¹czka” - prawo jazdy
kategorii B, dyspozycyjny. 

Tel. 501-555-790

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¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulatu-
rê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic
i strychów. Wywóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62 

Malowanie, tapetowanie, g³adŸ
– mistrz. Tel. 22 810-90-22

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

Biblijny Koœció³ Baptystyczny
w Aninie zaprasza na nabo¿eñ-
stwa: Œrody 18.00, Niedziele
10.00, ul. Szpotañskiego 22,
szczegó³owe informacje na stro-
nie: www.bkba.org

WYCENA
NIERUCHOMOŒCI

tel. 600 43 88 44
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Minê³o równe 180 lat od
bitwy pod Olszynk¹ Gro-
chowsk¹. Wielka to rzad-
koœæ we wspó³czesnej War-
szawie, i¿ kolejne jej rocz-
nice s¹ corocznie obcho-
dzone przez dzielnice Pra-
ga-Po³udnie i Rembertów.

W³¹czone s¹ w to szko³y,
harcerze, organizacje spo-
³eczne, a prym wiod¹ urzêdy
dzielnic. Jest te¿ z tej okazji
organizowana inscenizacja.
Wspomniana bitwa by³a

jedn¹ z najkrwawszych
w Powstaniu Listopado-
wym, rozpoczêtym 30 listo-
pada 1830 roku atakiem na
Belweder i wyp³oszeniem
zeñ wielkiego ksiêcia Kon-
stantego, brata cara (Ale-
ksandra I), który wed³ug le-
gendy rejterowa³ w przebra-

niu niewieœcim w towarzy-
stwie morganatycznej ma³-
¿onki Joanny Grudziñskiej.
Powstanie trwa³o ³¹cznie 10
miesiêcy i skoñczy³o siê
ostatecznie klêsk¹, mimo
licznych spektakularnych
zwyciêstw. Niestety, jak to
w polskiej historii bywa –
absolutnie niewykorzysta-
nych.

Po bitwach pod Stocz-
kiem, Dobrem i Wawrem
wojska polskie skoncentro-

wa³y siê na przedpolach
Pragi. Pierwsza próba zdo-
bycia Olszynki Grochow-
skiej mia³a miejsce 20 lute-
go 1831 roku. Natomiast pa-
miêtna bitwa rozegrana zo-
sta³a piêæ dni póŸniej - 25
lutego. G³ównodowodz¹-
cym w niej by³ gen. Józef

Ch³opicki, choæ oficjalne
dowództwo spoczywa³o
w rêkach Micha³a ks. Radzi-
wi³³a. Polacy, w liczbie 48
tys. ¿o³nierzy, mieli stawiæ
czo³a 60-tysiêcznej armii ro-
syjskiej dowodzonej przez
feldmarsza³ka Iwana Dybi-
cza. Po stronie polskiej
uczestniczyli w walce m.in.
genera³owie ¯ymirski
i Skrzynecki, stoj¹cy na cze-
le 2. i 3. Dywizji Piechoty.
Prawe skrzyd³o stanowi³a 4.
Dywizja gen. Szembeka,
a lewe 1. Dywizja gen. Kru-
kowieckiego. Os³onê od
strony Z¹bek organizowa³
gen. Umiñski, a ty³y ubez-
piecza³ Korpus Kawalerii
gen. £ubieñskiego. Oko³o
godz. 9-tej Polacy ob³o¿yli
ogniem Rosjan, którzy po-
cz¹tkowo zamierzali ich
obejœæ, unikaj¹c bezpoœre-
dniego starcia. W obliczu
nag³ego ataku Dybicz b³y-
skawicznie zmieni³ decyzjê
i przegrupowawszy swoje
dywizje zaatakowa³ polskie
wojska od Olszynki Gro-
chowskiej. Polacy nie ule-
gli, wyparli z lasku szeœæ ba-
talionów wyborowych ro-
syjskich jegrów. Oko³o
godz. 11-tej Rosjanie pono-
wili atak. Tym razem a¿
dziewiêtnaœcie batalionów,
licz¹cych 12 tys. ¿o³nierzy,
ruszy³o na dywizjê gen. ¯y-
mirskiego, licz¹c¹ raptem
ok. 8,5 tys. ¿o³nierzy. Gen.

Ch³opicki zorganizowa³
równoczesne przeciwnatar-
cie 9-ciu batalionów piecho-
ty. Tym sposobem Polacy
wdarli siê znowu w Olszyn-
kê i wyparli z niej wojska
rosyjskie, utrzymuj¹c j¹ ze
zmiennym szczêœciem przez
wiele godzin – a¿ do zmro-
ku - w swoich rêkach.
W starciu zgin¹³ gen. ¯y-
mirski, a Ch³opicki zosta³
powa¿nie ranny od wybu-
chu granatu. Szar¿y ok. 600
u³anów rosyjskiego gen.
Karla Tolla, opar³ siê mê¿-
nie 4. pu³k piechoty „czwar-
taków”, który naje¿onymi
bagnetami skutecznie wy-
straszy³ Rosjan. Kres rosyj-
skiemu natarciu po³o¿y³a
szar¿a polskich u³anów z 8.
pu³ku piechoty, Jednak gen.
Skrzynecki, wycofa³ dywi-
zje polskie do Warszawy,
w momencie kiedy mog³y
jeszcze stawiæ opór ¿o³nie-
rzom rosyjskim, którym
równie¿ odtr¹biono rozkaz
odwrotu.

W bitwie pod Olszynk¹
Grochowsk¹, uwa¿anej za
nierozstrzygniêt¹, poleg³o
po stronie polskiej 7 tys.
¿o³nierzy, a po rosyjskiej 10
tys. Straty nieprzyjaciela na-
le¿y powiêkszyæ o co naj-
mniej 3 tys., poniewa¿ w ar-
mii carskiej panowa³ zwy-
czaj dobijania ciê¿ko ran-
nych.

Mam te¿ i ja osobist¹ pa-
mi¹tkê zwi¹zan¹ z tym
miejscem, przekazywan¹
z pokolenia na pokolenie.
Jest ni¹ Srebrny Krzy¿ Vir-
tuti Militari wrêczony me-
mu przodkowi – Micha³owi
Œwi¹tkowi 3 marca 1831 ro-
ku, który w tej historycznej
bitwie uczestniczy³. Po-
twierdzenie tego faktu zna-
laz³em w nr 63 Kuriera
Warszawskiego z 5 marca
1831 roku:

W pamiêtnej bitwie pod
Grochowem dnia 25 zesz³e-

go miesi¹ca (25 lutego –
przyp. autora), z pu³ku 3 li-
niowego, batalionu 1-go,
dowodzonego przez podpu³-
kownika Bia³kowskiego,
dwóch wojowników odzna-
czy³o siê szczególnie m.in.
¿o³nierz Œwi¹tek, kompanii
drugiej.

Niestety w prasowej
wzmiance zabrak³o imienia,
które zosta³o podane dopiero
w dziele zatytu³owanym:
Xsiêga pami¹tkowa w 50-
t¹ rocznicê powstania 1830
roku (Lwów 1881), gdzie na
stronie 97, w imiennym spi-
sie dowódców, sztabsofice-
rów, podoficerów i ¿o³nierzy
armii polskiej, pod numerem
303 figuruje por. Micha³
Œwi¹tek, kawaler Srebrnego
Krzy¿a Virtuti Militari.

W 1916 roku istniej¹ce
ju¿ wówczas Towarzystwo
Przyjació³ Grochowa posta-

wi³o na jednej z wydm,
w miejscu bitwy, drewniany
krzy¿ – pomnik Bitwy pod
Olszynk¹ Grochowsk¹. Do-
k³adnie w piêtnaœcie lat
póŸniej, w 100. rocznicê -
w 1931 roku - wymieniono
krzy¿ na stalowy i wmuro-
wano pod nim akt erekcyjny
pod mauzoleum. Równo-
czeœnie kilku ulicom Gro-
chowa nadano nazwy zwi¹-
zane z postaciami powsta-
nia, ufundowano tak¿e
szko³ê-pomnik im. Bohate-
rów Olszynki Grochow-
skiej, która otworzy³a swoje
podwoje w 1933 roku (tra-
dycje kultywuje obecnie
Gimnazjum Nr 20 nosz¹ce
to samo imiê). Kiedy w roku
1936 podczas prac meliora-
cyjnych na tym terenie na-
trafiono na skrawki umun-
durowania i koœci poleg³ych
w walce, z³o¿ono je w kryp-
cie wzniesionej przy krzy¿u,
a ponad ni¹ umieszczono ta-
blicê ze s³owami:

Przechodniu powiedz
wspó³braciom,

¿e walczyliœmy mê¿nie
i umierali bez trwogi

Ale z trosk¹ w sercu o losy
Polski!

O losy przysz³ych pokoleñ
o Wasze losy.

Dzisiaj Pomnik Bitwy
Grochowskiej stoi u zbiegu
ulic Szerokiej i Traczy, na
pobrze¿u rezerwatu przyro-
dy Olszynka Grochowska.
Las olchowy nie dotrwa³ do
naszych czasów, w znacznej
mierze zniszczony w trakcie
bitwy, a po niej doszczêtnie
wyciêty. Do lat miêdzywo-
jennych zachowa³a siê jedna
olcha, na której powieszono
takiej oto treœci tabliczkê:
Jestem jedyn¹ wnuczk¹ bo-
haterów z 1831 r. Mam w so-
bie krew praojców, którzy tu
padli.  Ludzie nie rañcie

mnie!  Dajcie ¿yæ jeszcze ra-
doœci¹, ¿e Polska wolna!

Obecnie nic ju¿ tutaj nie
wygl¹da tak jak dawniej.
Nie mniej jest to jedno
z niewielu miejsc zwi¹za-
nych z powstaniem listopa-
dowym, które sta³o siê in-
spiracj¹ dla Stanis³awa Wy-
spiañskiego, który w istnie-
j¹cym w pobli¿u dworku
umieœci³ akcjê napisanego
przez siebie w 1898 roku
dramatu „Warszawianka”.
Rozmija siê to niestety
z prawd¹ historyczn¹, bo
wzmiankowany dworek po-
wsta³ znacznie póŸniej,
a podczas trwania powsta-
nia wcale go tam nie by³o.
Nie móg³ wiêc byæ kwater¹
gen. Józefa Ch³opickiego,
jak to wynika z tekstu sztu-
ki naszego cenionego poe-
ty-dramaturga i artysty ma-
larza, granej zreszt¹ w tea-
trach polskich po dzieñ dzi-
siejszy.

Tadeusz W. Świątek

ZAU£KI HISTORII

Bitwa pod 
Olszynką Grochowską

Bitwa w Olszynce Grochowskiej. 
Zbiory Tadeusza W. Œwi¹tka (ok. 1968).

Bitwa pod Grochowem. 
Karta pocztowa ze zbiorów Tadeusza W. Œwi¹tka (1930).

Srebrny Krzy¿ Virtuti Militari.
Zbiory Tadeusza W. Œwi¹tka

(1830).
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04−062 Warszawa, ul. Grenadierów 10 tel./fax 22 813-43-83, 22 810-64-12
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Rekonstrukcja bitwy pod Olszynk¹ Grochowsk¹ – Park Skaryszewski. Fot. archiwum
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26 lutego 2011 r. w godz. 10.00–15.30
Plac Gen. Piotra Szembeka / ul. Szeroka (Olszynka Grochowska)
Uroczystoœæ i rekonstrukcja historycznej Bitwy pod Olszynk¹ Grochowsk¹
Szczegó³owy program dostêpny na www.olszynka1831.dobroni.pl
Organizator: DMD – Media
Projekt  finansowany z bud¿etu m.st. Warszawy

27 lutego 2011 r. w godz. 12.30–15.45
Koœció³ pw. Najczystszego Serca Maryi w Warszawie, ul. Ch³opickiego 2
12.30 - Uroczysta Msza Œwiêta
13.30 – Koncert artystki operowej Niny Nowak

(mo¿liwoœæ transportu z Koœcio³a do Alei Chwa³y autokarem zapewnionym przez organizatorów)
Aleja Chwa³y, ul. Traczy
15.00 – Poœwiêcenie dzwonnicy z Dzwonem Wolnoœci im. Waleriana £ukasiñskiego
Pomnik Bitwy pod Olszynk¹ Grochowsk¹, ul. Szeroka
15.15 – Odegranie Hymnu Narodowego
15.20 – Modlitwa w intencji poleg³ych
15.25 – Wyst¹pienia okolicznoœciowe
15.30 – Komunikat Kapitu³y Orderu Gwiazdy Wytrwa³oœci i z³o¿enie ziemi z pól bitewnych

¿o³nierza polskiego we Francji w zbiorowej mogile
15.40 – Apel Poleg³ych
15.45 – Ceremonia  z³o¿enia  wieñców

Rady i Zarz¹dy Dzielnic m.st. Warszawy
Pragi-Po³udnie i Rembertowa

Proboszczowie Parafii pw. Najczystszego Serca Maryi
oraz Œw. Wac³awa

Kr¹g Pamiêci Narodowej
Stowarzyszenie Olszynka Grochowska

zapraszaj¹

NA OBCHODY 180. ROCZNICY
BITWY POD OLSZYNK¥ GROCHOWSK¥

26, 27 lutego 2011 r.

BITWA O WOLNOŒÆ
Pierwsze próby zdobycia Olszynki

Grochowskiej przez wojska rosyj-
skie mia³y miejsce 20 lutego 1831 r.,
jednak zosta³y one bez wiêkszych
przeszkód odparte przez polskie
wojska. 25 lutego 1831 r. 40-tysiêcz-
ne si³y polskie zebrane na przedpo-
lach Pragi, wyposa¿one w 120 dzia³,
zosta³y poprowadzone przez Józefa
Ch³opickiego w kierunku Olszynki
Grochowskiej. Wojska rosyjskie, do-
wodzone przez feldmarsza³ka Iwana
Dybicza, liczy³y ok. 60 tys. ¿o³nierzy
oraz 196 dzia³. Ostatecznie bitwa po-

zosta³a nierozstrzygniêta, poniewa¿
obydwie strony wycofa³y siê. Straty
by³y wysokie: ok. 7,3 tysi¹ca ¿o³nie-
rzy po stronie polskiej i ok. 9,5 tysi¹-
ca po stronie rosyjskiej. Wystarczy

powiedzieæ, ¿e po Waterloo by³a to
najwiêksza bitwa regularnych armii
ówczesnej Europy. W 1931 roku
uczczono 100. rocznicê bitwy, 
nadaj¹c wielu ulicom Grochowa 
nazwy zwi¹zane z wydarzeniami
z 25.02.1831 r., m.in.: ul. Józefa
Ch³opickiego i Plac Gen. Piotra
Szembeka. 

PIERWSZY DZIEÑ 
OBCHODÓW

W poniedzia³ek, 21 lutego w Cen-
trum Promocji Kultury (ul. Pod-
skarbiñska 2) odby³a siê uroczysta

Sesja Rad Dzielnic m. st. Warszawy
Pragi-Po³udnie i Rembertowa. Wy-
darzenie to by³o pierwszym punk-
tem programu uroczystoœci roczni-
cowych. Otwarcia Sesji dokonali

wspólnie Przewodnicz¹cy Rad
Dzielnic Pragi-Po³udnie i Rember-
towa Marcin Kluœ oraz Micha³ Ka-
czyñski. Po wyst¹pieniach burmi-
strzów dr Wojciech Borkowski wy-
g³osi³ wyk³ad pt.: „Bitwa pod
Olszynk¹ Grochowsk¹”. 

- S¹ w historii ka¿dego narodu
takie wydarzenia, o których zapo-
mnieæ nie wolno. S¹ te¿ takie miej-
sca i wydarzenia, które maj¹ swoje
szczególne znaczenie i okreœlaj¹
nasz¹ to¿samoœæ. Dla nas Pola-
ków, warszawiaków, pra¿an, takim
wydarzeniem pozostanie na zawsze
Bitwa o Olszynkê Grochowsk¹ –
mówi³ podczas uroczystoœci, Bur-
mistrz Dzielnicy Praga-Po³udnie
Tomasz Kucharski. 

– To dla mnie radoœæ i jednocze-
œnie wielki zaszczyt, ¿e mogê ucze-
stniczyæ w przedsiêwziêciu, które
sta³o siê dla naszych dzielnic chlub-
n¹ tradycj¹. Mo¿emy byæ dumni, ¿e
tak blisko siebie mamy miejsce hi-
storycznego zrywu wolnoœciowego
w dziejach Polaków, miejsce, które
³¹czy pokolenia i jest lekcj¹ historii
dla m³odych – doda³a Agnieszka
K¹deja, Burmistrz Rembertowa.

POZOSTA£E ATRAKCJE
Dalsze obchody okr¹g³ej, 180.

rocznicy bitwy odbêd¹ siê w dniach
26 i 27 lutego 2011 roku. Szcze-
gó³owy plan tych uroczystoœci
znajd¹ Pañstwo w ramce poni¿ej.
Szczególnie widowiskowa oka¿e
siê z pewnoœci¹ sama rekonstruk-
cja wydarzenia historycznego,

która rozpocznie siê 26 lutego
o godz. 10.00 na Placu Szembeka.
– Na inscenizacjê zaproszonych zo-
sta³o 200 rekonstruktorów. Wyst¹-
pi¹ w mundurach historycznych
z lat 1830 – 1831. Postaramy siê
pokazaæ przebieg walk: boje miê-
dzy kawaleri¹ a piechot¹, ostrza³

artyleryjski i u¿ycie rakietnicy. Bê-
dzie ha³as, pirotechnika i wystrza-
³y. Bardzo efektowne bêd¹ z pew-
noœci¹ pokazy kawaleryjskie czyli
szar¿a, która zostanie zatrzymana

przez œcianê ognia armatniego -
zachêca³ Krzysztof Radzikowski
z firmy DMD - Media, zajmuj¹cej
siê produkcj¹ inscenizacji. 

Na obchody rocznicowe zapra-
szaj¹: Rady i Zarz¹dy Dzielnic
m.st. Warszawy Pragi-Po³udnie
i Rembertowa, Proboszczowie Pa-

rafii pw. Najczystszego Serca Ma-
ryi oraz Œw. Wac³awa, Kr¹g Pa-
miêci Narodowej, Stowarzyszenie
Olszynka Grochowska oraz firma
DMD – Media. Olga Kamionek

POLSKIE TERMOPILE
Jedna z najwiêkszych bitew w Powstaniu Listopadowym rozegra³a siê 25 lu-
tego 1831 roku na wschodnich przedpolach Warszawy. Nied³ugo minie równo
180 lat od tamtych wydarzeñ. By godnie upamiêtniæ dni bohaterskiej walki Po-
laków zaplanowano uroczystoœci rocznicowe w dniach 21, 26 i 27 lutego. Bi-
twa pod Olszynk¹ Grochowsk¹ przesz³a do historii jako polskie Termopile. 

Burmistrz 
Agnieszka K¹deja

Burmistrz 
Tomasz Kucharski

Prezydium Rady Dzielnic Pragi-Po³udnie i Rembertowa. 
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Szacuje siê, ¿e oko³o 10 pro-
cent populacji niedos³yszy. Ozna-
cza to, ¿e s³uch oko³o 200 tys.
warszawiaków nie jest prawid³o-
wy, choæ z pewnoœci¹ nie ka¿dy
zdaje sobie z tego sprawê.

Trudno jest zdefiniowaæ takie
pojêcie jak „normalne s³yszenie”.
Istnieje znaczna ró¿nica miêdzy
zdolnoœci¹ s³yszenia u noworodka
i nastolatka. Tak samo jak wystê-
puj¹ ró¿nice u ludzi dwudziesto-,
czterdziesto i szeœædziesiêciolet-
nich. Jak wiele innych rzeczy
s³uch zmienia siê na przestrzeni
¿ycia, ale zmiany zazwyczaj wy-
stêpuj¹ tak wolno, ¿e na pocz¹tku
wcale ich nie zauwa¿amy. Dopie-
ro, gdy s³uch zaczyna wp³ywaæ na
nasz sposób porozumiewania siê

z innymi osobami, zaczynamy siê
zastanawiaæ, co siê dzieje.

Skutecznym rozwi¹zaniem
otwieraj¹cym drzwi do œwiata
dŸwiêków, które wydawa³y siê
bezpowrotnie utracone, mo¿e
okazaæ siê aparat s³uchowy.
Wspó³czesne aparaty to bardzo
zaawansowane i zminiaturyzowa-
ne urz¹dzenia, potrafi¹ce dosto-
sowaæ siê do ubytku pacjenta.
Wybór konkretnego modelu apa-
ratu w znacznej mierze zale¿y od
rodzaju ubytku s³uchu, ale tak¿e
od osobistych preferencji pacjenta
i jego trybu ¿ycia. W ka¿dym przy-
padku specjalista audioprotetyk
zaproponuje najlepsze rozwi¹za-
nie i pomo¿e dokonaæ najlepsze-
go wyboru.

„W ostatnich latach obserwuje-
my zwiêkszone zainteresowanie
pacjentów naszymi us³ugami. No-
szenie nowoczesnego, miniaturo-
wego aparatu s³uchowego nie jest
ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy 20 lat te-
mu, a jako najczêstsze przyczyny
dyskomfortu pacjenci wskazuj¹
trudnoœci w komunikowaniu siê
z rodzin¹ i znajomymi. Nowocze-
sne technologie nie ominê³y apa-
ratów s³uchowych, które wyposa-
¿one s¹ w bardzo szybkie proce-
sory potrafi¹ce czyniæ z dŸwiê-
kiem prawdziwe cuda.” – mówi
pani Izabela Marczyk, dyplomo-
wany audioprotetyk z firmy Foni-
kon, która specjalizuje siê w nie-
sieniu pomocy osobom niedos³y-
sz¹cym.

Aparat s³uchowy mo¿e przy-
nieœæ wielk¹, pozytywn¹ i natych-
miastow¹ ró¿nicê. Bardzo wa¿-
nym czynnikiem jest indywidualne
zaanga¿owanie pacjenta w pro-

ces noszenia aparatu. Im wiêcej
informacji mo¿e on dostarczyæ
o swoich odczuciach i potrzebach,
tym lepsze bêd¹ rezultaty.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promo-
cj¹ pracownicy gabinetów au-
dioprotetycznych firmy Foni-
kon zapraszaj¹ wszystkich za-
interesowanych na bezp³atne
badanie s³uchu oraz konsulta-
cjê audioprotetyczn¹. Istnieje

mo¿liwoœæ skorzystania z re-
fundacji NFZ i œrodków
PFRON. Osobom niepe³no-
sprawnym proponujemy wizyty
domowe. Z uwagi na du¿e za-
interesowanie naszymi us³uga-
mi prosimy o telefoniczne
umawianie wizyt (ul. Ostro³êc-
ka 4, tel. 22 498 74 80; ul. Br.
Czecha 39, tel. 22 353 42 50).

AS 2011

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA£ÓW:
Warszawa – Praga Południe, ul. Ostrołęcka 4, tel. 22 498−74−80

Warszawa – Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 22 353−42−50
Warszawa – Praga Pó³noc, ul. Brzeska 12, tel. 22 499-69-40
Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 22 353-06-20

Warszawa – Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 22 498-75-40
Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 0 889 179 769 (po godz. 15-tej)

Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 22 862-99-90
Warszawa – Bemowo, ul. Cio³ka 11, tel. 22 877-07-63

Warszawa – Bielany, ul. ¯eromskiego 33, tel. 22 499-66-30

USŁYSZ NA NOWOAPARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 22 498−74−80
ul. Br. Czecha 39
tel. 22 353−42−50

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

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

S³abo s³yszysz? Masz trudnoœci z rozumieniem mo-
wy? A mo¿e ktoœ z bliskich ma k³opoty ze s³uchem?
Przeczytaj, w jaki sposób zasiêgn¹æ pomocy!

W tym roku aura by³a
³askawa i zawodnicy nie
musieli walczyæ ze œniegiem
i lodem. Mogli skoncentro-
waæ siê na rywalizacji po-
miêdzy sob¹. W VI Biegu
Wedla, organizowanym tra-
dycyjnie w ramach XV Zi-
my na Pradze, wziê³o udzia³
ponad 520 zawodników
z ca³ej Polski. Biegacze ry-
walizowali na kilku dystan-
sach. Dla przedszkolaków,
ju¿ po raz drugi, organizato-
rzy przygotowali trasê 250
m. W odró¿nieniu od ubie-
g³orocznej edycji tego bie-
gu, tym razem rodzice dali
wiêksz¹ swobodê swoim po-
ciechom, które praktycznie
samodzielnie pokonywa³y
dystans. Zwyciê¿czyni¹ tego
biegu zosta³a szeœcioletnia
Valentina Crisciotti (na zdjê-
ciu poni¿ej - pierwsza od le-
wej). Dla m³odzie¿y i senio-
rów przygotowano trasê li-
cz¹c¹ 1860 m, czyli jedno
kr¹¿enie g³ówn¹, wewnêtrz-
n¹ alej¹ „Skaryszaka”. Na
tym dystansie wygra³ Mate-
usz Dêbski. Trasê licz¹c¹
trzy okr¹¿enia parku naj-
szybciej przebieg³ Damian

Jêdrusiñski z Miñska Mazo-
wieckiego, który wyprzedzi³
Paw³a Pszczó³kowskiego
z Olsztyna i reprezentuj¹ce-
go stolicê Marka Jendrycha.
Na czwartej pozycji w tym
biegu uplasowa³ siê przed-
stawiciel „mieszkañco-
wych” dzielnic Tomasz Li-

piec. Chodziarz, zwyciêzca
Pucharu Europy i dwukrotny
laureat Pucharu Œwiata, by³y
minister sportu z klubu „By-

ledobiec Anin” pokona³ pra-
wie 5,5 km w czasie 18 mi-
nut i 33 sekund. 

Nieco ponad pó³ godziny
musia³ po „Skaryszaku” bie-
gaæ Lukas Becht z AZS Uni-
wersytet Warszawski. Ale
op³aci³o siê – Lukas pokona³
na dystansie 9 km (5 okr¹-

¿eñ parku) ponad 260 rywa-
li i jako pierwszy zameldo-
wa³ siê na mecie tego najtru-
dniejszego dystansu. Bieg
Wedla, to nie tylko œciganie
siê parkowymi alejkami. To
tak¿e biegi i marsze na
orientacjê, pomiêdzy drze-
wami i krzewami. To wyj¹t-

kowo trudna i wymagaj¹ca
konkurencja. W tym roku,
g³ówni organizatorzy impre-
zy, po³udniowopraski PTTK

i HKT Trep, przygotowali
bardzo ciekawe mapki dla
biegaczy na orientacjê.
Mo¿na je zobaczyæ na stro-
nie www.biegwedla.pl Lau-
reatami tych biegów zostali:
El¿bieta Molenda, Jan Rap-
czyñski, Jaros³aw Popowski
i Marcin Swêda. Na wszyst-
kich uczestników imprezy
czeka³a na mecie fili¿anka
gor¹cej czekolady ufundowa-
nej oczywiœcie przez wcho-
dz¹ce obecnie do azjatyckiej
Grupy Lotte, zak³ady Wedla.

Oddzia³ PTTK Praga Po-
³udnie od wielu lat ma swoj¹
siedzibê na Grochowie
w Szkole Podstawowej Nr
72 przy ul. Paca 44. To tutaj
odbywa siê to, czego uczest-
nicy imprezy nie widz¹ -
ciê¿ka praca, któr¹ trzeba
wykonaæ, aby impreza od-
nios³a sukces. „Mieszka-
niec”, kilka dni przed Bie-
giem Wedla, odwiedzi³ na-
sz¹ siedzibê PTTK. Kilka
osób, niczym przys³owiowe
pszczó³ki, pod przewodnic-
twem „królowej roju”, czyli
prezes Danuty Konczak,
uwija³o siê przygotowuj¹c
pakiety startowe. – W tym
roku po raz pierwszy uda³o

nam siê odlaæ medale dla
zawodników – chwali³ siê
nam wtedy Andrzej Kroch-
mal z PTTK. Faktycznie,
medale by³y bardzo cieka-
we. Po biegu pan Andrzej
cieszy³ siê z tego, ¿e prawie
na ka¿dym dystansie pad³
rekord trasy.

Prócz medali, dyplomów,
s³odyczy i innych nagród na
najlepszych biegaczy czeka-
³y te¿ dodatkowe wyró¿nie-
nia. Drugi rok z rzêdu samo-

rz¹dowcy z rady
Kamionka (czê-
œci Warszawy,
w której znajduje
siê Park Skary-
szewski) uhono-
rowali zwi¹za-
nych z osiedlem
z a w o d n i k ó w,
którzy osi¹gnêli
najlepsze wyniki
w najd³u¿szych
biegach. Dodat-
kowe puchary
w u¿yczonej
przez po³udnio-
wopraski CPK
Muszli Koncer-
towej „Skarysza-
ka” otrzymali:
Miros³aw Noceñ

z Wedla (5,5 km) i Mariusz
Bednarczyk (9 km), stra¿nik
miejski z oddzia³u Praga Po-
³udnie. Kilka dni póŸniej -
po og³oszeniu oficjalnych
wyników - okaza³o siê, ¿e
w najd³u¿szym biegu najlep-
szym zawodnikiem Kamion-
ka by³ jednak reprezentant
Wedla, Adam Macugowski.
Po raz pierwszy puchar
w kategorii „dla najlepszego
zawodnika w wieku 45 lat”
ufundowa³ Pawe³ Lech, rad-
ny Warszawy i przewodni-
cz¹cy miejskiej Komisji
Sportu i Rekreacji. Nagroda
ta przypad³a Dariuszowi
Królowi z klubu „Aktywny
Relax Wo³omin”. 

– Czterdzieœci kilka lat, to
wiek, w którym warto zwró-
ciæ uwagê na swoj¹ spraw-
noœæ fizyczn¹ i stan zdrowia –
powiedzia³ nam Pawe³ Lech
– Dlatego chcia³em wyró¿niæ
zawodników w tym wieku
i zachêciæ innych do sportu
i rekreacji. VI Bieg Wedla
odby³ siê pod honorowym
patronatem Wojewody Ma-
zowieckiego, Jacka Koz³ow-
skiego (który rekreacyjnie
te¿ biega) i Rady Osiedla Ka-
mionek. Adam Rosiński
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Gramy dla Piotra
Od ponad piêciu lat Piotr Bielawski znajduje siê w stanie

wegetatywnym wskutek ciê¿kiego pobicia przez nieznanych
bandytów. Wskutek tego Piotr dozna³ ciê¿kiego urazu
mózgowo-czaszkowego, wymaga zatem sta³ej opieki. Aby
poprawiæ stan jego zdrowia niezbêdna jest intensywna ale i ko-
sztowna rehabilitacja. Rodzina Piotra nie mo¿e pokryæ wszyst-
kich wydatków na leczenie. Dlatego z pomoc¹ przyszli przyja-
ciele.

27 lutego, w hali sportowej przy ul. Siennickiej 40, odbêdzie
siê XV kolejka ligowa Praskiej Ligi Pi³ki Halowej. Zespó³ FC
Pyyk, którego kapitanem jest Tomasz Jedynak – kolega Piotra,
rozegra mecz pi³karski a rozpocznie siê on o godzinie 20.05.
Przy okazji tego wydarzenia sportowego odbêdzie siê zbiórka
pieniêdzy na leczenie Piotra Bielawskiego. Pieni¹dze s¹ zbiera-
ne ca³y luty za poœrednictwem strony internetowej
www.domore.pl, ale mecz jest dodatkowym elementem zbiórki
– podczas niego obecni widzowie mog¹ daæ dobrowolne datki
w tradycyjny sposób. Swoj¹ darowiznê bêdzie mo¿na przekazaæ
przy stoliku sêdziowskim. 

Do zgromadzenia jest kwota 15000 z³ – to koszt pobytu
w Krakowskim Centrum Rehabilitacyjnym. To w³aœnie wyjazdy
do takich oœrodków przynosz¹ najwiêksze rezultaty w leczeniu
Piotra. Zarówno rodzina jak i znajomi licz¹ na pomoc mieszkañ-
ców Pragi Po³udnie, gdzie wychowa³ siê i mieszka Piotr Bie-
lawski. 

Wiêcej na temat Piotra i jego walki o zdrowie znaleŸæ mo¿na
na stronie www.obudzpiotrka.pl (kp)

Radość najlepsza
Zawodnicy Parafialnego Klubu Sportowego „Radoœæ”

œwiêtuj¹ kolejne sukcesy. I to zarówno zawodnicy starsi, jak
i m³odsi.

Dwubramkowym zwyciêstwem zakoñczy³y siê rozgrywane
19 lutego wawerskie derby seniorów. W œnie¿nej atmosferze
pierwszy zespó³ PKS Radoœæ pokona³ KS Falenicê. Mecz co
prawda by³ sparingowy, ale pokonanie s¹siada „zza miedzy”,
jak o Falenicy wyra¿aj¹ siê zawodnicy Radoœci, zawsze cieszy.
Zwyciêskie bramki strzelili: Maciej Niemczyk i Konrad Kryœ-
kiewicz.

Tydzieñ wczeœniej bardzo du¿y sukces odnieœli m³odzi pi³ka-
rze Radoœci (na zdjêciu). W czasie XX Miêdzynarodowego Tur-
nieju Halowego w Pi³kê No¿n¹ Dru¿yn Parafialnych zarówno
dru¿yna  rocznika 1999, jak i roczników 2000 – 2002 zajê³y
trzecie lokaty. A bramkarze tych zespo³ów zostali uznani za naj-
lepszych w turnieju. Kilkudniowe zawody odby³y siê w hali
warszawskiego AWF. Organizowa³o je, tradycyjnie, Katolickie
Stowarzyszenie Sportowe RP i oczywiœcie ks. pra³at Miros³aw
Mikulski, który mimo emerytury ci¹gle dzia³a na arenie propa-
gowania sportu wœród dzieci i m³odzie¿y. Sukces wawerskich
m³odzików jest tym wiêkszy, ¿e w tegorocznym turnieju wziê³o
udzia³ ponad 80 dru¿yn z Polski, Bia³orusi i Ukrainy. ar  

WEDEL POBIEGŁ!
W minion¹ sobotê, 12 lutego, w Parku Skaryszewskim
odby³a siê jedna z najwiêkszych imprez sportowo-rekre-
acyjnych: Bieg Wedla. Po raz szósty biegacze rywalizo-
wali w ró¿nych kategoriach i na ró¿nych dystansach.
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