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Czapk¹ 
do ziemi

Po staropolsku, a nawet
z przyklêkiem na jedno kolano.
W ten sposób dziêkujemy na-
szym Czytelnikom za niezliczo-
ne dowody zaufania, jakie nie-
zmiennie otrzymujemy od dwu-
dziestu lat: to s¹ telefony - i te
spontaniczne z codziennymi
sprawami i te w ramach dy¿uru
telefonicznego: z w³adzami pra-
skich dzielnic, z przedstawiciel-
kami Urzêdu Skarbowego... To
s¹ listy, maile, to wreszcie oso-
biste odwiedziny w naszej sie-
dzibie przy Grenadierów 10.

K³aniamy siê nisko naszym
licznym wspó³pracownikom,
którzy swój czas i talenty ze-
chcieli poœwiêciæ idei wydawa-
nia gazety lokalnej, i czerpi¹
z tego prawdziw¹ satysfak-
cjê.G³êboki sk³on przed rekla-
modawcami, wœród których wie-
lu jest zwi¹zanych z nami od
pocz¹tku. To najlepszy dowód,
¿e uznaj¹ nasze ³amy za sku-
teczn¹ formê dotarcia do klien-
tów. Nasz certyfikowany nak³ad
w tym niew¹tpliwie pomaga.

Szorujemy wreszcie nisko
czapk¹ przed naszym Wydaw-
c¹ – Przedsiêbiorstwem Wy-
dawniczo-Us³ugowym „Varia”
i jego szefow¹ Basi¹ Moraw-
sk¹-Nowosielsk¹, która na trud-
nym rynku wydawnictw praso-
wych niezmiennie znajduje
œrodki na wydawanie bezp³at-
nego czasopisma. Dziêkujemy
drukarzom i naszym grafikom,
którzy w profesjonalny sposób
„³ami¹” nasz¹ gazetê, pozwala-
j¹c nam nad¹¿aæ za tak zmie-
niaj¹cymi siê sposobami kom-
puterowego sk³adu. Bardzo ser-
decznie dziêkujemy!
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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 za
³. 2

001

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

ŁÓŻECZKA DLA DZIECI wyłącznie 
z LITEGO DREWNA

Każdy kształt i wymiar 
i inne meble według projektów

ul. Krypska 19 (na tyłach Universamu) tel. 502 221 045, 514 074 404

ŁÓŻKA i materace
dla dorosłych

...nie nie, jak jeden dzieñ, na szczêœcie, ale te¿
nie d³u¿y³o siê. Mieliœmy czas spojrzeæ za
okno, by zobaczyæ zmiany jakie zasz³y wokó³
nas za ¿ywota „Mieszkañca”. Ju¿ nie ma
punktów wymiany kaset video, bo w dwie deka-
dy ten format zapisu filmów pojawi³ siê jak me-
teor i znikn¹³ bezpowrotnie. Ju¿ nie ma czeków,
którymi p³aciliœmy chwilowo w sklepach - wypar³y je
karty kredytowe. To by³y efemerydy.

Pojawi³ siê Internet i rozszerza swe wp³ywy. My nad¹¿amy. Od kilku lat elektro-
niczne wydanie „Mieszkañca” jest w sieci i cieszy siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹.
Pierwszego dnia publikacji iloœæ tzw. ods³on przekracza ju¿ tysi¹c i jest to napraw-
dê dobry wynik. Jednak papierowe wydanie naszego bezcennego czasopisma wci¹¿

ma siê dobrze.
Mam sw¹ prywatn¹ ocenê, z czego to siê bierze. Otó¿ z tego powodu, ¿e nie

jesteœmy rozpoznawalni politycznie. Czasy s¹ takie, ¿e co chwilê ktoœ nas wzy-
wa, byœmy siê okreœlili, a my nie mamy takich sk³onnoœci. Naszym ¿ywio³em s¹
bowiem sprawy lokalne, a te czêsto nie maj¹ barw klubowych. O w³adzy, zmie-
niaj¹cej siê w wyniku wyborów, nieodmiennie piszemy rzeczowo. Jak nie ma
czasu naprawiæ dziur w jezdni ani posprz¹taæ w parku - to napiszemy i poka¿e-
my na zdjêciu. Ale przecie¿ nie upowa¿nia nas to do programowego nie zauwa-
¿ania tego co robi siê dobrze. Naszym Czytelnikom te¿ potrafimy powiedzieæ
w oczy, ¿e przesadzaj¹ z krytyk¹, albo z³apaæ za telefon i poprosiæ stra¿ miejsk¹
czy te¿ s³u¿by miejskie, by nie jeŸdzili na patrole „tak w ogóle”, ale by przyje-
chali w konkretne miejsce, gdzie wyj¹tkowo ³atwo mo¿na dostaæ po buzi.

I tak przez te 20 lat trwale wroœliœmy w pejza¿ Pragi. Z radoœci¹ zauwa¿amy
jak czêsto jesteœmy zapraszani do wspólnego dzia³ania, „bo z wami ³atwiej”. Ile
przychodzi odpowiedzi, na nasze g³osowania, gdy wybieramy „Zacnego Mie-
szkañca”...
Dwudziestolatek zwykle dorasta do podejmowania wa¿nych ¿yciowych decyzji.

My te¿ tak¹ podjêliœmy. ¯e bêdziemy siê zmieniaæ o tyle, o ile siê zmienia œwiat. Bo
nie chcemy podzieliæ losu efemeryd, ale te¿ nie mamy poczucia, ¿e powinniœmy wy-
stêpowaæ z misj¹ skierowania ludzkoœci na nowe tory. Nas interesuj¹ sprawy lokal-
ne, a te z natury dziej¹ siê w swoim porz¹dku. Nie cierpi¹ ingerencji raptusów. Cze-
kaj¹ na rzeczow¹ analizê i podpowiedŸ co zdaniem mieszkañców trzeba zrobiæ. By
by³o dobrze. Wiesław Nowosielski
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Przyw³aszczy³a ponad 
pó³tora miliona z³otych?

Policjanci zatrzymali 37-letni¹ Agnieszkê M.,
któr¹ podejrzewa siê o przyw³aszczenie pieniê-
dzy z firmy, w której pracowa³a. Kobieta by³a
g³ówn¹ ksiêgow¹ w spó³ce budowlanej i mia³a
wszystkie mo¿liwe upowa¿nienia. Z dotychcza-
sowych ustaleñ wynika, ¿e przez 3 lata prowadzi-
³a podwójn¹ ksiêgowoœæ i... przyw³aszczy³a sobie
milion szeœæset tys. z³otych. Kiedy w³aœciciele
firmy zorientowali siê co robi³a ich pracownica,
z³o¿yli zawiadomienie o pope³nieniu przestêp-
stwa. Po uzyskaniu stosownych ekspertyz z za-
kresu ksiêgowoœci, 37-latka us³ysza³a w prokura-
turze zarzuty. Odpowie równie¿ za nieprawid³o-
we prowadzenie dokumentacji ksiêgowej oraz
pos³u¿enie siê fa³szywym dokumentem.

Okradli sklep
Wywiadowcy najpierw ujawnili kradzie¿, po-

tem zatrzymali trójkê z³odziei sklepowych, za-
bezpieczyli skradziony ³up, a na koniec poinfor-
mowali kierowniczkê osiedlowego marketu, ¿e
zosta³a okradziona... 22-letni Mariusz O., 29-let-
ni £ukasz K. i 26-letnia Klaudia K. us³yszeli za-
rzuty dokonania wspólnie i w porozumieniu kra-
dzie¿y. Grozi im do 5 lat wiêzienia. Wywiadow-
cy przeje¿d¿ali ulicami Przyczó³ka Grochowskie-
go. Zwrócili uwagê na dziwne zachowanie
dwóch m³odych mê¿czyzn i kobiety. Osoby te
przekazywa³y sobie dyskretnie - jak im siê zda-
wa³o - ró¿ne przedmioty i ukrywa³y coœ pod
ubraniami. Funkcjonariusze postanowili spraw-
dziæ przyczynê ich dziwnego zachowania. Wy-
sz³o na jaw, ¿e ca³a trójka okrad³a pobliski osie-
dlowy market. Z³odzieje wchodzili do sklepu,
sk¹d wynosili po kilka artyku³ów spo¿ywczych
i chemicznych, po czym przekazywali je na ze-
wn¹trz nastêpnym osobom. I tak ukradli towar
o ³¹cznej wartoœci ponad 400 z³otych... Towar
wróci³ do sklepu.

Zdemolowa³, grozi³
36-letni Stanis³aw A. najpierw zdemolowa³ mie-

szkanie swojej by³ej ¿ony, a zaraz potem grozi³, ¿e
j¹ zabije. Mê¿czyzna mia³ ponad 2 promile alko-
holu we krwi, porozbija³ sprzêty domowego u¿yt-
ku, zniszczy³ telewizor, telefon komórkowy, po-
t³uk³ glazurê, naczynia, powyrywa³ krany, a nawet
przewody. Odpowie za dwa przestêpstwa. Z relacji
pokrzywdzonej wynika³o, ¿e podczas jej nieobec-
noœci, 36-letni Stanis³aw A. zdemolowa³ mieszka-
nie. Gdy wróci³a do domu, us³ysza³a, ¿e „nie zna
dnia ani godziny!” Mê¿czyzna zosta³ zatrzymany.

Skaka³ po fiacie
Po 1.00 w nocy patrolowcy udali siê na Plac

Szembeka, gdzie stra¿nicy miejscy ujêli mê¿czy-
znê, który skaka³ po zaparkowanym fiacie. Zg³o-

szenie pochodzi³o od pracowników monitoringu
miejskiego. Policjanci opanowali sytuacjê. Oka-
za³o siê, ¿e 32-letni Micha³ Z. by³ kompletnie pi-
jany. Mia³ blisko 2 promile alkoholu we krwi.
Noc spêdzi³ w izbie wytrzeŸwieñ.

Uciek³ z ³upem
35-letni Marcin D. wpad³ w rêce wywiadow-

ców po krótkim poœcigu. Ucieka³ ze skradzionym
radiem w rêku i narzêdziami s³u¿¹cymi do w³a-
mania. Chwilê wczeœniej wybi³ szybê w seacie 
i ukrad³ radioodtwarzacz. Wczeœniej dopuœci³ siê
jeszcze siedmiu innych kradzie¿y z w³amaniem
do aut. W sumie us³ysza³ 8 zarzutów. 

Niebezpieczna Szaserów
Niestety, mimo budowy kolejnych sygnalizacji

œwietlnych i poprawy organizacji ruchu drogowe-
go na ul. Szaserów ci¹gle dochodzi do kolizji i wy-
padków. W znacznej mierze sprawcami zdarzeñ s¹
niedoœwiadczeni i brawurowo je¿d¿¹cy kierowcy.

A efekty s¹ takie, jakie widaæ na zdjêciu z wypad-
ku, do którego dosz³o 13 marca przy skrzy¿owaniu
ul. Nasielskiej i Szaserów. Okoliczni mieszkañcy
wielokrotnie zwracali uwagê na „szaleñców” prze-
je¿d¿aj¹cych przez przejœcia dla pieszych na czer-
wonym œwietle lub pêdz¹cych z nadmiern¹ prêd-
koœci¹. Bez w¹tpienia na tym odcinku potrzebne s¹
czêstsze patrole policji drogowej. Bo prócz popra-
wy infrastruktury nale¿y zmusiæ nierozs¹dnych
kierowców do poprawy zachowañ.

Nie swoje auto
Funkcjonariusze z Wawra zatrzymali do ruty-

nowej kontroli passata z dwoma osobami „na
pok³adzie”. Zatrzymani zaczêli zachowywaæ siê
nerwowo, nie bez przyczyny - jechali nie swoim
autem, na dodatek bez wymaganych dowodów
ubezpieczenia pojazdu. 33-letni Tomasz C. 
i 32-letni Krzysztof J. trafili do policyjnych cel,
natomiast volkswagen zosta³ zabezpieczony.
Sk¹d mieli auto? „Po¿yczyli” od znajomego,
a potem postanowili, ¿e samochodu nie odda-
dz¹... Funkcjonariusze z Wawra podejrzewaj¹,
¿e obaj mê¿czyŸni maj¹ równie¿ zwi¹zek z kra-
dzie¿¹ pieniêdzy. toms

Doświadczona firma 
podejmie się zarządzania/administrowania 
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To by³a naprawdê szokuj¹ca
wiadomoœæ – w warszawskim
S¹dzie Okrêgowym wykryto
oszustwa finansowe. Jak czyta-
my w komunikacie, wa¿na
urzêdniczka s¹du „zmusza³a”
pracowników, do brania kredy-
tów i po¿yczek. Du¿ych – od
kilkunastu do nawet stu piêæ-
dziesiêciu tysiêcy z³otych.
Podzia³ ról by³ prosty: ona bra-
³a pieni¹dze, oni sp³acali kredy-
ty. ¯eby nie ponosili strat, pod-
wy¿szano im pensje, niekiedy
nawet dwukrotnie. Z doniesie-
nia, które w tej sprawie z³o¿y³
w prokuraturze minister spra-
wiedliwoœci wynika, ¿e intere-

sem krêci³a szefowa kadr.
Oczywiœcie straci³a pracê,
podobnie zreszt¹ jak dwie inne
jeszcze panie: pani dyrektor s¹-
du i pani prezes s¹du. 

Czy to koniec? Czy minister
mo¿e ju¿ uznaæ swe sumienie
za czyste? Czy czyste mog¹ ju¿
byæ sumienia pozosta³ych pra-
cowników S¹du Okrêgowego
i wymiaru sprawiedliwoœci
w ogóle? Otó¿ wykrycie prze-
stêpstwa i skierowanie sprawy
do prokuratury, to nie koniec
sprawy, to dopiero pocz¹tek.
Pomyœlmy… 

Szefowa kadr wymusza³a na
pracownikach branie dla niej
kredytów… Wymusza³a? Jak
mo¿na przymusiæ doros³ego

cz³owieka, nie byle jakiego –
bo przecie¿ pracownika s¹du -
do oszustwa? Ciekawe zreszt¹
jakiego szczebla? Do wziêcia
kredytu w wysokoœci ponad stu
tysiêcy z³otych, trzeba mieæ
tzw. zdolnoœæ kredytow¹. Czy
sprz¹taczka tak¹ zdolnoœæ po-
siada? Pracownica sekretariatu,
goniec, protokolant? To musi
byæ ktoœ znacznie lepiej uposa-
¿ony, ktoœ ze szczebla œrednie-
go i wy¿szego, a wiêc ktoœ ca³-
kowicie œwiadomy karalnoœci
takich czynów. Ci ludzie mu-
sieli zatem mieæ na oku w³asny
interes – per saldo musia³o im
siê op³acaæ wziêcie kredytu dla

szefowej w zamian za wy¿sz¹
pensjê. Kredyt kiedyœ siê koñ-
czy, a wy¿sza pensja, pozostaje.
Ma wp³yw choæby na póŸniej-
sze obliczenia wysokoœci eme-
rytury. 

Dalej - co to znaczy, ¿e ka-
drowa podwy¿sza³a pensje kre-
dytowym „s³upom”? Sama?
Przecie¿ ktoœ musia³ wyst¹piæ
do kadr z odpowiednim wnio-
skiem. Najczêœciej – kierownik
komórki zatrudniaj¹cej pracow-
nika. Potem rzecz musi za-
twierdziæ szef kierownika. Dy-
rektor? Prezes? Nie zdawali so-
bie sprawy, nie mieli pojêcia
o kancie? 

Dalej – wysokoœæ rat sp³aty
kredytów by³a czêsto wiêksza

od pensji kredytobiorcy… Czy
urzêdnik banku przyznaj¹cy
kredyt by³ œlepy? Czy nie zada-
wa³ sobie pytania, z czego taki
ktoœ bêdzie p³aci³ i z czego po-
tem bêdzie ¿y³?

Otó¿ te i podobne pytania, to
jest moralne trzêsienie ziemi,
moralne tsunami. S¹d jest prze-
cie¿ instytucj¹, w której prze-
strzeganie praworz¹dnoœci, to
pierwszy z kanonów, to funda-
ment, na którym stoi ca³y ga-
mach sprawiedliwoœci. Z jakim
sumieniem s¹dzono tam ludzi
oskar¿anych o malwersacje,
o korupcjê, o wy³udzenia, sko-
ro w tym samym s¹dzie, pod
bokiem najwa¿niejszych urzê-
dników (a nawet z ich udzia-
³em) uprawiano takie same

oszustwa? Mo¿e wiêc nie s¹-
dzono, mo¿e wymieniano siê
doœwiadczeniami?… W S¹dzie
Okrêgowym dla Warszawy
Pragi przekroczono bardzo
wa¿n¹, wydawa³oby siê nie-
przekraczaln¹ granicê. Dlatego
nasza radoœæ z faktu, ¿e ów s¹d
wkrótce przeprowadzi siê do
nas, na Grochów, na Poligono-
w¹, jest umiarkowana. Mimo
wszystko jesteœmy jednak za
tym, ¿eby daæ mu szansê. Opi-
nia publiczna winna ka¿demu
grzesznikowi daæ szansê, ka¿-
dy sêdzia to dobrze wie. Naj-
pierw oczywiœcie powinna byæ
pokuta, ale od pokuty jest pro-
kurator - na wszelki wypadek
a¿ z Ostro³êki.         Redaktor

Koniec świata
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OKNA ROLETY
OKNA PCV – OKNA PCV – rabatrabat 40%40%

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

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

Z tym KUPONEM rabat na rolety 10% 

MEGA Wiosenna Promocja 
STAR BALM!

TYLKO TERAZ przy zakupach od 29 z³ 
(w tym dowolny jeden produkt  

z linii preparatów rozgrzewaj¹cych Star Balm)

W PREZENCIE GIGANTYCZNA PI£KA DO GRY 
Z POMPK¥!!!

NIE PRZEGAP TAKIEJ OKAZJI!
Promocja  wa¿na do wykoñczenia zapasów

Apteka 365 ul. Ostrobramska 101 
(przy przychodni Orlik)

Tel. 22 673-37-54

Niedawno ca³y kraj zelek-
tryzowa³a informacja, ¿e kie-
rownictwo Poczty Polskiej
planuje przeprowadziæ re-
strukturyzacjê przedsiêbior-
stwa. Pracê ma straciæ kilka
tysiêcy osób, oczywiœcie naj-
ni¿szego szczebla, planowane
jest zamkniêcie trzech tysiêcy
oddzia³ów i przekszta³cenie
ich w tzw. agencje pocztowe.

Pracownicy zawrzeli oczywi-
œcie gniewem, klienci niepoko-
jem o i tak ju¿ nienajlepszy po-
ziom us³ug pocztowych. Likwi-
dacja placówek wi¹¿e siê
z trudnoœciami dla klientów,
zwolnienia z wiêkszym obci¹-
¿eniem pozosta³ego personelu. 

Postanowiliœmy przyjrzeæ
siê, jak sytuacja wygl¹da po
prawej stronie miasta. Zarys
planów restrukturyzacji nasu-
n¹³ myœl o pogromie urzêdów
na Pradze i uci¹¿liwoœciach
z tym zwi¹zanych – do urzê-
dów bêdzie dalej, kolejki d³u¿-
sze. Zwolnienia wœród listono-
szy – tego mo¿emy ju¿ byæ
pewni, ¿e nie dostaniemy pole-
conego do r¹k, lecz znajdziemy
awizo w skrzynce. 

Niestety, rzecznik Poczty
Polskiej nie znalaz³ czasu, aby
odpisaæ nam na maila z pyta-
niem. Dlatego musimy sami
zdobyæ informacje. 

Odwiedzam urz¹d po³o¿ony
najbli¿ej redakcji. Tylko jedno
okienko jest czynne, w drugim
jest przerwa. Kupiæ wiêksz¹
iloœæ znaczków to problem,
nie mówi¹c o ksi¹¿ce nadaw-
czej...

Ale ten urz¹d to tylko filia.
Teraz idê do urzêdu macierzy-
stego. Chcê pomówiæ z kontro-
lerk¹. Ta zaœ odsy³a mnie
z kwitkiem, bo nie mo¿e udzie-
laæ informacji.

Nieopodal spotykam listono-
sza. Na moje pytania o to, czy
za³oga nie boi siê zwolnieñ, od-

powiada, spogl¹daj¹c surowo
gdzieœ w dal: - My o tym nie
myœlimy. Mamy tyle pracy, ¿e
nie mamy czasu o tym myœleæ.
Mocne s³owa. 

Do moich uszu dosz³a plotka,
¿e maj¹ zlikwidowaæ ma³¹ filiê
urzêdu pocztowego znajduj¹c¹
siê na osiedlu Ostrobramska.
W urzêdzie – kolejka, jak st¹d
do W³adywostoku, bo dzia³a
tylko jedno okienko. Jeden
z klientów mówi: - To maj¹ zli-

kwidowaæ ten urz¹d? By³aby
wielka szkoda! Nie popieram.
Do rozmowy wtr¹ca siê pani
w œrednim wieku z dzieckiem: 
- To bêdzie masakra! Wszyst-
kich klientów skieruj¹ na Szem-
beka, a tam ju¿ jest tragicznie.

Udajê siê wiêc na pl. Szem-
beka, do tamtejszego os³awio-
nego urzêdu. W œrodku gêste
t³umy. Pobieram numerek – wi-
dnieje na nim informacja, ¿e
przede mn¹ 41 klientów i na-
wi¹zujê rozmowê z jednym
z panów czekaj¹cych w kolej-
ce: - Tak, s³ysza³em o tych pla-
nach. I s³ysza³em, ¿e polikwidu-
j¹ wiele urzêdów. To bêdzie tra-
gedia. Przed panem 41 osób?
To ma³o. Ko³o godziny 18.00 to
100 osób potrafi tu staæ w ko-
lejce…

Jadê na Goc³aw. W tamtej-
szym urzêdzie udaje mi siê spo-

tkaæ z naczelnikiem. Spotkaæ,
nie porozmawiaæ, gdy¿ naczel-
nik te¿ nie mo¿e udzielaæ infor-
macji, ale dostajê namiary do
dyrektora Centrum Poczty Od-
dzia³u Rejonowego Warszawa-
Wschód. Miêdzy blokami za-
czepiam kolejnego listonosza. 
- Nie wiemy, na czym stoimy.
Nie wiem, czy bêd¹ zwalniaæ,
czy nie. Ale jak bêd¹… - tu do-
rêczyciel wyjmuje z wózka po-
tê¿ny pakiet listów zwi¹zanych

gumkami-recepturkami – nie
wiem, kto to rozniesie. A to tyl-
ko z jednego bloku.

W koñcu stojê przed gabine-
tem dyrektora. Mi³a asystentka
informuje, ¿e dyrektora nie ma.
Nastêpnie instruuje, ¿e w³aœci-
wie to nic siê tu nie dowiem, bo
dyrektor nie mo¿e mówiæ bez
zgody rzecznika prasowego.
Mówiê o naszych dotychczaso-
wych próbach kontaktu z rzecz-
nikiem. Zaczyna siê sprawdza-
nie, czy nasz mail nie zawêdro-
wa³ do praskiej centrali, w koñ-
cu otrzymujê odpowiedŸ, ¿e
owszem, zawêdrowa³, ale zagi-
n¹³. Dostajê tylko telefon ko-
mórkowy do rzecznika.

Dzwoniê i dowiadujê siê wie-
lu ciekawych rzeczy. Na po-
cz¹tku marca zosta³ wybrany
nowy prezes przedsiêbiorstwa.
Wstrzyma³ proces restruktury-

zacji, by sprawdziæ zasadnoœæ
przekszta³ceñ. A wiêc pla-
cówek likwidowaæ nie bêd¹,
pracownicy na bruk nie pójd¹.
Na razie…  

Czujê niedosyt informacji.
Mo¿e zwi¹zkowcy coœ powie-
dz¹. 16 marca idê na pochód
zwi¹zków zawodowych prote-
stuj¹cych przeciw zwolnie-
niom. Na miejscu jest ponad ty-
si¹c pracowników, co drugi ma
gwizdek lub wuwuzelê. Morze
transparentów, na czele pocho-
du trumna z klepsydr¹ Poczty.
Jazgot niesamowity, zgie³k
gniewu i rozczarowania. Jeden
z manifestuj¹cych ma na sobie
plastron praskiej organizacji
„Solidarnoœci”. Mówi zdecydo-
wanym tonem: - Na razie nic
na Pradze nie likwiduj¹. Przy-
najmniej na kilka miesiêcy. Ale
jesteœmy tu solidarnie, by za-
trzymaæ te projekty. Likwidacje
by³y uk³adane bez biznesplanu.
Bêdziemy walczyæ dalej.

Wielu ekspertów mówi, ¿e
infrastruktura Poczty Polskiej
to jej mocny atut, rozrzedzanie
sieci by³oby strza³em w kola-
no. Mo¿e wiêc dyrekcja w ra-
mach oszczêdnoœci pomyœli ra-
czej o zmniejszeniu w³asnej
biurokracji ni¿ o zwalnianiu li-
stonoszy i kasjerek, pozbywa-
niu siê swych placówek i zmu-
szaniu nas do jeszcze d³u¿sze-
go stania w kolejkach. Dalsze
trzymanie pracowników w nie-
pewnoœci mo¿e bowiem za-
koñczyæ siê strajkiem, a to by
by³a katastrofa, której skutki
odczujemy wszyscy. Ju¿ za-
czynamy siê przyzwyczajaæ,
¿e list wys³any z ul. Grenadie-
rów (mamy skrzynkê poczto-
w¹ przy redakcji) na ul. £u-
kowsk¹ (odleg³oœæ 4 przystan-
ków autobusowych) jest dorê-
czany po 10 dniach. A ma byæ
jeszcze gorzej?

Konrad Pisarski

„Za czym kolejka ta stoi…?”

LISTY
AWIZO

O ZIELENI W PARKACH
Specjaliœci od zarz¹dzania zieleni¹ miejsk¹
przez dwa dni obradowali, a nastêpnie odwie-
dzili zrewitalizowane parki Pragi Po³udnie.
W ubieg³ym tygodniu odby³a siê IV konferencja
Zarz¹dzanie Zieleni¹ Miejsk¹.

Jednym z g³ównych tematów mityngu by³ wspó³udzia³ spo³e-
czeñstwa w zarz¹dzaniu miejsk¹ zieleni¹. Praga Po³udnie ma na tej
p³aszczyŸnie doœwiadczenie, gdy¿, przypomnijmy, od pewnego
czasu projekty modernizacji i rewitalizacji parków (Park Znicza,
czy Nad Balatonem) s¹ konsultowane z mieszkañcami. S³usznie

w³adze Warszawy i Biura Ochrony Œrodowiska zdecydowa³y ¿eby
konferencja odby³a siê na Pradze Po³udnie, gdy¿ to w³aœnie w tej
dzielnicy, w ci¹gu ostatnich piêciu lat zrewitalizowano i zbudowa-
no a¿ trzy parki i trzy skwery. Iloœæ to olbrzymia, choæ przykro, ¿e
wœród tych terenów zielonych zabrak³o najwa¿niejszego z parków
– Parku Skaryszewskiego…

Po prezentacji zielonego dorobku w hotelowej sali konferencyjnej
wiceburmistrz Adam Grzegrzó³ka zabra³ uczestników w teren (na zdjê-
ciu). Goœcie zwiedzili Park Znicza, Park Nad Balatonem i Park OPAK.
– To¿ to istny ogród botaniczny! – skomentowa³ z podziwem jeden
z uczestników czytaj¹c w Parku OPAK wykaz rosn¹cej tu roœlinnoœci.

Zwiedzaj¹cym bardzo podoba³y siê rozwi¹zania, jakie zastoso-
wano w Parku Nad Balatonem. Szczególnie kaskada wodna, most-
ki i kawiarnia ulokowana na pomoœcie. A w Parku OPAK goœcie
z dzieciêc¹ radoœci¹ korzystali z placyków zabaw. – Myœlê, ¿e do-
ceniona zosta³a zarówno zieleñ naszych parków, jak i ich funkcjo-
nalnoœæ – podsumowa³ „Mieszkañcowi” wiceburmistrz Grzegrzó³-
ka i zapowiedzia³ dalsze dzia³ania w sferze modernizacji po³udnio-
wopraskich parków. – Choæ czasy bud¿etowe s¹ ciê¿kie, to chcemy
do roku 2013 zrewitalizowaæ Park Poliñskiego. Myœlimy te¿ o Par-
ku „Leœnika”. Je¿eli ZOM rozpocznie rewitalizacjê Parku Skary-
szewskiego, to Dzielnica obiecuje zaj¹æ siê zieleni¹ nad jeziorkiem
Kamionkowskim.   ar

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

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

Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
Ginekolog

od poniedzia³ku do pi¹tku
16.00-19.00

USG prenatalne 3D 4D
poniedzia³ek, œroda, czwartek, pi¹tek

16.00-18.00
Urolog

wtorek 14.00-16.00

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA I ESTETYCZNA
PROTETYKA ORTODONCJA

CHIRURGIA IMPLANTY
Znieczulenia miejscowe. Nowoczesny sprzêt i materia³y.
INDYWIDUALNY DOBÓR POSTÊPOWANIA LECZNICZEGO.

Czynne poniedzia³ek–pi¹tek 9.00–20.00
Honorujemy wszystkie karty kredytowe.

Ul. GROCHOWSKA 56
tel. 22 879 87 61

0696 472 557
www.iwadent.waw.pl
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W czwartek, 10 marca
w hotelu Sheraton odby³a siê
konferencja prasowa poœwiê-
cona prezentacji wyników
Spó³ki Dom Development
S.A. za 2010 rok. Naszym
czytelnikom Spó³ka ta po-
winna byæ znana przede
wszystkim dziêki licznym in-
westycjom budowlanym na
prawym brzegu Wis³y. Wy-
starczy tu wymieniæ projek-
ty: Saska, Adria, Derby czy
osiedle Wilno na Targówku
Elsnerowie.

Intensywna praca
- 2010 rok to dla nas okres

przede wszystkim intensywnej
pracy zwi¹zanej z wprowadze-
niem nowych inwestycji do
sprzeda¿y oraz promocji sprze-
da¿y mieszkañ z naszej oferty.

W efekcie naszej rozwa¿nej
strategii, któr¹ konsekwentnie
realizowaliœmy w czasie kryzy-
su oraz wzmo¿onej pracy nad
nowymi projektami zdobyliœmy
rekordowy na skalê europejsk¹
udzia³ w warszawskim rynku
mieszkaniowym (…) Takim
udzia³em w stolicy pañstwa eu-
ropejskiego nie mo¿e pochwa-
liæ siê ¿aden inny deweloper” –
mówi³ Jaros³aw Szanajca, Pre-
zes Zarz¹du Dom Develop-
ment S.A.

Lider w Stolicy
Wp³yw kryzysu ekonomicz-

nego, który w szczególny spo-
sób dotkn¹³ bran¿ê budowlan¹
jest oczywiœcie widoczny
w wynikach Spó³ki za 2010
rok. Dom Development na
prze³omie 2008 i 2009 roku

nie wprowadzi³ do budowy
i sprzeda¿y ¿adnej inwestycji,
co znajduje swoje odbicie
w obecnych wynikach finan-
sowych. Pomimo tego Spó³ka
utrzymuje pozycjê wiod¹cego
dewelopera na polskim rynku

oraz niekwestionowanego li-
dera w Stolicy. W IV kwartale
2010 roku udzia³ Dom Deve-
lopment w rynku warszaw-
skim, wyniós³ 16,6%. – Mimo
kryzysu, wykonaliœmy podsta-
wowe za³o¿enia, jakie posta-

wiliœmy przed sob¹ w roku
2010 – komentuje prezes Sza-
najca. 

Mocne fundamenty
Mocnymi fundamentami

wzrostu Dom Development s¹
silna pozycja gotówkowa oraz
du¿y bank ziemi, które zapew-
niaj¹ Spó³ce elastycznoœæ
w dzia³aniu. Dom Develop-
ment utrzymuje wysok¹ p³yn-
noœæ i bezpieczn¹ strukturê za-
d³u¿enia. W ubieg³ym roku
Spó³ka wprowadzi³a do sprze-
da¿y 12 nowych projektów,
w których ³¹cznie powstanie
2151 mieszkañ. Kontynuacje,
istniej¹cych ju¿ projektów to:
osiedle Miasteczko Regaty,
Derby, Saska. Do nowych in-
westycji zaliczyæ mo¿na: osie-
dle Wilno, osiedle Przy Ratu-

szu na Bemowie czy osiedle
Adria na Goc³awiu. 

Strategia Spó³ki
Dom Development sprzeda³,

w roku ubieg³ym, ³¹cznie 1386
mieszkañ netto, czyli o 75%
wiêcej ni¿ w analogicznym
okresie roku 2009. Celem Spó³-
ki jest oczywiœcie umacnianie
pozycji wiod¹cego dewelopera
w Polsce oraz na warszawskim
rynku mieszkaniowym. Na ko-
niec 2010 roku, ³¹cznie z inwe-
stycjami, które Spó³ka rozpo-
czê³a pod koniec 2009 roku,
w budowie by³o 2745 mieszkañ
w 15 projektach w Warszawie.
Pierwsze przekazania mieszkañ
bêd¹ mia³y miejsce ju¿ w po³o-
wie 2011 roku. W tym roku,
Dom Development rozpocz¹³
swój pierwszy projekt poza
Warszaw¹. Chodzi o osiedle
Oaza we Wroc³awiu.

Olga K.

DOBRY ROK DLA DOM DEVELOPMENT

Teren dawnych Zak³adów
Wytwórczych Aparatury Wyso-
kiego Napiêcia (ZWAR), po³o-
¿ony przy wa¿nym wêŸle ko-
munikacyjnym, w obowi¹zuj¹-
cym planie zagospodarowania
przestrzennego oznaczony jest,
jako obszar o przeznaczeniu
techniczno-produkcyjnym.
Uniemo¿liwia to obecnemu
dzier¿awcy dzia³ki, spó³ce RE
project development, realizacjê
zamierzeñ, których celem jest
budowa kompleksu handlowe-
go z parkingiem na 200 samo-
chodów. 

Pytania 
bez odpowiedzi

Centrum handlowe o po-
wierzchni 12 tys. m kw. mia³o-
by powstaæ w zrewitalizowa-
nych, zabytkowych halach po-
fabrycznych. Czêœæ dzia³aj¹-
cych w pobli¿u drobnych
przedsiêbiorców, a tak¿e przed-
stawiciele spó³dzielni, jak Spo-
³em czy Fala, obawiaj¹ siê ¿e
nowy obiekt odbierze im klien-
tów. Spodziewaj¹ siê upadku
ma³ych firm i likwidacji du¿ej
liczby miejsc pracy. Swoje oba-
wy wyra¿ali podczas spotkania
z radnymi i urzêdnikami, zorga-
nizowanego 7 marca w Faleni-
cy.

Przedstawiciele przeciwni-
ków inwestycji chcieli poznaæ
stanowisko samorz¹dowców
wobec kontrowersyjnego pro-
jektu. Czy radni popr¹ propozy-
cjê wprowadzenia zmian w pla-
nie zagospodarowania, której
przyjêcie pozwoli³oby rozpo-
cz¹æ budowê centrum? Czy
miejscowe prawo powinno byæ
tworzone tak, aby spe³nia³o
oczekiwania konkretnego in-
westora? Na te pytania nie uda-
³o siê uzyskaæ jednoznacznej

odpowiedzi. To samo jednak
mo¿na powiedzieæ o pytaniach
strony samorz¹dowej, kierowa-
nych pod adresem protestuj¹-
cych. Dlaczego radni mieliby
siê kierowaæ przy podejmowa-

niu decyzji jedynie interesem
grupy drobnych przedsiêbior-
ców? Jak¹ alternatywê mogliby
zaproponowaæ przeciwnicy bu-
dowy centrum, w sytuacji, gdy
zabytkowe obiekty ZWAR-u
popadaj¹ w ruinê, a niezago-
spodarowany teren w tak wa¿-
nym punkcie dzielnicy pozosta-
je fataln¹ wizytówk¹ Wawra?

Butiki zamiast 
Hollywood

Prowadz¹cy spotkanie Marek
Nerc, jeden z przeciwników in-
westycji, przypomnia³, ¿e tere-
nem dawnego ZWAR-u zainte-
resowani byli inwestorzy,
którzy w opuszczonych halach
chcieli urz¹dziæ studia telewi-
zyjne, ale do realizacji ich po-

mys³ów nie dosz³o. Dzier¿awca
terenu mia³ natomiast, wed³ug
relacji Marka Nerca, z³o¿yæ
w³adzom miasta inn¹ ofertê: -
Inwestor powiedzia³ wprost:
„s³ysza³em, ¿e macie problem
komunikacyjny w dzielnicy Wa-
wer, ¿e chcecie wybudowaæ tu-
nel (pod torami kolejowymi –
przyp. PB). Ja do³o¿ê pieni¹dze
na wybudowanie czêœci tunelu,
ale mam jeden warunek: chcê,
¿ebyœcie pañstwo zmienili plan

na tyle, abym móg³ wybudowaæ
wielkopowierzchniowy obiekt
handlowy”. Zastanawiamy siê,
czy tego typu rozmowy z w³a-
dzami w ogóle powinny mieæ
miejsce. Plan miejscowy póki
co obowi¹zuje – podkreœli³ Ma-
rek Nerc. Inni niezadowoleni
z ewentualnej budowy centrum
handlowego przypominali na-
tomiast, ¿e dzier¿awca podpi-
suj¹c umowê by³ œwiadomy
przeznaczenia terenu.

Ewa Masny, przewodnicz¹ca
Komisji £adu Przestrzennego
Rady Warszawy, zaznaczy³a, ¿e
propozycja zmiany planu zosta-
³a pozytywnie zaopiniowana
zarówno przez jej komisjê, jak
i przez wawersk¹ Radê Dzielni-
cy. 

- Ten plan bêdzie jeszcze wy-
³o¿ony do wgl¹du, ka¿dy bêdzie
móg³ z³o¿yæ do niego uwagi -
doda³a. Krytycznie oceni³a obe-
cny stan zagospodarowania
dzia³ki w centrum Miêdzylesia.
- Gdyby ta zmiana nie nast¹pi-
³a, mielibyœmy tam œmietnik na
wieki wieków amen - podsumo-
wa³a. Zaapelowa³a te¿ do prote-
stuj¹cych przeciwko inwesty-
cji, aby brali pod uwagê potrze-
by mieszkañców. - Jesteœcie
kupcami, ale równie¿ konsu-
mentami i te¿ wolicie kupowaæ
w przyzwoitych warunkach -
stwierdzi³a.

Supermarketu 
nie bêdzie

Wœród zabieraj¹cych g³os za-
brak³o przedstawicieli dzier-
¿awcy dzia³ki. Organizatorzy
spotkania nie ukrywali, ¿e bar-
dziej od propozycji inwestora
interesuje ich zablokowanie ca-
³ej inwestycji. „Mieszkaniec”
wys³a³ jednak do firmy RE pro-
ject development pytania, chc¹c
siê dowiedzieæ m.in. ile skle-
pów ma powstaæ w planowanej
galerii, a tak¿e czy przedsiê-
biorcy z Wawra mog¹ liczyæ na
preferencyjne warunki najmu
powierzchni handlowej. Po kil-
ku dniach nadesz³a doœæ lako-
niczna odpowiedŸ, podpisana
przez El¿bietê Krawczyk, re-
prezentuj¹c¹ firmê w kontak-
tach z mediami: „Niestety jest
jeszcze za wczeœnie by móc od-
powiedzieæ na zadane pytania.
Koncepcja planowanego przez
nas centrum handlowego po-
wstanie dopiero na podstawie
nowego planu miejscowego
i dopiero wtedy, znaj¹c podzia³
powierzchni, zak³adane koszta
oraz czas realizacji inwestycji,
bêdziemy mogli odpowiedzieæ.
Na dzieñ dzisiejszy mo¿emy po-
wiedzieæ, ¿e nie planujemy skle-
pu wielkopowierzchniowego
tylko galeriê ze zró¿nicowan¹
ofert¹.”

Tekst i zdjęcie
Przemysław Bogusz

Niech ¿yj¹ nam!
W pierwszym dniu tegorocznej wiosny, swoje œwiêto ob-

chodzi³ Klub Seniora „Francuska” przy Saskim Centrum
Rodziny Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Uroczystoœæ, która mia³a miejsce w siedzibie Centrum Pro-
mocji Kultury Praga Po³udnie przy ul. Podskarbiñskiej 2, odby-
³a siê w zwi¹zku z pi¹t¹ rocznic¹ dzia³ania Klubu. Trzeba przy-
znaæ, ¿e „Francuska” mo¿e siê poszczyciæ ca³¹ armi¹ przyjació³,
bowiem sala pêka³a w szwach, a do budynku CePeKu nadci¹ga-
³y nieskoñczone grupy uœmiechniêtych goœci.

Spotkanie rozpoczê³a dyrektor Centrum Barbara Gebler-Wa-
siak, przekazuj¹c dla Klubu Seniora pami¹tkowy album o Ma-
donnach papieskich. G³os zabra³ m.in. tak¿e pierwszy dyrektor
praskiego Caritas ks. Krzysztof Ukleja, który piêknie mówi³
o klubie - jako ogrodzie pe³nym kwiatów, ogrodzie pe³nym lu-
dzi tworz¹cych wspólnotê jak¹ jest „Francuska”. 

Ogromne podziêkowania za zaanga¿owanie i serce przekaza-
no prezes Klubu Seniora Ewie Miklas. Pani Ewa zosta³a wrêcz
obsypana ciep³ymi s³owami i kolorowymi bukietami od zaprzy-
jaŸnionych placówek. Podziêkowania i serdeczne ¿yczenia
zdrowia i nieustaj¹cej energii dla seniorów, z³o¿y³ w imieniu
burmistrza dzielnicy Praga Po³udnie radny Ryszard Kalkhoff. 

Poza wspominkami, opowieœciami i rocznicowymi wzrusze-
niami, nie zabrak³o tak¿e uniesieñ artystycznych. Program
rozpocz¹³ wystêp kwartetu klarnetowego, podczas którego
wyœwietlano zdjêcia z klubowych spotkañ i wyjazdów. Obok
klarnetów zabrzmia³ tak¿e fortepian w wykonaniu Józefa Ole-
ksiaka.

Prawdziw¹ radoœæ sprawi³ spektakl teatru Pora na Seniora (na
zdjêciu). Aktorzy w ¿artobliwy sposób zabrali goœci do œwiata
wierszy Jana Brzechwy. Scena zakwit³a weso³ymi opowiastka-
mi o perypetiach zwierzaków wszelakich, budz¹c poœród publi-
ki prawdziwe pozytywne poruszenie. 

O Pradze gawêdzi³ Zdzis³aw Brudnicki, zaœ Wies³aw Komasa
wzruszy³ najpiêkniejszymi wierszami. Wszyscy w atmosferze
pe³nej ¿yczliwoœci, spêdzili tego dnia mi³e powitanie wiosny.
I choæ seniorzy sami o sobie mówi¹, ¿e s¹ w jesieni ¿ycia, to
niew¹tpliwie 21 marzec by³ dla nich wiosn¹ absolutn¹. Drodzy
Seniorzy, Drogie Kwiaty! – oby Wasz ogród kwit³ równie piêk-
nie wiecznoœæ ca³¹. Katarzyna Zielińska−Witek

Protestuj¹cy chcieli siê dowiedzieæ, czy ich stanowisko bêdzie
brane pod uwagê przy podejmowaniu decyzji w sprawie dzia³ki
w centrum Miêdzylesia.

Nie chcą galerii w halach ZWAR−u
Plany budowy centrum handlowego u zbiegu
ulic ¯egañskiej i Patriotów od kilku lat budz¹
niepokój czêœci wawerskich przedsiêbiorców.
Przeciwnicy inwestycji zorganizowali spotkanie
z przedstawicielami w³adz samorz¹dowych,
aby poznaæ ich stanowisko w tej sprawie.

Od lewej: wiceprezes zarz¹du Janusz Zalewski i prezes
Jaros³aw Szanajca.
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Chleb ¿ycia, ciasto marchew-
kowe Dajany, udziec z sarny
pieczony w winie, pó³gêsek
staropolski, pierzaga
z propolisem w miodzie
spadziowym, zura¿yna
kurpœoska, likier jajecz-
ny radziwi³³owski, to
tylko niektóre z najlep-
szych mazowieckich smako³y-
ków wy³onionych w czwartej
ju¿ edycji konkursu o Laur Mar-
sza³ka. Spoœród 77 zg³oszonych
przysmaków wybrano 14 laure-
atów, przyznano te¿ dwa wyró¿-
nienia. Konkurs cieszy³ siê du-
¿ym zainteresowaniem produ-
centów tradycyjnej ¿ywnoœci
z Mazowsza.Wœród zg³oszo-
nych produktów znalaz³y siê
wyroby piekarnicze: ciasta,
chleby, s³odycze, ale tak¿e pie-
czone miêsa, szynki i kie³basy.
Licznie reprezentowane by³y
tak¿e przetwory mleczne, sery
oraz mas³a. Zg³oszono równie¿
przetwory owocowe i warzyw-
ne, miody, a tak¿e napoje – na-
lewki oraz likiery. Celem kon-
kursu jest promocja najlepszej,
najzdrowszej, najsmaczniejszej,
a tak¿e tradycyjnej ¿ywnoœci
wytwarzanej na Mazowszu. 

Od 4 do 16 kwietnia br. odbê-
dzie siê XXII edycja ogólnopol-
skiej akcji ̄ ó³ty Tydzieñ. Jej ce-
lem jest uœwiadomienie zagro-
¿eñ zdrowotnych zwi¹zanych
z wirusowym zapaleniem w¹-
troby typu A i typu B. Organiza-
torzy akcji chc¹ zwróciæ uwagê
na brak odpornoœci Polaków na
WZW typu A, zw³aszcza wœród
dzieci i m³odzie¿y. Wirusowe
zapalenia w¹troby typu A i typu
B s¹ jednymi z najczêœciej wy-
stêpuj¹cych na œwiecie chorób
zakaŸnych stanowi¹cych po-
wa¿ny problem zdrowotny.
Rocznie zg³aszanych jest ok.
1,4 miliona przypadków WZW
typu A, ale faktyczna liczba za-
chorowañ mo¿e byæ nawet 10-
krotnie wiêksza. W wyniku za-
ka¿enia wirusem zapalenia w¹-
troby typu B, na œwiecie w ci¹-
gu roku umiera oko³o 1 milion
osób. W 2009 r. ponad 50%
przypadków WZW A w Polsce
odnotowano wœród osób do 29.
roku ¿ycia. Tak du¿a liczba za-

chorowañ wynika z bardzo ni-
skiej odpornoœci w tej grupie
wiekowej. Badania wykaza³y
brak przeciwcia³ odpornoœcio-
wych u ponad 90% dzieci do
15. roku ¿ycia oraz u 70% osób
do 25 roku ¿ycia. O zaszczepie-
niu siê przeciwko WZW A po-
winny pamiêtaæ osoby mieszka-
j¹ce w rejonach zagro¿onych
powodziami i lokalnymi podto-
pieniami. Szczegó³owe infor-
macje na stronach: www.zolty-
tydzien.pl i www.szczepienia.pl 

4 marca br. w Muzeum Nie-
podleg³oœci uhonorowano meda-
lem im. Zygmunta Jana Rumla
dyrektor Biblioteki w Dzielnicy
Praga Po³udnie m. st. Warszawy,
Miros³awê Majewsk¹. Medal
przyznano za utrwalanie pamiêci
i promocjê problematyki kreso-
wej oraz za uwieñczone sukce-
sem starania nadania bibliotece
imienia Zygmunta Jana Rumla.  

Klub Kultury „Zastów” orga-
nizuje XI Ogólnopolski Kon-
kurs Plastyczny „Kukie³ka”.
W tym roku bêdzie to postaæ
z bajki pt. „Alicja w krainie
czarów”. Jury oceniaj¹c prace
weŸmie pod uwagê nawi¹zanie
do tematu konkursu, samo-
dzielnoœæ, starannoœæ, pomy-
s³owoœæ, ogólne wra¿enie arty-

styczne i zastosowany materia³.
W konkursie mo¿na startowaæ
w czterech kategoriach wieko-
wych: 7-10 lat, 11-13 lat, 14-16
lat i powy¿ej 17 lat. Prace nale-
¿y dostarczyæ w dniu 13 kwiet-
nia br. w godzinach 13.00-
19.00. Regulamin dostêpny na
stronie: www.kkzastow.com. 

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 przesz³y tymcza-
sowy dom adopcyjny i znalaz³y
siê pod czujnym okiem troskli-
wych opiekunów. Nie s¹ to
wiêc psy ze schroniska, które,
nierzadko zaniedbane i pozba-
wione nale¿ytej opieki, nie po-
trafi¹ siê odnaleŸæ w nowym
domu. Czekaj¹ jednak, by zna-
leŸæ wreszcie dom na sta³e

i czu³ych w³aœcicieli. Kontakt:
606-262-956.

W œrodê 6 kwietnia br.,
w godzinach 9.00-
13.00 odbêdzie siê
w Policealnej Szkole

Medycznej Nr 4 przy
ul. Grenadierów 30a dzieñ

otwarty pod has³em „Dzieñ
dla zdrowia”. Tego dnia osoby
odwiedzaj¹ce  szko³ê bêd¹ mo-
g³y zrobiæ badania krwi (chole-
sterol, cukier, morfologia), pod-
daæ siê bezp³atnym masa¿om.
Odbêdzie siê równie¿ pokaz za-
biegów ratowniczych. 

W sobotê 26 marca o godz.
15.00 w ramach rozgrywek se-
niorów klasy A gr. II odbêdzie
siê mecz pomiêdzy PKS Victo-
ria Zerzeñ a GKS Fenix Sien-
nica, a w ramach rozgrywek
Mazowieckiej Ligi Trampka-
rzy M³odszych 1997 r. gr. I - 2
kwietnia o godz. 11.00 roze-
grany zostanie mecz pomiêdzy
PKS Victoria Zerzeñ – LKS
Nadnarwianka Pu³tusk. Mecze
odbêd¹ siê na boisku PKS Vic-
toria Zerzeñ przy ul. Borków
18. 

NSZZ Emerytów i Renci-
stów „Solidarnoœæ” Komisja
Terenowa Praga Po³udnie wy-
daje bezp³atne legitymacje na
ulgowe przejazdy PKP (37%
zni¿ki), które mo¿na odebraæ
w sekretariacie Zwi¹zku przy
ul. Grochowskiej 259A (wej-
œcie od ul. Grochowskiej 259
(brama) lub ul. Miêdzyborskiej
115A. Czynne w poniedzia³ki
i czwartki w godz. 10.00-13.00,
tel. 22 813-30-70. 

Trenerzy i opiekunowie mog¹
zg³aszaæ swoje dru¿yny do XI
edycji Turnieju „Z podwórka na
stadion o Puchar Tymbarku”.
Ka¿dy trener/opiekun mo¿e
zg³osiæ dowoln¹ liczbê zespo-
³ów ch³opców i dziewcz¹t. Dru-
¿yna mo¿e liczyæ od 6 do ma-
ksymalnie 12 zawodników. Naj-
³atwiej zg³oszenia mo¿na doko-
naæ przez formularz zg³osze-
niowy. Wiêcej informacji na
www.zpodworkanastadion.pl

(ab) 
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Centrum Promocji Kultury dla Pragi Po³udnie ul. Pod-
skarbiñska 2 – 25.03. godz. 19.00 - spektakl „Król Kier znów na
wylocie” w wykonaniu artystów Studium Teatralnego, wstêp
wolny; 26.03. godz. 17.00 - weekend ze Studium Teatralnym –
pokaz filmu „Koniec Pieœni”, wstêp wolny; godz. 17.00 - Krzy-
sztof Dworczyk zaprasza na spotkanie pt. „Dooko³a chiñskich
granic”, wstêp wolny; 28.03. godz. 19.00 - W cyklu Swing Club
wyst¹pi Old Timers Band, wstêp wolny; 30.03. godz. 19.00 – Ka-
baret „Filip z Konopi” Filipa Borowskiego, wstêp 10 z³; 01.04.
godz. 19.00 – Prima Aprilis w CPK -  Kabaret Artystyczny „KA-
Wariat”, wstêp wolny; 2.04. godz. 17.00 – Koncert Orkiestry Re-
prezentacyjnej Wojsk L¹dowych – Arie operowe i operetkowe,
wstêp wolny; 3.04. godz. 14.00 –„Kot w butach” – spektakl dla
dzieci, wstêp 3 z³; godz. 18.00  – „ONI” – antologia w wykona-
niu Ma³gorzaty Masalskiej i Romana Ziemlañskiego, wstêp wol-
ny; 5.04. godz. 18.00 - Warsztaty SF: „Lód” Jacka Dukaja czyli
o œwiatach alternatywnych; 6.04. godz. 17.00 – Spotkania ze
sztuk¹ – wyk³ad  „Akademia i Salon””, wstêp wolny; 7.04. godz.
18.00 – „Jazz-Pieœni” spotkanie ze S³awomirem Sadowskim,
wstêp wolny;

Klub Kultury „Goc³aw” Filia Centrum Promocji Kultury
ul. Abrahama 10 – 27.03. godz. 16.00 i godz. 17.15 – spektakle
– „Akademia Pana Kleksa”. Bilety 5 z³. Przedsprzeda¿ od
14.03.11r., iloœæ miejsc ograniczona!; 28.03. godz. 19.00 –
„Przyjmij ¿ycia wyzwanie” – koncert w wykonaniu zespo³u
A MY TACY. Bilety 8 z³ normalne, 5 z³ ulgowe, bezp³atne zapro-
szenia w biurze KKG (przedsprzeda¿ biletów i odbiór zaproszeñ
od 21.03.2011 r.); 31.03. godz. 10.00–15.30 – Dzielnicowy Kon-
kurs Recytatorski w Jêzyku Obcym. Przegl¹d organizowany
przez Gimnazjum nr 27 im. Orl¹t Lwowskich; 1.04. godz. 11.00
– „Dlaczego nie rozumiemy sztuki wspó³czesnej” – wyk³ad
otwarty  Przemys³awa G³owackiego, wstêp wolny; 4.04. godz.
19.00 – „Opowieœci rysunkowe Edwarda Lutczyna” – spotkanie
ze znanym artyst¹, autorem ilustracji, plakatów i twórczoœci saty-
rycznej, wstêp wolny; 6.04. godz. 19.00 – „Problemy polskiej
oœwiaty” – multimedialne Forum Historyczne, wstêp wolny; 

Klub „Relax” ul. Tarnowiecka 13 - 6.04. godz. 18.00 - kon-
cert pt. „Piosenki które kochamy” w wykonaniu Gra¿yny £apiñ-
skiej i Romana Ziemlañskiego, wstêp wolny;

Klub Kultury ,,Marysin”, ul. Korkowa 96 – 6.04. godz.
15.00 - Akademia kreatywnoœæ - warsztaty plastyczne dla ka¿de-
go bez ograniczeñ wiekowych - wykonanie stroików wielkanoc-
nych; 8.04. godz. 18.00 - Wernisa¿ prac Waldemara Ch³odnickie-
go, uczestnika sekcji malarstwa z DK Praga; 9.04. godz. 17.00 –
„Dawnych wspomnieñ czar” -  na spotkanie zaprasza grupa wo-
kalna Wawerskiego Uniwersytetu III Wieku; 11.04. godz. 16.00 -
Obrzêdy i tradycje wielkanocne. Rodzinne warsztaty plastyczne
dla dzieci wraz z rodzicami; 13.04. godz. 16.00 - Wieczór filmo-
wy w Klubie Seniora; 13.04. godz. 16.00 - Galeria M³odego Ar-
tysty zaprasza na wystawê wielkanocn¹;                  

Oœrodek Kultury w Dzielnicy Weso³a m.st. Warszawy, ul.
Starzyñskiego 21 – 26.03. godz. 17.00 - Koncert w wykonaniu
Chóru TONIKA z DK Praga Pó³noc.    

Oœrodek Dzia³añ Twórczych „Pogodna” – Filia Oœrodka
Kultury ul. Jana Paw³a II 25 – 25.03. godz. 10.30 – Tañcz¹ pal-
ce po guzikach. Koncert duetu akordeonowego z cyklu „Filhar-
monia Narodowa dla dzieci”; 27.03. godz. 16.00 - Ksiê¿niczka
i rycerz. Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Teatru Dobrego
Serca; 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

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)

PIWNICA GRATIS!

Pyrylandia Sp. z o.o. z Warszawy poszukuje do pracy:
  Montera urz¹dzeñ elektronicznych (praca na etat lub zlecenie) 

Wymagania: wykszta³cenie elektroniczne, elektryczne lub elektromechaniczne, prawo
jazdy B, umiejêtnoœæ lutowania, doœwiadczenie w monta¿u urz¹dzeñ elektronicznych
lub elektromechanicznych - minimum 1 rok.

  Montera wi¹zek kablowych (mo¿liwa praca w domu, ³¹cznie z zaopatrzeniem
materia³owym)

Wymagania: wykszta³cenie elektroniczne, elektryczne lub elektromechaniczne,
umiejêtnoœæ lutowania, doœwiadczenie w monta¿u okablowania - minimum 1 rok.

  Zaopatrzeniowca (praca na 1/2 etatu)

Wymagania: wykszta³cenie elektroniczne, elektryczne lub elektromechaniczne, znajo-
moœæ materia³oznawstwa elektronicznego, prawo jazdy B, doœwiadczenie w zaopa-
trzeniu dla firmy elektronicznej lub elektrotechnicznej - minimum 1 rok.

Osoby zainteresowane proszê o przesy³anie CV ze wskazaniem stanowiska na adres
e-mail: biuro@pyrylandia.com.pl.

Wiêcej informacji o firmie zatrudniaj¹cej: www.pyrylandia.com.pl.
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- Minê masz pan, jak grabarz w pracy, sta³o siê co?
- Jeszcze panu ma³o, Eustachy Mordziak by³ wyraŸnie po-

irytowany niewinnym z pozoru pytaniem Kazimierza G³ów-
ki, swojego kolegi. – Przez tê nieszczêœliw¹ Japoniê spaæ
nie mogê. Panie, okazuje siê, ¿e mo¿esz pan byæ bogaty,
mo¿esz pan mieæ komputerów skolko ugodno, autostradê do
ka¿dej wsi, poci¹gi niczym odrzutowce, a przychodzi mo-
ment i w parê sekund wszystko obraca siê w perzynê. 

- Fakt, nieszczêœcie spotka³o ludzi straszne. Niemniej
z ka¿dej sytuacji nale¿y wyci¹gaæ jak¹œ naukê.

- Jak¹ tu naukê wyci¹gn¹æ, gdy jakieœ podziemne p³yty
skalne nagle siê zderzaj¹, wywo³uj¹c na powierzchni s¹dny
dzieñ. Jaki cz³owiek mo¿e mieæ na to wp³yw? 

- ¯adnego. Natura, wbrew pozorom, jest nieokie³znana.
Ale z drugiej strony mo¿na powiedzieæ, ¿e wiêcej nieszczê-
œcia przysporzy³o to cholerne tsunami ni¿ same wstrz¹sy.
Wie¿owce, dajmy na to, nie przewróci³y siê, buja³y siê, ki-
wa³y, ale sta³y. Cz³owiek nauczy³ siê budowaæ tak, ¿eby bu-
dynek obroni³ siê przed czymœ tak groŸnym, jak trzêsienie
ziemi. Niesamowite.

- Znakiem tego, panie Kaziu, jak siê tak rozejrzymy wokó³
siebie, to dochodzimy do wniosku, ¿e my musimy siê jeszcze
sporo uczyæ. Na szczêœcie nie ma u nas trzêsieñ ziemi i nie
grozi nam tsunami. 

- Na szczêœcie. Ale a propos uczyæ siê – z Internetu pan
nie korzystasz?

- Nie.

- Po raz kolejny mówiê panu, ¿a³uj pan. Jak pan wie, bo
telewizjê pan ogl¹da, a oni to pokazywali, prezydent Komo-
rowski osob¹ w³asn¹ uda³ siê do Ambasady Japonii, ¿eby
wpisaæ siê do ksiêgi kondolencyjnej.

- Tak siê robi, co w tym dziwnego?
- Ano to, ¿e nasz prezydent napisa³ „³¹czymy siê w bulu”!

Znaczy, „bulu” napisa³ przez „u” otwarte…
- ¯artujesz pan, nie wierzê.
- Jak pragnê zdrowia, w Internecie pokazali czarno na

bia³ym.
- My to mamy fart – jeden wa¿niak nie zna hymnu, drugi

ortografii… 
- Machn¹æ rêk¹, panie Eustachy, w koñcu nie takie turbu-

lencje nasza kochana ojczyzna przetrzyma³a. Polska jest
trochê tak, jak te japoñskie wie¿owce. Lepiej rozejrzyj siê
pan wko³o. Co pan widzi?

- Szczerze? Nic ciekawego, jak to na przedwioœniu.
- To swoj¹ drog¹, ale zmiany s¹ ju¿ widoczne.
- Gdzie?
- W oczach dziewczyn. Trzeba patrzeæ na dziewczyny. S¹

jakby bardziej kolorowe, bardziej rozszczebiotane, zalotne.
Wiosna, panie Eustachy, wiosna. Pachnie mi³oœci¹. ¯ycie
znów bêdzie gór¹, pokona trzêsienia ziemi, tsunami. Pamiê-
ta pan, jak to jest? Na pewno pan pamiêta, tego siê nie za-
pomina. 

- Owszem, owszem. A wie pan, czasami myœla³em sobie
wtedy, ¿e mi³oœæ, to s¹ takie mêsko-damskie szachy.

- Coœ w tym jest, ale akurat z tym porównaniem bym nie
przesadza³.

- Z powodu?
- Bo w mi³oœci nie ka¿da rozgrywka koñczona po trzech

ruchach wzbudza podziw. Szaser

Co tam panie na Pradze...

Babol

stwie, w którym tyle osób de-
klaruje wyznawanie zasad
chrzeœcijañskich, skromna
garstka przestrzega dziesiê-
ciu przykazañ, a w szczegól-
noœci ósmego – „Nie mów
fa³szywego œwiadectwa prze-
ciw bliŸniemu swemu” czy
dziesi¹tego, tego o po¿¹da-
niu „rzeczy, która bliŸniego
jest”.

Nie chcê nikomu prawiæ
mora³ów czy nawracaæ, ma-
my specjalistów w obu tych
obszarach. Ale trudno siê po-
godziæ z wszechogarniaj¹cym
b³otem pomówieñ, plotek, in-
synuacji, pod¿egañ i innych
odra¿aj¹cych dzia³añ. Tre-
ning zaczyna siê ju¿ w szkole -
podpuszczanie jednych prze-
ciwko drugim, ma³a intry¿ka

i nagonka na kogoœ, kogo nie
lubimy… Dlaczego nie lubi-
my? Bo ma drogie i ³adne
ubrania. Bo siê za dobrze
uczy. Bo mu kupili motorynkê.
Ta motywacja - inspirowana
³amaniem dziesi¹tego przyka-
zania (skoro on ma coœ, czego
ja nie mam, to mu „do³o¿ê”)
to najczêstsza inspiracja plo-
ciuchów i zawistników. Mimo,
¿e takie dzia³ania s¹ potêpia-
ne od tysi¹cleci, czego dowo-
dzi dekalog.

Z obmow¹ i szczuciem jest
podobnie, jak z prostytucj¹:
dopóki znajdzie siê szczodry
klient, dopóty znajd¹ siê zain-
teresowane panie. A plociu-
chy? Nadstawiaj¹c ucha, za-
chêcamy do kolejnych „sen-
sacyjnych” przekazów. Wielki
Post nie na wszystkich robi
wra¿enie - to nic dziwnego.
Ale mo¿e z wiosn¹ spróbuje-
my zatrzymaæ tê paskudn¹,
szeptan¹ falê. Od dziœ dajmy
wiarê w³asnym oczom i roz-
s¹dkowi, a nie cudzym s³o-
wom. Zw³aszcza, jeœli chodzi
o polityków i media. żu

Kobiecym okiem

Wie pani? Podobno ten sa-
mochód to nie ich, tylko te-
œcia… Podobno ten spod
czternastki to gej! A tamta ru-
da to perukê nosi!

W zasadzie ka¿dy potêpia
plotki i pomówienia, ale te¿
olbrzymia wiêkszoœæ spo³eczeñ-
stwa chêtnie nadstawia ucha
lub s³u¿y jako „dobrze poinfor-
mowany” przekaŸnik. Ludzie
nie zauwa¿aj¹, ¿e od dwudzie-
stu lat mamy nieporównanie
szerszy dostêp do Ÿróde³,
w których mo¿na sprawdziæ
wiarygodnoœæ niejednego plot-
karza. Transparentnoœæ i licze-
nie siê z obywatelem nie osi¹-
gnê³y jeszcze wymarzonego po-
ziomu, a i tak niewielu korzysta
z mo¿liwoœci, jakie daj¹.

Trudno zrozumieæ, jak to
mo¿liwe, ¿e w spo³eczeñ-

Ósme 
przykazanie
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Legiê Honorow¹ ustanowi³ Napoleon Bonaparte w roku 1802. Jest to naj-
wy¿sze odznaczenie francuskie, a najwy¿szym jego stopniem jest stopieñ ofi-
cerski. 26 paŸdziernika 2010 roku Oficerem Legii Honorowej zosta³a Hanna
Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, a nast¹pi³o to  w czasie uroczystoœci
w ambasadzie francuskiej w Polsce, kiedy przypi¹³ jej Legiê i wrêczy³ insygnia
ambasador Francji, J.E. François Barry de Longchamps. Dziêkuj¹c Francji za
to odznaczenie, pani Gronkiewicz-Waltz powiedzia³a: „Cieszê siê, ¿e jest tu
moja mama i ¿e doczeka³a siê tego odznaczenia, gdy¿ zawsze mobilizowa³a
mnie do nauki jêzyka francuskiego. Dziêki temu w budynku ambasady fran-
cuskiej zda³am egzamin i uzyska³am stypendium na Sorbonie. Kiedy zosta³am
prezesem Narodowego Banku Polskiego, wszyscy prezesi banków w Europie
Œrodkowej wzorowali siê na niemieckim Bundesbanku. Tymczasem ja pomy-
œla³am: ‘Mamy inny system zarz¹dzania i pewn¹ tradycjê napoleoñsk¹. Za-
wrzyjmy wiêc porozumienie z Bankiem Francji’. S¹ rezultaty: mamy m.in. Ra-
dê Polityki Pieniê¿nej, zaœ w ustawie o NBP s¹ pewne wzorce francuskie. Przy-
znajê, ¿e du¿o zawdziêczam Francji, ale i Polsce to siê op³aca – ma na przy-
k³ad stabilny system zarz¹dzania bankiem. Cieszê siê tak¿e, ¿e Warszawa
i Pary¿ maj¹ dobre relacje”.   

W tym przemówieniu pani prezydent s¹ jednak dwa s³ówka, na które mo¿e
nie wszyscy zwrócili uwagê. Powiedzia³a ona: „Cieszê siê, ¿e moja mama docze-
ka³a siê tego odznaczenia”. Rzecz w tym, ¿e je¿eli jakaœ polska osobistoœæ otrzy-
muje tak wysokie odznaczenie zagraniczne, musi uzyskaæ faktycznie zezwole-
nie na przyjêcie go od kancelarii prezydenta RP. Pani Gronkiewicz-Waltz otrzy-
ma³a Legiê Honorow¹ ju¿ doœæ dawno, ale z kancelarii prezydenta Lecha Ka-
czyñskiego nie nadchodzi³a odpowiedŸ na jej wniosek – ani pozytywna ani ne-
gatywna. Fakt ten blokowa³ samo wrêczenie jej tego odznaczenia. Dopiero kan-
celaria prezydenta Bronis³awa Komorowskiego tê blokadê znios³a. 

Je¿eli ju¿ jesteœmy „przy ambasadorach”, to powiedzmy te¿ s³ów kilka o no-
wym ambasadorze Niemiec. To J.E. Rüdiger Freiherr (Baron) von Fritsch. W dru-
giej po³owie lat 1980-tych by³ on referentem do spraw politycznych w ambasa-
dzie RFN w Warszawie.   Na rok przed przyjazdem do Polski jako ambasador
napisa³ on ksi¹¿kê pt. „Die Sache mit Tom – eine Flucht in Deutschland” („Spra-
wa z Tomem – Ucieczka w Niemczech”). Ksi¹¿ka opisuje pomoc, jakiej  baron
udzieli³ w 1974 roku swojemu kuzynowi i dwom innym przyjacio³om w uciecz-
ce z NRD do RFN. Chyba wspomnienia tej sprawy by³y jedn¹ z przyczyn, dla
których ambasador von Fritsch po³¹czy³ przyjêcie z okazji œwiêta pañstwowego
Niemiec - „Dnia Jednoœci Niemieckiej” - 3 paŸdziernika 2010 roku, z Polsk¹.
Dokona³ mianowicie ods³oniêcia instalacji artystycznej „Przez Warszawê do wol-
noœci”.  Chodzi³o o to, ¿e w lecie i na jesieni 1989 roku, przed upadkiem muru
berliñskiego, oko³o 6 tysiêcy obywateli NRD przyby³o do Warszawy i zaczê³o ko-
czowaæ przed ambasad¹ RFN na Saskiej Kêpie, by uzyskaæ mo¿liwoœæ przedo-
stania siê do RFN. Granica miêdzy NRD a RFN by³a wci¹¿ silnie strze¿ona. Rz¹d
Tadeusza Mazowieckiego, formalnie jeszcze w PRL, wynegocjowa³ z NRD mo¿li-
woœæ wolnego przejazdu kolejami z Warszawy przez terytorium NRD do RFN
tych „koczowników”. 1 paŸdziernika 1989 roku, z Dworca Wschodniego na Pra-
dze, zacz¹³ siê ten kolejowy exodus 250 poci¹gami. Mur berliñski zaœ pad³ do-
piero 9 listopada 1989 roku. A teraz pointa. Powy¿szych informacji (z wyj¹t-
kiem postêpowania kancelarii Lecha Kaczyñskiego) zaczerpn¹³em z najnowsze-
go numeru pisma „Ambasador”, którego redakcja mieœci siê przy ulicy Zwyciêz-
ców na Saskiej Kêpie.    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: 24–25, 29–31 III i 3–7 IV 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
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

04−052 Warszawa ul. Grenadierów 25/27
tel. 22 810−19−24

www.orto−sklep.waw.pl
Czynny: poniedzia³ki-pi¹tki godz. 1000-1800, 

soboty 1000-1400

Gwarantujemy miłą i fachową obsługę!
Dojazd autobusami: 135,141,158,188, 311, 515, 523

(przystanek Osiedle Majdañska)

Realizujemy zlecenia NFZ

SKLEP
ORTOPEDYCZNO−
REHABILITACYJNY

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

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII
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Metal−Market

REKLAMA REKLAMA

GIMNAZJALISTO!!!
Specjalnie dla Ciebie 

– Gie³da Po³udniowopraskich Szkó³
Ponadgimnazjalnych

pod honorowym patronatem
Burmistrza Dzielnicy Praga Po³udnie 

pana Tomasza Kucharskiego
28 marca 2011 r. w godz. 10.00-16.00

w budynku Zespo³u Szkó³ nr 5 
im. Stefana Kisielewskiego, 

ul. Szczawnicka 1.
W³asne oferty edukacyjne zaprezentuj¹

szko³y ponadgimnazjalne 
naszej dzielnicy.

PrzyjdŸ! Wybierz dla siebie najlepsz¹ szko³ê!

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

Zespó³ Szkó³ Sportowych 70
im. p³k Henryka Leliwy-Roycewicz

ul. Siennicka 40
04-393 Warszawa

zaprasza na

DZIEÑ OTWARTY:
31 marca o godz. 1800

Spotkanie informacyjne
dla kandydatów

do klas I gimnazjum

S³adanie podañ o przyjêcie do szko³y
do 30 kwietnia 2011 r.

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

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

nauka dla dzieci i doros³ych 
challange turnieje

www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
NA ABONAMENTY
NA SEZON LETNI!

- Firma MT Polska jest
obecna na rynku od pocz¹t-
ku lat 90. Dla organizatorów
du¿ych imprez targowych
by³y to pionierskie czasy.
Czy od tej pory bran¿a bar-
dzo siê zmieni³a?

- Oczywiœcie. Pamiêtam jak
do organizatorów targów
ustawia³a siê kolejka wystaw-
ców. Trzeba by³o ograniczaæ
wielkoœæ stoisk, aby reprezen-
tacja firm by³a wystarczaj¹co
liczna. Pocz¹tek lat dwuty-
siêcznych przyniós³ czêœcio-
we za³amanie rynku, zwi¹za-
ne z ogólnym kryzysem.
Równie¿ rozwój Internetu
wydawa³ siê zagro¿eniem dla
bran¿y. Spotyka³am siê z py-
taniem po co robiæ targi, sko-
ro wszystko mo¿na sobie
obejrzeæ w Internecie przed
dokonaniem zakupu. Okaza³o
siê, ¿e Internet wprawdzie
bardzo u³atwia kontakty
z klientami, ale nie zast¹pi
bezpoœredniej rozmowy –
zw³aszcza, jeœli chodzi o bar-
dziej skomplikowane sprawy,
ni¿ wybór produktu z interne-
towego katalogu. Targi zosta-
³y wiêc ponownie docenione
i choæ mo¿e daleko nam je-
szcze do œwiatowego pozio-

mu w tej kwestii, to jednak
coraz wiêcej firm dostrzega,
¿e jest to najtañsza forma pro-
mocji.

- Pierwsze imprezy targo-
we odbywa³y siê w Pa³acu
Kultury i Nauki, miejscu do
tego nieprzystosowanym.
Obecnie dysponujecie Pañ-
stwo nowoczesnym obiek-
tem przy ul. Marsa w Waw-
rze. Jakie s¹ jego mo¿liwo-
œci?

- Pa³ac Kultury to fanta-
styczne miejsce, gdzie mieœci
siê wiele potrzebnych instytu-
cji, ale zorganizowanie tam na
przyk³ad Targów Gastrono-
micznych, wymagaj¹cych
pod³¹czenia wielu instalacji,
rzeczywiœcie by³o ogromnym

wyzwaniem. Dziœ jest bez po-
równania bardziej komforto-
wo – i dla nas, jako organiza-
torów i dla wystawców. Ma-
my nowoczesn¹ halê o po-
wierzchni 10 tys. m kw. z pe³-
n¹ infrastruktur¹ techniczn¹
pozwalaj¹c¹ na pod³¹czenie
wszelkich mediów. Specjalna
konstrukcja odporna na du¿e
obci¹¿enia, wysokoœæ 10 m,
mo¿liwoœæ organizowania
dwóch niezale¿nych imprez
jednoczeœnie, sale konferen-
cyjne, parkingi na 1,5 tys. sa-
mochodów – to tylko niektóre
jej atuty. Myœlê, ¿e na tê chwi-
lê to jeden z nielicznych ta-
kich obiektów w Polsce, a nie
jest to nasze ostatnie s³owo.
W planach mamy budowê ko-
lejnej hali i hotelu.

- I to wszystko w Wawrze,
dzielnicy b¹dŸ co b¹dŸ pery-
feryjnej. Czy lokalizacja nie
zniechêca potencjalnych
wystawców?

- W sytuacji, gdy z lotniska
jedzie siê tutaj 20 minut,
a dziêki nowym po³¹czeniom
komunikacyjnym mo¿na
w jeszcze krótszym czasie do-
trzeæ do nas niemal z ka¿dej
dzielnicy Warszawy, lokaliza-
cja jest zalet¹, a nie wad¹. Po-
za tym lokalne w³adze, z pa-
ni¹ burmistrz Jolant¹ Koczo-
rowsk¹, doskonale rozumiej¹
znaczenie du¿ych imprez dla

integracji spo³ecznej i rozwo-
ju dzielnicy. Wspó³pracujemy
zreszt¹ z miastem od pocz¹t-
ku naszej dzia³alnoœci, m.in.
promujemy Warszawê pod-
czas du¿ych targów turystycz-
nych, które organizujemy. 

- W najbli¿szym czasie
odbêd¹ siê imprezy, które
powinny zainteresowaæ mie-
szkañców Warszawy, nie
tylko tej prawobrze¿nej.

- Tak, w dniach 23-25 mar-
ca zapraszamy na Jubileuszo-
we, XV Targi Gastronomicz-
ne EUROGASTRO z udzia-
³em, ponad 270 wystawców.
Bêd¹ degustacje, konkursy
i szereg innych atrakcji. A ju¿
1 kwietnia rozpoczn¹ siê
trwaj¹ce trzy dni XVI Targi
Turystyki i Wypoczynku La-
to, które co roku przyci¹gaj¹
ca³e rodziny. Bêdzie im towa-
rzyszyæ szereg ciekawych
wydarzeñ, od zabaw dla dzie-
ci po spotkania ze znanymi
podró¿nikami. Niezwykle in-
teresuj¹c¹ imprez¹ s¹ wrze-
œniowe Miêdzynarodowe Tar-
gi Turystyczne TT Warsaw.
Swoj¹ ofertê prezentuje na
nich 70 krajów, przyje¿d¿aj¹
przedstawiciele bran¿y z ca³e-
go œwiata. Myœlê, ¿e trudno
o lepsz¹ promocjê turystyki
w ogóle, a oferty turystycznej
Polski, w tym Warszawy
w szczególnoœci.

Wawer targowym centrum stolicy
Z Urszul¹ Potêg¹, prezesem zarz¹du spó³ki
MT Targi z grupy MT Polska, rozmawia 
Przemys³aw Bogusz.

I ptaszek stoi…
Wiadomo, ¿e dŸwigni¹ handlu jest reklama.
Ale czy reklama winna wkraczaæ w ka¿d¹
przestrzeñ? A konkretnie, czy reklama œrod-
ków poprawiaj¹cych erekcjê winna wisieæ
na… karmnikach w Parku Skaryszewskim?

Niedawno karmniki w „Skaryszaku” zosta³y ozdobione rekla-
m¹ œrodka FaluMax. Pierwszy cz³on nazwy specyfiku, czyli „falu”,
nie pochodzi jednak od wdziêcznego falowania ptasich skrzyde³, ale
od ³aciñskiej nazwy mêskiego narz¹du p³ciowego. A reklamowany

na karmnikach suplement diety ma wspomóc mêsk¹ sprawnoœæ se-
ksualn¹… Zielone nalepki specyfiku ozdobione s¹ dodatkowymi
napisami „Tylko dla bardzo doros³ych” i „Dbamy o wszystkie pta-
szki”. Skoro jesteœmy w dwuznacznej, ptasio-erotycznej retoryce, to
mo¿na powiedzieæ, ¿e pomys³ z polotem i z jajem. Reklama nie bu-
dzi zastrze¿eñ na warszawskich skwerach, w których FaluMax pro-
wadzi swoj¹ kampaniê, ale czy pasuje do Parku Skaryszewskiego,
który jest miejsk¹ oaz¹ spokoju i obiektem zabytkowym? 

– Pochwalam wieszanie karmników w okresie jesienno-zimowym,
ale naklejanie na karmnikach reklam jest dla mnie wrêcz karygod-
ne. Do tego s³u¿¹ inne miejsca – mówi „Mieszkañcowi” Urszula
Rubczyñska, korzystaj¹ca z parkowego piêkna mieszkanka Ka-
mionka. – Do parku przychodzi siê po to, aby odpocz¹æ. Tak¿e od
natrêtnych reklam! – komentuj¹ z dezaprobat¹ inni spacerowicze.

O oklejenie karmników zapytaliœmy zarz¹dzaj¹cy parkiem Zarz¹d
Oczyszczania Miasta, ale nie otrzymaliœmy odpowiedzi w terminie
umo¿liwiaj¹cym ujêcie jej w niniejszym tekœcie. Szkoda. Tym bar-
dziej, ¿e zapewne ZOM nie udostêpni³ karmnikowej powierzchni
reklamowej za darmo i otrzyma³ za to stosown¹ gratyfikacjê. Zre-
szt¹ podobnie, jak za inne nietypowe udostêpniania parkowej prze-
strzeni (np. na u¿ytek krêcenia scen serialowych, czy telewizyjnych
reklam). Szkoda tym bardziej, ¿e niedoinwestowany „Skaryszak”,
najciekawszy obiekt najbli¿szy budowie Stadionu Narodowego, po-
pada w ruinê i p³onne s¹ nadzieje na jego rewitalizacjê przed Euro
2012. Naturalne piêkno parku nie bêdzie w stanie przykryæ wstydu,
jaki za nieco ponad rok, sp³ynie na ZOM i w³adze Miasta, kiedy
dziesi¹tki tysiêcy turystów odwiedz¹ Park Skaryszewski. Oby tylko
do „Skaryszaka” nie wchodzili pi³karze, bo na spêkanych i pokru-
szonych asfaltowych alejkach mog¹ po³amaæ sobie nogi… 

A swoj¹ drog¹ ciekawe, czy umieszczenie w parku objêtym ochron¹
konserwatorsk¹, reklamy œrodka na potencjê zosta³o zaakceptowane
przez biuro sto³ecznego konserwatora. Bo jeœli tak, to mamy pomys³ na
dalszy ci¹g kampanii reklamowej. Reklam¹ FaluMax-u mo¿na okleiæ
inny zabytkowy obiekt - Kolumnê Zygmunta III Wazy na Starówce.
I dopisaæ: „Stoi bez przerwy od ponad 360 lat!”… Adam Rosiński  

Nowoczesna hala wystawiennicza o pow. 10 tys. m kw. to jedna z wizytówek Wawra.
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REKLAMA REKLAMA

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

Okulary 49,−*

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

Soczewki 
z antyrefleksem

99,−*

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

HURTOWNIA OPTYCZNA

H U R T  –  D E T A L

Sukces „Mieszkañca” ma
naszym zdaniem dwóch oj-
ców. Po pierwsze Was – czy-
telników, a po drugie rekla-
modawców, którzy wierzyli
w nasz¹ przysz³oœæ. To dziêki
nim dziœ ukazujemy siê
w kontrolowanym nak³adzie
40 tysiêcy egzemplarzy i tra-
fiamy do domów mieszkañ-
ców czterech sto³ecznych
dzielnic za darmo. 

Uda³o nam siê sporo i gdy
patrzymy wstecz, to wierzyæ
nam siê nie chce, ¿e to praw-
da. A jednak! Od lat integruje-
my przedstawicieli ró¿nych
opcji politycznych, z uporem
godnym byæ mo¿e lepszej
sprawy, namawiaj¹c ich na
dzia³alnoœæ charytatywn¹ dla
najbardziej potrzebuj¹cych.

Staramy siê ca³y czas prze-
ciwdzia³aæ patologiom spo-
³ecznym wœród dzieci i m³o-
dzie¿y, prowadziæ dzia³alnoœæ
edukacyjn¹ idei samorz¹do-
wej w osiedlu, dzielnicy czy
ca³ej gminie. 

Wymyœliliœmy i wspó³or-
ganizujemy plebiscyt na
„Zacnego Mieszkañca”,
który to tytu³ otrzymali:
Agnieszka Osiecka, Tadeusz
Drozda, prof. Wojciech Ma-
ria Kuœ, Henryk Machalica,
ks. Krzysztof Jackowski, Ze-
non Nowosz, Józef Ro-
szkowski, Ryszard Szurkow-
ski, Zygmunt Kêstowicz czy
Janusz Rewiñski, który przy-
zna³, ¿e bardzo go sobie ceni.
Wspomnia³ te¿, ¿e to w³aœnie
w czasie takiej uroczystoœci

po raz ostatni spotka³ Agnie-
szkê Osieck¹. Spotka³ j¹
u nas, bo to w „Mieszkañcu”
niemo¿liwe staje siê mo¿li-
we. To ostatnie spotkanie
z poetk¹, zdaniem Janusza
Rewiñskiego, wyró¿nia re-
dakcjê spoœród innych. 

Naszym najwiêkszym do-
robkiem s¹ wierni czytelnicy.
Od dziesiêciu lat odwiedzaj¹
nas równie¿ na stronie inter-
netowej www.mieszkaniec.pl
i jest ich kilkuset dziennie.
Mamy te¿ liczne grono przy-
jació³, z których wielu dla
nas pisze. Tomasz Szymañ-
ski, którego felietony rozpo-
czynaj¹ ka¿dy numer twier-
dzi, ¿e „Mieszkaniec” nie jest
dla niego czymœ, a raczej
„kimœ”. 

- Bo ta redakcja to dla mnie
przyjaciele, na których zawsze
mogê polegaæ, do których
uwielbiam wpaœæ, porozma-
wiaæ (bo tu wci¹¿ kultywowa-
na jest tradycja: usi¹dŸ, nie
spiesz siê, pogadamy) dowie-
dzieæ siê, co tak naprawdê na
Pradze s³ychaæ... A gazeta to
Czytelnicy. Mamy takie czasy,
¿e ka¿dy z ka¿dym kontaktuje
siê przez Internet. Ja te¿ do-
stajê pocztê od mieszkañców
t¹ drog¹. Ale s¹ to listy, nawet
jeœli krytyczne w stosunku do
moich komentarzy, to ¿yczli-
we, nie napastliwe, bez tak
powszechnych w anonimo-
wym Internecie wyzwisk
i przezwisk - mówi i dodaje
- „Mieszkaniec” jest wiêc dla
mnie fajn¹ enklaw¹ sarmac-
kich, gawêdziarskich czasów,
gdzie cz³owieka traktuje siê
jak cz³onka rodziny, a Czytel-
ników jak najbli¿szych znajo-
mych... Nieodmiennie od dwu-
dziestu lat.

Ma³gorzata Karolina Pie-
karska – dziennikarka i pisar-

ka podkreœla, ¿e wspó³praca
z ¿adn¹ z redakcji nigdy nie
napawa³a jej tak¹ dum¹ jak
wspó³praca z „Mieszkañ-
cem”. Polityczna niezale¿-
noœæ gazety, ten prosty fakt,
¿e ¿aden polityk nie poci¹ga
tu za sznurki sprawiaj¹, ¿e a¿
chce siê pisaæ o mieœcie, Pra-
dze Po³udnie i Saskiej Kêpie. 

„Mieszkaniec” jest niezwy-
kle wa¿ny dla szefowej wy-
dawnictwa Barbary Moraw-
skiej-Nowosielskiej, która
z ³ezk¹ w oku wspomina zdjê-
cie z wydania pierwszego nu-
meru gazety z dnia 1 kwietnia
1991 roku. - Nie zapomnê tego
uczucia, po przywiezieniu
z drukarni œwie¿ego, wydruko-
wanego numeru gazety, tego
niepokoju, jak Pañstwo go
oceni¹, ale i olbrzymiej rado-
œci – mówi ze wzruszeniem. -
Zespó³ redakcyjny zgromadzi³
siê w wynajêtym pokoju, z ty³u
za redaktorem naczelnym stoi
maszyna do pisania, bo wtedy
jeszcze nie u¿ywaliœmy kompu-
terów. Ko³o nadredaktora sie-

dzi pan, który wpisywa³ teksty
i je u siebie w domu sk³ada³.
Na drugim fotelu dobry duszek
redakcji – grafik i malarka
Wiktoria. To jej rysunek jest na
pierwszej stronie gazety. Obok
niej w okularach Krzysio, au-
tor wiêkszoœci artyku³ów, ja -
jak zwykle obok ciastek. Na tê
okazjê kupi³am babeczki sero-
we i makowe. Za mn¹ Robert,
cz³owiek, który wspó³pracuje
z nami od pocz¹tku, na którym
zawsze mo¿emy polegaæ. Zdjê-
cie robi³a Madzia. To z ni¹ za-
raz pojadê rozwoziæ gazety po
sklepach. Madzia ma prawo
jazdy od dwóch tygodni, ale
wierzy³am, ¿e damy radê i...
da³yœmy. 

Naczelny „Mieszkañca”
mówi, ¿e tylko kilka rzeczy siê
nie uda³o. Przede wszystkim
¿yæ spokojnie i bez stresów, bo
„Mieszkañca” obchodzi los in-
nych mieszkañców. Nie uda³o
nam siê te¿ straciæ ochoty na
dalszy kontakt z czytelnikami,
ale przecie¿ to dla nich to
wszystko. (mebro)

DDDDLLLLAAAA    CCCCIIIIEEEEBBBBIIIIEEEE    OOOODDDD    22220000    LLLLAAAATTTT
Trudno nam dziœ uwierzyæ, ¿e zaczynaliœmy tak skromnie. Od stolika,
dwóch krzese³, dwóch szklanek do herbaty i jednej niecierpliwie wyry-
wanej sobie ³y¿eczki. By³y spory o winietê, tytu³, rubryki i kszta³t pi-
sma. I tylko o pieni¹dze nikt siê nie k³óci³, bo ich po prostu nie by³o. 

Zespó³ redakcyjny 1 kwietnia 1991 r.

Zespó³ redakcyjny 1 kwietnia 2006 r.
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 6

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

BARAN 21.03-21.04
Przed tob¹ pomyœlny czas, aby zawrzeæ kilka
interesuj¹cych znajomoœci. Konsekwencja
i dyplomacja to zalecane w najbli¿szym czasie
sposoby postêpowania. W sprawach serco-
wych postaraj siê o wiêcej wyrozumia³oœci
i zdob¹dŸ siê na wiêkszy dystans, zw³aszcza
do najbli¿szych ci osób. Zastanów siê najpierw
kilka razy, co chcesz powiedzieæ, zanim za-
czniesz kogoœ krytykowaæ. 

BYK 22.04-21.05
Najbli¿sze dni zapowiadaj¹c siê ca³kiem mi³o.
Jeœli masz w planach zawodowych coœ nowe-
go, powiadom o tym swoich bliskich. Ich po-
moc i rada pomog¹ ci podj¹æ ostateczn¹ decy-
zjê. Kontroluj swoje sprawy finansowe,
nadmierna rozrzutnoœæ nie jest teraz wskaza-
na. Unikaj zat³oczonych miejsc i noœ czapkê –
marcowa pogoda miewa zmienne humory. 

BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Odk³adanie wielu spraw na póŸniej mo¿e siê
okazaæ zgubne w skutkach. Mo¿esz poczuæ
oznaki tego w sprawach zawodowych, spiê-
trzenie ich ze sprawami prywatnymi mo¿e do-
prowadziæ do niepotrzebnych zadra¿nieñ. Po-
staraj siê opanowaæ wiosenne roztargnienie
i opracowaæ w³aœciw¹ metodê dzia³ania. Doce-
ni¹ to twoi prze³o¿eni, ale równie¿ bliscy,
którym oszczêdzisz niepotrzebnych nerwów.    

RAK 22.06-22.07
Najbli¿sze dni zapowiadaj¹ siê ciekawie. Mo-
¿esz mieæ mo¿liwoœæ podjêcia nowej pracy,
mo¿e bêdzie szansa na jakiœ awans. Niewy-
kluczone, ¿e uda ci siê zmieniæ adres zamie-
szkania, lub spotkaæ osobê, z któr¹ zwi¹¿esz
swoje dalsze losy. Szykuje siê parê zmian, ale
nie miej obaw, ¿e sobie nie poradzisz. Na pew-
no dasz radê. 

LEW 23.07-23.08
Wyka¿ siê wiêksz¹ cierpliwoœci¹. Unikaj nie-
potrzebnych k³ótni, które chocia¿ mog¹ oczy-
szczaæ atmosferê, bywaj¹ te¿ koñcem niejed-
nej przyjaŸni. Warto siê nieraz zastanowiæ nad
swoim zachowaniem i pomyœleæ  jak dzia³aæ
dalej. Sprawê, o której myœlisz, mo¿esz mieæ
ju¿ prawie za³atwion¹, wystarczy tylko trochê
j¹ „popchn¹æ” we w³aœciwym kierunku.

PANNA 24.08-23.09
Najbli¿sze dni powinny obfitowaæ w wiele cie-
kawych wydarzeñ. Staraj siê wypoczywaæ
i unikaæ stresuj¹cych sytuacji. Sprawy finan-
sowe powinny ciê nastawiæ optymistycznie do
œwiata. Nie stawiaj jednak w finansach wszy-
stkiego na jedn¹ kartê, bo hazard bywa zdra-
dliwy.

WAGA 24.09-23.10
Wiosenne dni sprawiaj¹, ¿e nabierasz nowych
si³ do ¿ycia, mo¿esz szukaæ nowych wra¿eñ

i chcia³byœ ¿yæ z rozmachem.  Ale bywanie
w towarzystwie i spotkania ze znajomymi to
nie wszystko. Nie zapomnij o sprawach wa¿-
nych dla ciebie i dla twoich interesów. Pod ko-
niec miesi¹ca mo¿esz mieæ szansê na ich re-
alizacjê, jednak musisz siê do tego trochê
przy³o¿yæ. Mo¿e warto…  

SKORPION 24.10-23.11
Atmosfera w pracy mo¿e byæ nieco napiêta,
uzbrój siê w cierpliwoœæ i nie pozwól siê spro-
wokowaæ. Wiosenna atmosfera mo¿e powodo-
waæ pewne roztargnienie, kontroluj porz¹dek
w swoich papierach i pilnuj dokumentów. Uwa-
¿aj te¿, abyœ przypadkiem nie zdradzi³ czyichœ
sekretów, bo mog³oby ciê to postawiæ w nie-
zrêcznej sytuacji. 

STRZELEC 24.11-22.12
Wiosna stoi u wrót, mo¿e wiêc pora zdobyæ
siê na odwagê i otworzyæ drzwi komuœ, kto od
dawna nieœmia³o do nich puka? Na pewno
poprawisz swoje samopoczucie i spojrzysz
na œwiat bardziej kolorowo. W sprawach za-
wodowych  nie ulegaj podszeptom niepo-
trzebnej ambicji – porzucenie dotychczaso-
wych zajêæ mo¿e byæ nie najlepszym pomy-
s³em. Warto to jeszcze przemyœleæ i na 
spokojnie zaplanowaæ dalsze etapy swojej
kariery.  

KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Staraj siê unikaæ stresowych sytuacji, bo twój
¿o³¹dek nie zawsze mo¿e wytrzymaæ nerwo-
woœæ, jak¹ mu fundujesz.  W sprawach osobi-
stych nie szykuj¹ siê na razie wiêksze zmiany,
ale warto by³oby zastanowiæ siê nad przysz³o-
œci¹. W finansach dobra passa, zdrowie mo¿e
wymagaæ kontrolnej wizyty u lekarza, nie za-
pominaj o witaminach – wiosenne zmêczenie
mo¿e daæ znaæ o sobie.  

WODNIK 21.01-19.02
Z pewnoœci¹ nie bêdziesz siê nudziæ. Masz
szansê poszerzyæ swoje horyzonty myœlowe,
poznaæ ciekawych ludzi. Mo¿liwe, ¿e wybie-
rzesz siê w dalsz¹ podró¿. W sprawach zawo-
dowych mo¿esz wystartowaæ z czymœ wa¿-
nym. Odkryjesz na nowo uroki techniki kompu-
terowej, wszelkie nowinki techniczne mog¹ siê
staæ twoj¹ pasj¹. 

RYBY 20.02-20.03
Nie jest to czas, mi³a Rybko, gdy mo¿na sobie
pozwoliæ na beztroskie p³yniêcie z pr¹dem.
Niestety, sam urok osobisty mo¿e nie wystar-
czyæ, ¿eby za³atwiæ wa¿n¹ sprawê. Postaraj
siê o bardziej konkretne argumenty, aby staæ
siê przekonuj¹cym i wiarygodnym. Nie roz-
drabniaj siê i nie traæ czasu na rzeczy niepo-
trzebne. Pilnuj kluczy i portfela, wa¿niejsze
sprawy notuj!

Merlin

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

ŚŚwwiięęttaa  iiddąą!!  PPoorraa  nnaa  ppoorrzząąddkkii

wwiioosseennnnee..  KKiillkkaa  pprrzzyyppoo−−

mmnniieeńń……

ZZaacczznniijjmmyy  oodd  „„pprrzzeegglląądduu

wwoojjsskk””,,  cczzyyllii  śśrrooddkkóóww  cczzyyssttoo−−

śśccii::  ccoo  mmaammyy,,  cczzeeggoo  bbrraakkuujjee

ii ttrrzzeebbaa  ttoo  uuzzuuppeełłnniićć..  ZZwwrraaccaajj−−

mmyy  uuwwaaggęę  nnaa  ddaattyy  wwaażżnnoośśccii,,

bbyy  bbeezzppiieecczznniiee  ddllaa  zzddrroowwiiaa

ssttoossoowwaaćć  ccaałłąą  ttęę  cchheemmiięę  nnaa

ppooddłłooggii,,  ookknnaa,,  mmeebbllee  ii ddyywwaannyy..  

Skoro mowa o terminach

przydatności − zanim weźmie−

my się za czyszczenie i szoro−

wanie, przejrzyjmy szafkę czy

szufladę z proszkami do pie−

czenia, rozmaitymi zupkami

czy koncentratami spożyw−

czymi. Co prawda większość

osób deklaruje, że nie stosuje

żadnych tego rodzaju prepa−

ratów, ale też w mało którym

domu nie znajdzie się kilku ko−

stek rosołowych, torebki z go−

tową zupą w proszku czy so−

sem albo galaretką. Ważne, by

nie były przeterminowane. 

Najważniejsza jest aptecz−

ka. Nie wolno używać leków,

maści, kropli, gdy upłynął ter−

min ich ważności. Nie wolno ich

też wyrzucać do śmietnika, le−

piej oddać do apteki, do spe−

cjalnych pojemników na prze−

terminowane farmaceutyki.

A potem − pucujemy!

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Coœ na szybko i oszczêdnie? Proszê bardzo!

✓✓ Zupa z groszkiem: w³oszczyznê z roso³u zagotowujemy
z minimaln¹ iloœci¹ roso³u lub wody, miksujemy z ugotowanym
ziemniakiem (1-2 szt.), koperkiem i natk¹. Dobieramy konsy-
stencjê, dodaj¹c powoli p³yn. Mo¿na daæ nieco œmietanki. Gdy
gotowe, wrzucamy 2-3 garstki mro¿onego, œwie¿ego zielonego
groszku. £adne i smaczne!

✓✓ Makaron aromatyczny: resztki miêsa z pieczonej (nie wêdzonej!) ryby, na
przyk³ad ³ososia (kto œledzi promocje wie, gdzie bywaj¹ œwie¿e ³ososie po 22-23
z³/kg), wrzucamy na patelniê z rozgrzan¹ ³y¿k¹ mas³a. Gdy ryba bêdzie ciep³a,
wlewamy 1/2 - 1 szklanki œmietanki s³odkiej 30%, podgrzewamy mieszaj¹c i odpa-
rowuj¹c czêœæ p³ynu. Dodajemy garœæ lub dwie (nigdy nie bêdzie za wiele) sieka-
nego kopru, mieszamy, przykrywamy i zostawiamy by sk³adniki nabra³y wyrazu. Po
ok. 10 min. wyk³adamy na makaron ugotowany al dente (rurki, kokardki, muszel-
ki). Gotowe, aromatyczne, zdrowe, przygotowuje siê ok. 5-6 min. plus czekanie a¿
„dojrzeje”!

✓✓ Omlet Mieszkañca: dwa jajka zmiksowaæ z 1/2 szklanki maœlanki, kefiru czy jo-
gurtu, 1/2 szklanki wody, 3-4 ³y¿kami oliwy oraz 1/2 p³askiej ³y¿eczki cukru i szczypt¹
soli. Przykryæ, odstawiæ na godzinê. Pó³ porcji wylaæ na rozgrzan¹ patelniê, cienko
wysmarowan¹ t³uszczem i natychmiast na wierzch, lecz tylko na jedn¹ po³ówkê, k³aœæ
paski wêdlin, sera ¿ó³tego, albo tylko aromatycznych zió³; polaæ oszczêdnie ketchu-
pem. Gdy zaczyna siê œcinaæ, z³o¿yæ na pó³ (po³ówkê pust¹ na tê zape³nion¹ dodat-
kami). Przykryæ, po minucie wy³¹czyæ gaz, po nastêpnych 3-4 wyk³adaæ na talerz
i sma¿yæ drugi omlet, z pozosta³ego ciasta. W wersji mniej oszczêdnej mo¿na do cia-
sta, przed miksowaniem, dosypaæ 2-3 ³y¿ki suszonych pomidorów albo pêczek sieka-
nego szczypiorku.

✓✓ Deser wytworny: najwa¿niejsze s¹ szklane pucharki lub szklaneczki. Na dno
ka¿dej wk³adamy 2-3 okr¹g³e, zwyk³e biszkopty (mo¿na wiêcej), nas¹czone zimnym
mlekiem. Na to k³adziemy ³y¿kê powide³ lub d¿emu; najlepiej wiœniowego lub poma-
rañczowego. Na wierzch - budyñ czekoladowy, lekko przestudzony. Ch³odziæ przez
1,5-2 godziny, podawaæ! W wersji dro¿szej na wierzch zamiast budyniu dajemy mus
czekoladowy. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
OO cczzyymm  cchhcceemmyy  ppaammiięęttaaćć??  CCiieekkaawwee  iinnffoorrmmaaccjjee  pprreezzeennttuujjee  ppoorrttaall

nneewwss..ccnneett..ccoomm..  ZZbbaaddaannoo  bblliisskkoo  3300  ttyyss..  ffoottooggrraaffiiii,,  wwyykkoonnaannyycchh
pprrzzeezz  zzwwyykkłłyycchh  lluuddzzii..  PPoonnaadd  ppoołłoowwaa  zz nniicchh  pprrzzeeddssttaawwiiaałłaa  ssyynnóóww
lluubb  ccóórrkkii..  

Najwięcej wykonano zimą, na drugim miejscu uplasowała się wiosna, a daleko za
nimi (ilościowo) − jesień. Na trzy zdjęcia grup ludzi przypada jedno zdjęcie krajobra−
zu. Najwięcej zdjęć wykonano w święta, nieco mniej − na uroczystościach rodzinnych
typu urodziny, jeszcze mniej − podczas ślubów. 

Warto wiedzieć, że dzisiaj bez problemów można znaleźć zakład, w którym prze−
rzucą nam fotografie tradycyjne i slajdy na nośniki elektroniczne. Trzeba tylko przed−
tem przemyśleć ich usystematyzowanie tak, by każdą fotkę można było znaleźć bez
trudu. Zamiast kilku czy kilkunastu opasłych kartonów po butach, wypełnionych po
brzegi odbitkami, mamy jedną czy kilka płyt. Trzeba tylko zatroszczyć się  o proste
w obsłudze urządzenie do ich odtwarzania. Jeśli ma służyć tylko tym celom, na pew−
no nie będzie drogie. Nowoczesność ma także swoje dobre strony! CCiieekkaawwsskkaa

Rozwi¹zanie nale¿y przes³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania siê
gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 4/2011: „¯arty na bok”. Nagrodê – bilet do kina dla 

2 osób – wylosowa³a p. Bo¿ena Maækuœ z ul. Motorowej. Po odbiór bi-
letów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem osobistym i egz.
„Mieszkañca” Nr 6/2011) do 1 kwietnia br. po wczeœniejszym umówieniu
siê telefonicznym z dzia³em rezerwacji biletów. 

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

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Mały Józio bawi się stetoskopem−zabawką.

Podchodzi tata: − Co robisz, synku?
− Ryby łowię!
− Ale to jest sprzęt dla lekarza, może jesteś

lekarzem?
− No, niech tam. Co panu dolega?
− Brzuszek mnie boli. Proszę mi pomóc, panie doktorze.
− Nie mogę!
− ?! 
− Przecież ryby łowię...

☺ ☺ ☺
Wędkarz siedzi nad wodą. Podchodzi jakiś człowiek: − Biorą?
− Nie bardzo...
− Złapał pan coś?
− Jednego.
− Ale go nie widzę…
− Bo wrzuciłem do wody.
− Duży był?
− Wzrostem taki jak pan i też gadał bez sensu.

WWeessoołłyy  RRoommeekk
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ADMINISTROWANIE

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

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

Zarz¹dzanie nieruchomoœciami
– solidnie, fachowo. 

Tel. 600-498-794 

AUTO−MOTO

Auto-Skup. Tel. 795-297-763

FINANSE

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

22 810-83-60
Kredytowe Ko³o Ratunkowe!

Specjalizujemy siê w trudnych
kredytach. Tel. 500-004-484; 

506-490-819
Szybka po¿yczka bez BIK. 

Tel. 667-877-945

KUPIĘ

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

Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, meble
i inne przedmioty. 
Tel. 22 610-33-84; 0601-235-118

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

Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

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

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

NADZIEJA: OPIEKA, PIE-
LÊGNIARSTWO, REHABILI-

TACJA. Wszystko w domu pa-
cjenta! Równie¿ opieka ca³odobo-
wa z zamieszkaniem. 

Tel. 22 815-30-66/62
Profesjonalna pomoc psycholo-

giczna. Tel. 600-157-747

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, t³uma-

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

Francuski z dojazdem. 
Tel. 0602-276-202

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
Niemiecki. 

Tel. 22 672-94-46; 698-19-48-48
Opiekunka dzieciêca – szko³a

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

Szko³a policealna - dekorator
wnêtrz, opiekunka/guwernantka. 

Tel. 22 517-77-40; 602-232-879
Szkolenia BHP. 

Tel. (22) 517-77-40

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

Falenica, 270 m kw., warsztat –
magazyn. Tel. 608-147-854

Pokój z kuchni¹ 36 m kw. 
Tel. 601-305-779

Wolne miejsca gara¿owe ul.
Grenadierów 11 (pod pawilonem
„Warus”). Tel. 501-576-730

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

Bezpoœrednio – 3-pokojowe, 54
m kw., Grochów, ³adne, ustawne,
funkcjonalne. Tel. 602-228-874

Gara¿ o pow. 25 m kw. przy ul.
Grenadierów 41 wjazd od Œwiêto-
s³awskiej. Tel. 601-995-959,

e-mail: marek@gojscy.pl
Pawilon na bazarku przy Uni-

versamie. Tel. 791-94-38-17

DAM PRACĘ

Ksiêgowa do Biura Rachunkowe-
go, prowadzenie ks. handlowej + bi-
lans na 1/2 etatu. Tel. 608-430-903 

Zostañ konsultantk¹ lub lide-
rem zespo³u w Avon. 

Tel. 504-590-866

SZUKAM PRACY

Kobieta 60 lat, samodzielna
ksiêgowa (pe³na ksiêgowoœæ) -
pracy na 1/2 etatu. 

Tel. 665-04-50-19
Podejmê siê sprz¹tania, praso-

wania lub do starszej osoby. 
Tel. 721-799-899

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

Sprz¹tanie + okna, równie¿ po
remoncie. Tel. 503-836-166 
RAMKA

Szwaczka - krawcowa. Tel.
509-650-673 (od 16.00)

OGRODNICZE

Zak³adanie i konserwacja ogro-
dów. Tel. 607-850-533

Zak³adanie i pielêgnacja ogro-
dów. Tel. 888-906-138

PRAWNE

DORADCA PODATKOWY –
porady, k³opoty z urzêdem skar-
bowym, wszystkie podatki, spad-
ki, darowizny, aukcje. Warszawa
Goc³aw. Tel. 22 672-34-34; 

604-095-656 
www.podatki-doradca.pl

Kancelaria Prawna, przystêpne
ceny, szeroki zakres us³ug. Czynna
codziennie oprócz wtorków, ul.
Grochowska 207 (Universam, nad
bankiem). www.kancelariaosica.pl

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

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

502-275-194, www.pietruk.eu
Kancelaria Adwokacka adw.

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

Radca prawny. 
Tel. 691-821-122

RAMKA
WYCENA NIERUCHOMOŒCI
tel. 600 43 88 44

RÓŻNE

OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO
I SOLIDNIE. TEL. 500-336-607

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

Realizacja zamówieñ z Avon
w 1 dzieñ. Saska Kêpa i okolice.
Katalogi dla klientów gratis. 

Tel. 504-590-866

SPORT

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!  

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

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

Anteny indywidualne, zbiorcze,
monitoring, naprawa RTV. Naj-
wy¿sza jakoœæ us³ug ul. Igañska
32. Tel. 22 813-60-33; 

604-506-278
Cyklinowanie, lakierowanie –

Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03

Cyklinowanie, lakierowanie,
uk³adanie parkietów ró¿nych –
Jan Grzybowski. 
Tel. 22 810-70-88; 609-542-545; 

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

CZYSZCZENIE – tanio Kar-
cherem dywanów, tapicerki, mate-
racy. Tel. 22 619-40-13; 

502-928-147
Cyklinowanie, uk³adanie. 

Tel. 510-727-201
DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

Tel. 22 642-96-16
Domofony, instalacje elektrycz-

ne, pralki. Tel. 601-936-805
Elektryczne (uprawnienia). 

Tel. 22 870-27-39; 502-208-813
Elektryk – uprawnienia. 

Tel. 22 813-77-82; 502-443-826
ELEKTRYCZNE – G³owac-

ki. Tel. 504-618-888
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 
Glazura, hydraulika, remonty. 

Tel. 22 671-05-82
Glazura, hydraulika – osobi-

œcie. 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
GLAZURNICZE, hydrau-

liczne. Tel. 504-618-888
Hydrauliczne, gazowe – soli-

dnie. Tel. 22 610-81-21; 
607-773-106

Hydraulik. 
Tel. 22 815-66-60; 502-031-257

Hydrauliczne i gazowe –
uprawnienia. Tel. 22 611-89-95; 

795-449-407
Hydraulika wod. kan. gaz, pie-

ce, remonty, przegl¹dy gazowe,
wentylacyjne i kominiarskie. 

Tel. 696-321-228
HYDRAULICZNE – G³owac-

ki. Tel. 504-618-888
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, g³adŸ gipsowa. 
Tel. 22 612-01-95; 510-711-163
Malowanie, drobne remonty. 

Tel. 601-203-313
Malowanie, tapetowanie, g³adŸ

– mistrz. Tel. 22 810-90-22
MEBLE KUCHENNE, SZA-

FY, GARDEROBY, NA WY-
MIAR, PROJEKTY, WYCE-
NA, MONTA¯. 

TEL. 792-093-410 
Meble kuchenne, szafy, gar-

deroby i inne. Tanio. 
Tel. 500-221-217

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

Naprawa telewizorów u klien-
ta. Tel. 22 671-94-53; 

692-420-605

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulaturê,
st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic
i strychów. Wywóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62 
OCIEPLANIE. 

TEL. 660-473-628
Papa termozgrzewalna. 

Tel. 660-473-628
Pranie chemiczne, renowacja

odzie¿y skórzanej, pranie dywa-
nów, magiel. Zak³ad Pralniczy
ul. Igañska 22. 

Tel. 22 870-09-54
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, soli-

dnie. Tel. 505-543-594
STOLARZ - wykona solidnie -

meble, zabudowy, szafy, kuchnie,
pawlacze i inne.

Tel. 22 810-38-04; 602-126-214
TAPETOWANIE, malowa-

nie. Tel. 504-618-888
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

USŁUGI/budowlane

HYDRAULIK TANIO. 
TEL. 514-076-212

Rozbiórki budynków, wywóz
gruzu, us³ugi koparko-³adowark¹,
budowa dróg dojazdowych. 

Tel. 602-664-984

USŁUGI/ komputerowe

Komputerowy Serwis. 
Tel. 796-652-432

NAPRAWA KOMPUTERÓW,
SERWIS, INSTALACJE, USU-
WANIE WIRUSÓW. 

TEL. 603-650-090 
Tani serwis. Tel. 602-849-614

USŁUGI/porządkowe

Pranie dywanów i tapicerek.
Wyk³adziny, dywany, kanapy, fo-
tele, tapicerki samochodowe. Do-
jazd do klienta. Tel. 601-262-086

USŁUGI/remontowe

G³adŸ, malowanie, glazura, hy-
draulika. Tel. 0606-181-588

Malowanie, tapetowanie – re-
monty. Tel. 22 612-21-74; 

501-028-073
MALOWANIE, MYCIE ELE-

WACJI DOMÓW. 
TEL. 660-473-628

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

USŁUGI/transportowe

Przeprowadzki, czyszczenie
piwnic, wywóz gruzu. 

Tel. 514-547-042
WYWÓZ MEBLI, GRUZU,

z³omu, œmieci, liœci, oczyszczanie
piwnic, strychów. 

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

³êzi, oczyszczanie piwnic, stry-
chów, prace porz¹dkowe. 

Tel. 600-359-594

ZIELARSTWO

ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-Me-
dyczny C.H. Szembeka róg Gdec-
kiej i Komorskiej, paw. 53 D obok
Agencji op³at – Zielarstwo – pe³-
ny asortyment, profesjonalne po-
rady. Tel. 602-648-813
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Maszyny do szycia na metalo-
wych czêœciach, walizkowe,
z gwarancj¹. Cena od 200 z³.
Ul. Czapelska 32.

Tel. 22 870-71-72

Szwaczka- krawcowa. 
Tel. 509-650-673 (od 16.00)

WYCENA
NIERUCHOMOŒCI

tel. 600 43 88 44

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 

MIESZKANIE ul. Garwoliñska 
2 POKOJE 48 m2

cena – 340 000 PLN

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

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

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

KANCELARIA PRAWNA
Lex – Fin
Porady prawne

Zastêpstwo procesowe
Podania, umowy, wnioski itp.

Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44

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

KANCELARIA PODATKOWA
Lex – Fin

Kompleksowa obs³uga
ksiêgowo-podatkowa

firm

Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44

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

NARTY
ROWERY
SERWIS!!!

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

691−616−515

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA
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REKLAMA REKLAMA

- Chcia³bym rozliczyæ siê z Urzê-
dem Skarbowym przez Internet.
Czy muszê wczeœniej z³o¿yæ wzór
swojego podpisu?

- Nie, nie musi pan. Podczas sk³ada-
nia zeznania, system komputerowy za-
da pytania, które pozwol¹ zweryfiko-
waæ pana to¿samoœæ. Natomiast
w przypadku wspólnego rozliczania
siê z ma³¿onkiem, nie trzeba ju¿ sk³a-
daæ pe³nomocnictw do wspólnego roz-
liczenia siê. Wszystko zatem zosta³o
znacznie uproszczone. 

- Rozumiem, ¿e w ten sposób mo-
gê rozliczyæ siê z PIT-u 37? A termin
dla rozliczaj¹cych siê drog¹ interne-
tow¹ jest taki sam jak dla wszyst-
kich - w tym roku do 2 maja?

- Tak, oczywiœcie. Termin - rzeczy-
wiœcie w tym roku jest przed³u¿ony
z tego wzglêdu, ¿e ostatni dzieñ kwiet-
nia wypada w dzieñ wolny od pracy.
Zachêcamy jednak, by nie czekaæ na
ostatni¹ chwilê, gdy system pewnie bê-
dzie pracowa³ na maksymalnych obro-
tach, a wówczas mo¿e ju¿ zabrakn¹æ
czasu na ewentualne poprawki, gdy ze-
znanie z powodu b³êdów bêdzie odrzu-
cane.

- Wiem, ¿e zmieni³a siê ulga proro-
dzinna. Ju¿ nie jest tak, ¿e jak siê

dziecko urodzi³o, to przys³uguje ca-
³oroczna kwota, jak w latach minio-
nych, lecz kwota ta jest proporcjo-
nalna do liczby miesiêcy, jakie dziec-
ko by³o na œwiecie w danym roku
podatkowym, czy tak?

- Tak to mo¿na generalnie okreœliæ.
Mówi¹c obrazowo, w minionych la-
tach, jak dziecko urodzi³o siê w gru-
dniu, to przys³ugiwa³a ulga za ca³y
rok. A teraz, co najwy¿ej by³aby to
ulga wysokoœci jednej dwunastej ca³e-
go roku... W 2010 roku ca³oroczna
ulga prorodzinna wynosi 1112,04 z³o-
tych, miesiêczna 92,67 (liczymy od-
dzielnie na ka¿de dziecko!) a dzienna -
3,089... Dzienny limit jest wa¿ny np.
dla ma³¿eñstw, które siê rozwiod³y
i ka¿dy z ma³¿onków sprawuj¹c fak-
tyczn¹ opiekê nad dzieckiem, chcia³by
korzystaæ z ulgi. Trzeba wówczas pa-
miêtaæ, ¿e roczny limit 1112,04 z³o-
tych jest maksymaln¹ kwot¹ (na jedno
dziecko), w której oboje ma³¿onkowie
musz¹ siê zmieœciæ, dziel¹c ow¹ kwotê
proporcjonalnie do liczby dni faktycz-
nie sprawowanej opieki. St¹d wa¿ny
jest limit przypadaj¹cy nawet na po-
szczególne doby.

- W czerwcu ub. roku moja 21-let-
nia córka zawar³a zwi¹zek ma³¿eñ-
ski. Oboje z mê¿em s¹ studentami
i do tej pory rozliczaliœmy siê, korzy-
staj¹c z ulgi na dziecko. Czy za ze-
sz³y rok mo¿emy tak samo siê rozli-
czyæ?

- Tak, z tym, ¿e przys³uguje pañstwu
ulga tylko za te miesi¹ce, kiedy córka
nie by³a jeszcze mê¿atk¹. Czyli za tro-
chê wiêcej ni¿ 5 miesiêcy.

- Jestem emerytk¹, wiêc rozlicza
mnie ZUS, chcia³abym jednak prze-
kazaæ 1 proc. swojego podatku na
rzecz organizacji po¿ytku publiczne-
go. Czy muszê wype³niæ PIT i wska-
zaæ konto organizacji?

- Tak, w takim przypadku musi pani
wype³niæ PIT. Proszê zwróciæ przy
tym uwagê, ¿e w zeznaniu podaje pani
numer KRS Organizacji Po¿ytku Pu-
blicznego oraz kwotê, jak¹ chcê prze-
kazaæ - nie wiêcej jednak ni¿ jeden
procent podatku nale¿nego. Nie poda-
je pani zaœ numeru rachunku bankowe-
go organizacji. Naczelnik Urzêdu
Skarbowego przekazuje tê kwotê na
wskazany przez obdarowan¹ organiza-
cjê rachunek bankowy. Poniewa¿ nie
wykazujemy ju¿ nazwy organizacji,
proszê bardzo starannie wpisaæ numer
organizacji, której bêdzie pani przeka-
zywa³a swój jeden procent.

- Ale co mam napisaæ, ¿e jest to ko-
rekta zeznania wys³anego przez ZUS?

- Nie, nie musi pani. Zeznanie z³o¿o-
ne przez pani¹ traktujemy jako pierw-
sze - przed ZUS-em i ostateczne. W ra-
zie pope³nienia b³êdu przy wype³nia-
niu mo¿e oczywiœcie skorzystaæ pani
z prawa do korekty tego zeznania.

- Mieszkam na Pradze Po³udnie,
zameldowana jestem na Ursynowie -
gdzie mam siê rozliczyæ?

- Rozliczamy siê tam, gdzie faktycz-
nie mieszkamy! Zatem dla pani w³a-
œciwym miejscem bêdzie nasz urz¹d
skarbowy Warszawa Praga przy ulicy
Jagielloñskiej 15.

- Czy coœ siê zmieni³o, jeœli chodzi
o rozliczanie leków dla inwalidów?

- Nie, nic siê nie zmieni³o. Odliczaæ
wydatki na zakup leków mog¹ tylko
osoby posiadaj¹ce orzeczenie o niepe³-
nosprawnoœci, o ile lekarz specjalista
stwierdzi, ¿e osoba ta powinna stale
lub czasowo stosowaæ okreœlone leki.
Ulga obejmuje kwotê stanowi¹c¹ ró¿-
nicê pomiêdzy faktycznie poniesiony-
mi wydatkami w danym miesi¹cu,
a kwot¹ 100 z³otych. Jeœli wiêc w da-
nym miesi¹cu wyda³a pani na leki np.
180 z³otych, to swój dochód do opo-
datkowania bêdzie mog³a pani zmniej-
szyæ o 80 z³otych. Czyli – jest tak, jak
w latach minionych.

- W ubieg³ym roku otrzyma³em
dywidendê z polskiej spó³ki skarbu
pañstwa. Pobrano wówczas ode
mnie 19% podatek. Czy otrzyman¹
kwotê wykazujê w zeznaniu rocz-
nym?

- Nie, ju¿ nie. Dywidenda, jak¹ pan
otrzyma³ jest przychodem podlegaj¹-
cym opodatkowaniu 19% zrycza³towa-
nym podatkiem, którego nie wykazu-
jemy w zeznaniu rocznym. Zreszt¹
pewnie nie otrzyma³ pan ¿adnego 
PIT-u w tej sprawie ze spó³ki, która dy-
widendê wyp³aci³a...

- Czy zmieni³a siê wysokoœæ ulgi
na korzystanie z Internetu?

- Nie zmieni³a siê i nadal maksymal-
nie od dochodu mo¿emy odliczyæ 760
z³otych. Warunkiem odliczenia nie-
zmiennie pozostaje posiadanie faktury
VAT, oraz dowodu wp³aty wystawio-
nego na osobê, która korzysta z ulgi.
Wprowadzane zmiany dotyczyæ bêd¹
dopiero roku 2011, czyli wa¿ne bêd¹
w PIT-cie, który bêdzie sk³ada³ pan za

rok. Mianowicie nie bêdzie ju¿ ko-
niecznoœci, by faktura za korzystanie
z Internetu dotyczy³a miejsca zamie-
szkania. No bo coraz czêœciej korzy-
stamy z Internetu mobilnego. Ale jak
mówiê, ta zmiana bêdzie obowi¹zywa-
³a dopiero podczas przysz³orocznego
rozliczania siê za obecny rok.

- W ubieg³ym roku by³em zatru-
dniony w jednym zak³adzie pracy,
jednak mia³em te¿ okazjê braæ
udzia³ w pracach komisji wyborczej,
za któr¹ to pracê przyznano mi die-
tê. Czy dietê tê wykazujê w rocznym
rozliczeniu jako przychód?

- Nie. Otrzyma³ pan zapewne PIT-R,
w którym udokumentowana zosta³a ta
dieta. Nie wykazuje jej pan w rocznym
zeznaniu, poniewa¿ dochody z tego ty-
tu³u do kwoty 2.280 z³ miesiêcznie s¹
wolne od opodatkowania.

- Czy muszê wykazaæ w PIT - ali-
menty, jakie otrzymujê od by³ego
mê¿a?

- W zeznaniu nie wykazujemy ali-
mentów otrzymanych na rzecz dzieci,
natomiast alimenty wyp³acane innym
osobom podlegaj¹ opodatkowaniu
w wysokoœci przekraczaj¹cej 700 z³
miesiêcznie.

Notował: toms

Telefoniczny dy¿ur „Mieszkañca”

Kto PIT−ał, nie zbłądzi
Znów zbli¿a siê termin z³o¿enia rocznych zeznañ podatkowych. Ponownie wiêc za-
prosiliœmy do redakcji „Mieszkañca” przedstawicielki praskiego Urzêdu Skarbo-
wego, by udzieli³y telefonicznych konsultacji naszym Czytelnikom. Tradycyjnie ju¿
podatkowe w¹tpliwoœci rozwiewa³y pani Agnieszka Pasik, kierownik I Dzia³u 
Obs³ugi Bezpoœredniej i pani Danuta Synowiecka, starszy inspektor.

Agnieszka Pasik Danuta Synowiecka
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Naostrzyć polskie łyżwy!

Nie da siê ukryæ, ¿e sporty ³y¿wiarskie s¹ obecnie w naszym
kraju w g³êbokiej defensywie. Ale pojawiaj¹ siê dzia³ania, które
mog¹ wp³yn¹æ na ich popularyzacjê…

£y¿wiarskie sukcesy panczenistki Erwiny Ryœ-Ferens, zwyciêskie
mecze polskiej dru¿yny hokejowej, w której Leszek Kokoszka bezb³ê-
dnie posy³a³ kr¹¿ek do bramki przeciwników, czy figurowe popisy
Grzegorza Filipowskiego, to piêkne, ale bardzo stare karty sportów zi-
mowych. Rozbudowuj¹ca siê infrastruktura sportowa pozwala wierzyæ,
¿e „³y¿wy” czeka lepsza przysz³oœæ. Choæ wiadomo, ¿e w najbli¿szym
czasie nie powstanie szumnie zapowiadana kilka lat temu inwestycja
zwana Torwarem BIS (na Grochowie), to jednak mniejsze kryte
i sztuczne lodowiska prawobrze¿nej Warszawy ciesz¹ siê du¿¹ popular-

noœci¹. Tym bardziej jeœli na tych obiektach organizowane s¹ zawody
i imprezy. W marcu, na lodowisku wawerskiego OSiR-u w Aninie,
w ramach Warszawskiej Olimpiady M³odzie¿y odby³y siê dwa turnie-
je: „B³êkitna Sztafeta” (dla dziewcz¹t) i „Z³oty Kr¹¿ek” (dla ch³opców). 

W imprezach bra³a udzia³ m³odzie¿ z wawerskich podstawówek.
Szeœcioosobowe dru¿yny rywalizowa³y w czterech konkurencjach.
By³y to m.in.: jazda przodem i ty³em, slalom z prowadzeniem hoke-
jowego kr¹¿ka (na zdjêciu), czy jazda po „ósemce”. W ostatecznym
rachunku liczy³ siê czas, w jakim dru¿yna wykona³a wszystkie kon-
kurencje. Najlepsze rezultaty osi¹gnê³y dru¿yny z SP Nr 218 im. Mi-
cha³a Kajki i te zespo³y bêd¹ reprezentowa³y Wawer  w sto³ecznym
etapie WOM (fina³ odbêdzie siê 7-8 kwietnia na Torwarze). –Zapew-
ne na zwyciêstwo dru¿yn z podstawówki nr 218 wp³ynê³a bliskoœæ
aniñskiego lodowiska, a co za tym idzie wiêksza iloœæ zajêæ na lodzie.
Liczymy na to, ¿e dziêki dwóm sztucznym lodowiskom, w Aninie i Fa-
lenicy, powstanie u nas jakaœ szkó³ka ³y¿wiarska, czy hokejowa – po-
wiedzia³ „Mieszkañcowi” Jacek Sadomski z dzielnicowego wydzia³u
sportu. – Bo brak takich szkó³ek jest odczuwalny... Pan Jacek podkre-
œli³ te¿ szlachetne zachowanie OSiR-u, który na czas zawodów bez-
p³atnie udostêpni³ m³odzie¿y ³y¿wy.                                                   ar  

Jedna z najbardziej rozpo-
znawalnych praskich rzeŸb,
„Sztafeta” sprzed Stadionu
Dziesiêciolecia (obecnie Sta-
dionu Narodowego), ma szan-
sê na zmianê swojej materii.
Z betonu na br¹z…

O pomyœle odlania rzeŸby
w br¹zie pisaliœmy przed rokiem
(„Nasza „Sztafeta” biegnie po
br¹z”; Mieszkaniec Nr 4 z 2010
roku, dostêpny w archiwum na
stronie www.mieszkaniec.pl).
Autor rzeŸby, prof. Adam Ro-
man, mówi³ nam wtedy, ¿e
w 1955 r. sytuacja i warunki nie
pozwoli³y mu na dokoñczenie
dzie³a i przed stadionem stanê³a
„Sztafeta” cementowa, a nie spi-
¿owa. Blisko stuletni profesor,
z wigorem m³odzieniaszka, roz-
pocz¹³ walkê o dokoñczenie
swojej wizji. Jednak podstawo-
wym problemem w odlaniu
rzeŸby w br¹zie s¹ finanse. Taka
operacja wymaga ok. 500 tys.

z³otych. W realizacji koncepcji
artysty wspieraj¹ go œrodowiska
rzeŸbiarskie, konserwatorskie
i czêœæ varsavianistów, na czele
z Aleksandr¹ Wa³dowsk¹, która

doprowadzi³a do otwarcia
w Centrum Olimpijskim im. Ja-
na Paw³a II (ul. Wybrze¿e Gdyñ-
skie 4) wystawy pt. „Adam Ro-
man – Czas Sztafety”. 

- Nie wyobra¿am sobie, aby
przed tak piêknym i nowocze-
snym obiektem, jakim bêdzie bu-
dowany Stadion Narodowy, sta³a
betonowa rzeŸba… - mówi³ na
wernisa¿u (7 marca) prof. Ro-
man (na zdjêciu z kwiatami).
Pierwotnie, zwolennicy odlania

rzeŸby w br¹zie, liczyli na sfinan-
sowanie projektu przez Narodo-
we Centrum Sportu, jednak
NCS, który pokry³ koszty reno-
wacji cementowej „Sztafety”, nie

kwapi siê do wydania wiêkszej
iloœci pieniêdzy. - Szukamy spo-
nsorów i nie kryjê, ¿e jest z tym
ciê¿ko… - przyzna³a „Mieszkañ-
cowi” konserwator Aleksandra
Wa³dowska. Marcin Œwiêcicki,
by³y prezydent Warszawy, a obe-
cnie radny Sejmiku Mazowiec-
kiego, uwa¿a, ¿e odlanie „Sztafe-
ty” w br¹zie jest dobrym pomy-
s³em. Podkreœla te¿ aktywnoœæ
wiekowego artysty w dzia³aniach
na rzecz ochrony grobów na „Po-
w¹zkach”: - Co roku profesor
Roman opiniuje nagrobki do
konserwacji i jest bardzo aktyw-
nym cz³onkiem naszego Komitetu
Opieki nad Starymi Pow¹zkami.

Wystawa w Centrum Olim-
pijskim bêdzie czynna do koñca
marca. Zgromadzono na niej
eksponaty m.in. ze zbiorów
prywatnych prof. Romana, var-
savianisty Jaros³awa Zieliñ-
skiego, a tak¿e NCS-u, Polskie-
go Radia, magazynu „Stolica”,
Muzeum Narodowego i Mu-
zeum Politechniki Warszaw-
skiej. Magda Kato

W Wawrze odby³y siê
pierwsze mistrzostwa w…
zjeŸdzie basenow¹ rur¹. Fina³
rozegrano 21 marca.

Zasada by³a prosta – wygry-
wa ten, kto najszybciej zjedzie
basenow¹ zje¿d¿alni¹. Udzia³
mogli wzi¹æ wszyscy (powy¿ej
8 lat) korzystaj¹cy z otwartej
w ubieg³ym roku p³ywalni
ANIN (przy ul. V Poprzecznej
22). Przez ostatnie dwa tygo-
dnie trwa³y eliminacje. 

O tytu³ „Mistrza Rury” rywali-
zowa³o blisko stu zawodników
(g³ównie m³odzie¿y p³ci mêskiej).
– To forma rekreacji i zabawy –

mówi³ „Mieszkañcowi” Konrad
Kurek, kierownik p³ywalni, który
w czasie fina³u zmieni³ siê w kon-
feransjera. – Basenowy kompleks

jest nie tylko dla „superp³ywa-
ków”, ale tak¿e dla tych, którzy
chc¹ siê tu bawiæ. St¹d pomys³ na
tego typu imprezy.

Licz¹c¹ 69 metrów zje¿d¿alniê
najszybciej (11,47 sek.) pokona³
Maciej Puchalski. – Super zaba-
wa! Nie zdoby³em w ¿yciu zbyt
wielu pucharów… – powiedzia³
„Mieszkañcowi” mistrz odbiera-
j¹c zwyciêskie trofeum od Janu-
sza Olêdzkiego, dyrektora tutej-
szego OSiR-u. Na podium „wœli-
zgnêli” siê tak¿e Micha³ Gutow-
ski i Norbert Lenkiewicz. Przez
najbli¿szy rok przed wejœciem na
zje¿d¿alniê, bêdzie wisia³a pa-
mi¹tkowa tabliczka z nazwiskiem
i rezultatem zwyciêzcy. rosa  

„Sztafeta” w brązie
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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

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

O P T Y K
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

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

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

KARAOKE
Zapraszamy na SUPER ZABAWÊ

w ka¿dy poniedzia³ek, czwartek i pi¹tek
Prowadz¹cy  Antek Smykiewicz

TYLKO U NAS SUPER PROMOCJE! 
Piwo Carlsberg 0,5 l – 6 z³.

Start od godziny 19.00 do godziny 1.00

ul. Poligonowa 30 
(budynek „RADWAR-u” przy ul. Ostrobramskiej) 

Zwyciêska trójka.
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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 Północ, ul. Dąbrowszczaków 5A, tel. 22 392−05−67

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

ul. Dąbrowszczaków 5A
tel. 22 392−05−67

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 

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!

REKLAMA REKLAMA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

WARSZAWA

MMMM EEEE DDDD EEEE AAAA
AAPPAARRAATTYY SS££UUCCHHOOWWEE

BATERIE 
NA 2 LATA

GRATIS
(przy zakupie aparatu)

BEZP£ATNE 
BADANIE S£UCHU 
I KONSULTACJA

PRZYCHODNIE:

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

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

Czynne:
od poniedzia³ku do czwartku

9.00 – 17.00
pi¹tek 

9.00 – 13.30

Profesjonalna, kompleksowa
opieka nad osobami starszymi

w miejscu zamieszkania
tel. 22 250 25 00

infolinia 801 081 104
www.domowaopieka.pl

Szpital  Dzieciêcy im. prof. Jana Bogdanowicza SP ZOZ
03-924 Warszawa ul. Niek³añska 4/24
zatrudni lekarzy specjalistów w zakresie

PEDIATRII
Bli¿sze informacje Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 22/672-78-42 

lub na stronie www.nieklanska.pl 
Oferty w postaci CV i listu motywacyjnego nale¿y przes³aæ na adres: 

rekrutacja@nieklanska.pl

Miêdzyleski Szpital Specjalistyczny w War-
szawie, a dok³adniej – w Miêdzylesiu, przy
ul. Bursztynowej 2 to placówka podlegaj¹-
ca Urzêdowi Marsza³kowskiemu, pod które-
go auspicjami rozkwit³a. 
Budowê rozpoczêto w roku 1954 - szpital mia³ byæ przezna-

czony dla pracowników kolei oraz ich rodzin. Po szeœciu latach od-
dano szpital do u¿ytku, zaœ w roku 1962 nadano nazwê Centralny
Szpital Kolejowy w Warszawie – Miêdzylesiu, podlegaj¹cy Cen-
tralnemu Zarz¹dowi Kolejowej S³u¿by Zdrowia. Pierwszym dyrek-
torem CSK by³ dr Tadeusz Chojnacki.

Najpierw otwarto trzy oddzia³y wewnêtrzne, oddzia³ neurolo-
giczny, chirurgiczny, po³o¿niczo-ginekologiczny, anestezjologiê
oraz laboratorium, aptekê i trzy zak³ady: radiologii, fizykoterapii
i anatomii patologicznej. Wkrótce szpital wzbogaci³ siê o torako-
chirurgiê - II oddzia³ chirurgii, a tak¿e urologiê, okulistykê, nie-
zbêdny oddzia³ noworodków i punkt krwiodawstwa. 

Zakres dzia³ania szpitala i jego specyfika obligowa³y do przyj-
mowania pacjentów z ca³ej Polski, st¹d coraz ambitniejsze plany
i nacisk na bardzo wysokie kwalifikacje personelu, które œwietnie
sprawdza³y siê w pracy na nowoczesnym wyposa¿eniu. To tu
otwarto jedn¹ z pierwszych w Polsce pracowniê do badañ dyna-
micznych uk³adu kr¹¿enia, a tak¿e nowoczesn¹ pracowniê badañ
izotopowych. 

Pocz¹tkowo hospitalizowano rocznie ponad 5 tys. pacjentów, po
dwudziestu latach od otwarcia dwukrotnie wiêcej, zaœ obecnie -
cztery razy tyle, co w pierwszych latach dzia³alnoœci. Ponadto po-

radnie specjalistycznie udzielaj¹ ponad 75 tys. porad rocznie, a pra-
cownie diagnostyczne szpitala wykonuj¹ ok. 500 tys. rozmaitych
badañ.

Realia gospodarcze i sytuacja rynkowa lat 90-tych nie oszczêdzi-
³y ani s³u¿by zdrowia, ani kolejnictwa, a szpital z problemami
zwi¹zanymi z finansowaniem dekapitalizowa³ siê i by³ skazany na
nieuchronn¹ likwidacjê.

W 1999 roku nast¹pi³a istotna zmiana: zamiast Centralnego
Szpitala Kolejowego powsta³ Miêdzyleski Szpital Specjalistyczny,

którego organem za³o¿ycielskim jest Samorz¹d Województwa Ma-
zowieckiego. Szybko przysz³y korzystne zmiany. Dziœ s¹ podpisa-
ne umowy z NFZ, a z us³ug mog¹ korzystaæ pacjenci z ca³ej Pol-
ski, ubezpieczeni w NFZ, a tak¿e pacjenci pe³nop³atni oraz inne
zak³ady opieki zdrowotnej – publiczne i niepubliczne czy zak³ady
pracy, dla których przygotowano specjaln¹ ofertê.

Kadra zarz¹dzaj¹ca MSS to wysokiej klasy doœwiadczeni specja-
liœci: dr Jaros³aw Ros³on, dyrektor, kieruje placówk¹ przy wydat-
nej pomocy swoich zastêpców: dr Janusza Sobolewskiego (ds.
lecznictwa), mgra Jacka Dereka (ds. administracyjno-eksploata-
cyjnych), mgr Barbary £ojewskiej (ds. finansowo-ekonomicz-
nych) oraz Naczelnej Pielêgniarki, mgr Barbary Kisieliñskiej-
Holki. 

„W naszym szpitalu pacjent jest najwa¿niejszy, znajduje siê
w centrum wszystkich dzia³añ. Personel stale d¹¿y do zapewnienia
pacjentom przyjaznego œrodowiska, ciep³ych relacji z pacjentami
i ich rodzinami. Zale¿y nam, by ka¿dy nasz pacjent czu³ siê bez-
piecznie, dlatego za priorytet stawiamy sobie najwy¿sz¹ jakoœæ
œwiadczeñ i rodzinn¹ atmosferê. W tym celu wdra¿amy system za-
rz¹dzania jakoœci¹, zgodny z norm¹ PN-NE ISO 9001:2000” –
mówi dyrektor, dr Jaros³aw Ros³on.

MSS bardzo konkretnie wyznacza swoje cele strategiczne. To
miêdzy innymi najwy¿szy poziom œwiadczonych us³ug, nad¹¿anie
za rozwojem nauk medycznych, systematyczne wprowadzanie no-
wych technologii medycznych wynikaj¹cych z postêpu nauk me-
dycznych oraz zapotrzebowania pacjentów a tak¿e sta³e moderni-
zowanie i rozwijanie bazy terapeutyczno-diagnostycznej. 

Misj¹ miêdzyleskiego szpitala jest wa¿ne has³o: „Szpital na-
szym domem, pacjent nasz¹ rodzin¹. Leczymy nowoczeœnie,
bezpiecznie i z sercem.” Dziêkujemy!

eGo

Międzyleski Szpital Specjalistyczny

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 
610−50−31

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

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000




