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Noworoczny
rytua³

Jeœli prze³om roku, to wia-
domo, ¿e lekarze wezm¹ siê
za ³by z rz¹dem i NFZ-em.
Ten folklor trwa od kilku lat -
wzmo¿enie rozpoczyna siê
w po³owie grudnia, apogeum
osi¹ga przed Nowym Rokiem
i tu¿ po, w po³owie lutego na-
stêpuje cudowne wygaszenie
emocji...

U pod³o¿a le¿y walka
o roczne kontrakty, w tym roku
jeszcze dosz³a ustawa refun-
dacyjna. W tym maglu chêtnie
bior¹ udzia³ media - bo wiado-
mo, sezon martwy, wiele siê
nie dzieje, a nic tak widowni
nie porusza, jak rozwa¿ania,
czy bêdzie gdzie i za co siê le-
czyæ. Na miejscu rz¹du wyci¹-
gn¹³bym z tego rytua³u wnio-
ski, bo to na w³adzy skupia siê
ogromna czêœæ spo³ecznej
niechêci, (ale lekarzom pa-
cjenci te¿ nie odpuszczaj¹).
Otó¿ nie czeka³bym do koñca
roku i nie negocjowa³ z ca³ym
œrodowiskiem, które jest du¿e
i ma œrodki nacisku. 

Rozmawia³bym spokojnie
z poszczególnymi jednostka-
mi i specjalnoœciami ju¿ od
wiosny - rzeczowo, ale na-
prawdê rzeczowo, przekonu-
j¹c. Oczywiœcie, mo¿na te¿
braæ na przeczekanie. Za
piêtnaœcie lat rytua³ ju¿ nikogo
nie bêdzie porusza³. Ale czy
nie warto rozbrajaæ min wcze-
œniej, nie czekaj¹c a¿ skoro-
duj¹ i same siê unicestwi¹?
Ja jestem za energicznym
dzia³aniem. Czyli cierpliwym
i stanowczym dialogiem.

Tomasz Szymański
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Nowa siedziba: 
ul. Grochowska 336

(w pobli¿u skrzy¿owania z ul. Miñsk¹)
tel. (22) 646-02-57         

pon.-pt.10.00-18.00      sob.10.00-14.00

OPTYK, OKULISTA

D R U G A  PA R A  G R AT I S !

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

RABAT
zimowy!

www.meble−wierzbowski.pl e−mail: meble@meble−wierzbowski.pl
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oraz NAPRAWA I RENOWACJA

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

WYŁĄCZNIE LITE DREWNO
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G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91
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�� nowoczesna protetyka
�� ortodoncja
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koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Wyaresztowali rabusiów
22-letni Micha³ S., 27-letni Mariusz S., 24-letni Marcin P., 31-

letni Rafa³ J. i 22-letni £ukasz W. w klasyczny sposób zostali
„wyaresztowani”. Tzn. nie wpadli na gor¹cym uczynku, ale
sukcesywnie byli wy³apywani za sw¹ przestêpcz¹ dzia³alnoœæ.
Wszystko zaczê³o siê w listopadzie, kiedy to w rêce funkcjona-
riuszy S³u¿by Ochrony Kolei wpad³ 22-letni Micha³ S. Mê¿czy-
zna wspólnie z dwoma kolegami wczeœniej w³ama³ siê do war-
sztatu samochodowego na terenie Grochowa sk¹d ukrad³ nissa-
na, a tak¿e sprzêt komputerowy, aparat cyfrowy i liczne znale-
zione na miejscu drobiazgi. Kiedy zatrzymany trafi³ do komen-
dy przy ulicy Grenadierów policjanci z wydzia³u mienia ustali-
li, kim byli jego wspólnicy. 

Sto tysiêcy jak w banku
Policjanci z wydzia³u do walki z przestêpczoœci¹ gospodarcz¹

i korupcj¹ zatrzymali 31-letni¹ Aleksandrê A., która ubiega³a siê
o kredyt w wysokoœci 100 tysiêcy z³otych. Kobieta wpad³a w rê-
ce funkcjonariuszy w momencie, kiedy zmierza³a do banku, by
dope³niæ ostatnich ju¿ formalnoœci. Z³o¿y³a w banku dokumenty,
miêdzy innymi sfa³szowane zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce od-
prowadzanie wymaganych sk³adek ubezpieczeniowych. 

Napad³ na policjantów
Policjanci z Weso³ej zostali skierowani na interwencjê

w zwi¹zku ze zg³oszeniem awantury domowej. Pomocy wzy-
wa³a 16-letnia córka pijanego i agresywnego mê¿czyzny.  Przy-
jazd policjantów nie utemperowa³ 57-latka: rozwœcieczony,
swoj¹ z³oœæ i agresjê przeniós³ na policjantów, zacz¹³ siê z nimi
szarpaæ, w pewnym momencie rzuci³ w ich kierunku scyzory-
kiem. Uszkodzi³ radiowóz. By³ kompletnie pijany. 

Przeklei³a ceny
Policjanci z patrolówki zostali skierowani na interwencjê do

hipermarketu, gdzie ochrona zatrzyma³a 41-letni¹ Aleksandrê
S., która wybiera³a raczej drogie towary. Postanowi³a przechy-
trzyæ obs³ugê sklepu i pozamienia³a naklejki z cenami. Przy sa-
moobs³ugowej kasie zap³aci³a 167,95 z³otych zamiast ponad
400 z³otych. Ochroniarze ujêli „pomys³ow¹” klientkê tu¿ za li-
ni¹ kas. Kobieta zosta³a zatrzymana i trafi³a do policyjnej celi.

Masakra kuchennym no¿em
Chwile grozy prze¿y³a mieszkanka jednego z domów przy

ulicy Kobielskiej. Na ulicy podszed³ do niej 34-letni s¹siad Ra-
fa³ W. i wykrzykuj¹c, ¿e jest mu winna 38 z³otych, zacz¹³ za-
dawaæ ciosy kuchennym no¿em. Chwilê póŸniej uciek³. Zada-
ne rany by³y rozleg³e - w szpitalu poszkodowanej za³o¿ono a¿
66 szwów! Policjanci przygotowali zasadzkê i zatrzymali no-
¿ownika. toms
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Czwarty rok z rzêdu
g³ówny sztab po³udniowopra-
skiego grania mieœci³ siê
w Centrum Promocji Kultury
przy ul. Podskarbiñskiej. Dy-
rektor CPK Barbara Wasiak
udostêpni³a WOŒP pomie-
szczenia na dwóch poziomach
domu kultury. W holu organi-
zowano m.in. loterie i licyta-
cje podarowanych orkiestrze
przedmiotów, zaœ na scenie
odby³y siê pokazy tañca gru-
py RASHA i Dance4fun. By³
te¿ koncert polskiego Elvisa
(Piotra Skowroñskiego „Sko-
wika”) i zespo³u „Pogotowie
energetyczne”. W podziemiu
CPK mieœci³a siê „skarbnica”
– tutaj wolontariusze przyno-
sili zebrane datki.

– Nie by³o ³atwo zbieraæ –
wyzna³y „Mieszkañcowi”

dziesiêciolatki, Ma³gosia
Amanowicz i Kinga Kurpisz,
które z puszkami chodzi³y od
rana do godz. 13.00. – Du¿a
konkurencja wœród zbieraj¹-
cych, a ludzie maj¹ ma³o pie-
niêdzy. Jedna pani powiedzia-
³a, ¿e w³aœnie kupi³a lekar-
stwa i nie ma pieniêdzy, a in-
na wrzuci³a nam tylko jeden
grosik. Ale i tak zebra³yœmy
oko³o 300 z³otych.

Szef sztabu, Konrad Ry-
sman, mówi, ¿e w tegorocz-
nym finale WOŒP na ulice
Pragi Po³udnie wyruszy³o
prawie stu m³odych wolonta-
riuszy. – Liczê przyniesione
monety – wyjaœnia swoj¹
funkcjê Kinga ¯elechowska. -
Po dwunastu godzinach stra-
sznie bol¹ palce, ale to saty-
sfakcjonuj¹ca praca. Micha³

Janiec dodaje, ¿e wszystkich
wolontariuszy trzeba dok³a-
dnie poinstruowaæ, a potem
potwierdziæ odebrane pieni¹-
dze.

Po³udniowopraski sztab
WOŒP zebra³ ogó³em prawie
40 tysiêcy z³. Akcjê uwieñ-
czy³o tradycyjne „Œwiate³ko
do nieba”, pokaz sztucznych

ogni, który odby³ siê przy
CPK. W tegorocznej akcji
WOŒP gra³a „z pomp¹”, czy-
li zebrane pieni¹dze zostan¹
przeznaczone na zakup pomp
insulinowych dla kobiet ciê-
¿arnych z cukrzyc¹ oraz
sprzêtu ratuj¹cego ¿ycie
wczeœniakom.

Adam Rosiński

Przez pó³ dnia harcerze
przygotowywali przy ko-
œciele pw. Matki Bo¿ej Zwy-
ciêskiej wigilijny poczêstu-
nek dla niezamo¿nych i bez-
domnych. Drugie pó³ dnia
wydawali ciep³e posi³ki.

Ks. proboszcz Zygmunt
Podstawka odda³ jedn¹ z ko-
œcielnych sal dla potrzeb ku-
chennych. Tutaj w³aœnie harce-
rze z 22. Szczepu „Watra” im.
hm Kazimierza Skorupki przy-
gotowywali produkty do wigi-
lijnej strawy. Praca nie³atwa,

ale sprawiaj¹ca satysfakcjê, co
by³o widaæ po minach Anny
Wuttke i jej kole¿anek obiera-
j¹cych dziesi¹tki kilogramów
ziemniaków. Harcerkom
w przygotowaniu posi³ków po-
magali rodzice. W tym czasie
mêska czêœæ szczepu rozsta-
wia³a przy koœciele kuchniê
polow¹. – Walczymy z wiatrem
– powiedzia³ „Mieszkañcowi”
Piotr Lorenc ponownie rozsta-
wiaj¹c wraz z kolegami zerwa-
ny przez wicher namiot. Jed-
nak wszystko siê uda³o i do
wieczora harcerze wydali kil-
kaset posi³ków osobom, które
tego dnia nie mia³y szansy na
ciep³¹ strawê. ar

Z pompą na Pradze
Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy zagra-
³a po raz dwudziesty. Po raz ósmy akcjê na
Pradze Po³udnie koordynowali harcerze 
z po³udniowopraskiego hufca ZHP.

PRACOWITA WIGILIA

(22) 517 88 88   512 024 054   www.ostojarembertow.pl

OKNA DREWNIANE OKNA DREWNIANE 
I PCVI PCV

www.instal−diament.com.pl

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

Autoryzowany punkt sprzedaży

Biuro Handlowe: 
Warszawa 

ul. Zamieniecka 76
tel./fax. 879−89−54
kom. 505−070−981

e−mail:
instal.diament@neostrada.pl

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

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

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

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

O G Ł O S Z E N I E  O P R Z E T A R G U !
SBM „Ateñska” w Warszawie ul. Arabska 9 og³asza przetarg otwarty
w formie oferty pisemnej w dniu 25.01.2012 r. godz. 13.00 (sk³adanie
ofert do godz. 12.00) na pierwszeñstwo ustanowienia prawa odrêbnej
w³asnoœci lokalu mieszkalnego. 

1. Ateñska 6 m 18, pow. u¿ytkowa 38,30 m2 – I piêtro
wartoœæ rynkowa – 291.000,00 z³ (5% wadium – 14.550,00 z³)

2. Ateñska 6 m 7, pow. u¿ytkowa 38,30 m2 – parter
wartoœæ rynkowa – 261.180,00 z³ (5% wadium – 13.059,00 z³)

3. Arabska 8B m 26, pow. u¿ytkowa 38,00 m2 – IV piêtro
wartoœæ rynkowa – 279.270,00 z³ (5% wadium – 13.963,50 z³)

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ  
w Dziale Cz³onkowsko-Mieszkaniowym, pok. 7, tel. 22 672-03-24 w. 125. 



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    3333

REKLAMA REKLAMA

Zapraszamy: ul. Marsa 130, tel. 22 611 90 41, 
Al. Stanów Zjednoczonych 40, tel. 22 870 07 00

ul. Jana Nowaka Jeziorañskiego 9 tel. 22 379 72 91

Barwnie, przestronnie, cie-
p³o i weso³o - tak w³aœnie jest
w sali zabaw dla dzieci Mada-
gaskar na ul. Grochowskiej
170A, niedaleko Wspólnej
Drogi. Prawie æwieræ tysi¹ca
metrów kwadratowych zaa-
ran¿owanych przez zawodo-
wych artystów - jest koloro-
wo, ciekawie, a nade wszyst-
ko - zabawnie!

Ta sala dzieciêcych zabaw to
wyj¹tkowe miejsce. Zaprasza
dzieci do 12 roku ¿ycia, na-
wet niemowlaki - te maj¹

wstêp gratis, specjalne pomie-
szczenie do przewijania, mo¿-
na te¿ podgrzaæ dziecku posi-
³ek - do dyspozycji goœci jest
kuchenka mikrofalowa, a tak-
¿e owocowo-s³odki bufet z na-
pojami, s³oiczkami Gerber
i Bobovita.

Ale nie dla niemowlaków
pomyœlano i urz¹dzono to
przestronne, jasne wnêtrze!
One zwykle s¹ „osob¹ towa-
rzysz¹c¹” starszemu rodzeñ-
stwu, w dodatku ca³kiem gra-
tis. Darmowy wstêp maj¹ te¿

rodzice i opiekunowie, pobyt
dziecka (bez ograniczeñ czaso-
wych) kosztuje 22 z³ote w dni
powszednie, a w soboty, nie-
dziele i œwiêta 27 z³ (czynne
od godziny 10 do 20) - to op³a-
ta za wstêp jednorazowy. Stali
bywalcy mog¹ liczyæ na
atrakcyjne zni¿ki i specjalne
promocje dla posiadaczy
kart sta³ego klienta.

Biega siê tu w skarpetkach
po czyœciutkim, miêkkim dy-
wanie (doroœli mog¹ skorzy-
staæ z ochraniaczy na buty),

a na œcianach szalej¹ zabawne
postaci z ulubionego przez
dzieci filmu „Madagaskar”. 

Rozrywek jest ca³e mnóst-
wo! Obszerny basen z koloro-
wymi pi³eczkami, w którym
mo¿na nurkowaæ, p³ywaæ,
chowaæ siê i znajdowaæ, do te-
go zje¿d¿alnia, rozmaite tory
przeszkód i wspinaczkowe,
lecz zaaran¿owane tak, by by-
³y bezpieczne tak¿e dla malu-
szków. Domek Baby Jagi
z drzwiami, oknami (wygl¹da
jak z piernika), mo¿na siê

w nim wspaniale chowaæ 
i bawiæ! S¹ zabawy i gry
zrêcznoœciowe, plastyczne, ge-
ometryczne, architektoniczne,
klocki, samochody. Tu nauka
nie boli, odbywa siê przez za-
bawê przy pogodnej, lecz nie
natarczywej muzyce, w tempie
i w sposób taki, jaki wybiera
sobie dziecko. 

Dziêki temu, ¿e nie jest to
wielka hala, lecz ma ciekawie
wyodrêbnionych kilka ob-
szarów, mo¿na œwietnie zna-
leŸæ k¹t dla siebie. W specjal-
nie wydzielonym, kameral-
nym miejscu organizuje siê
spotkania i imprezy (na
przyk³ad urodzinowe) dla
grup. Dwugodzinny program
z animatorem dostarczy prze-
pysznych i osza³amiaj¹cych
wra¿eñ! Rodzice mog¹ go
wzbogaciæ (po uzgodnieniu)
na przyk³ad o wystêp klauna
czy pojawienie siê wró¿ki. 

Czy musisz siê non stop
zajmowaæ swoim dzieckiem?
Nie, poniewa¿ sympatyczny
personel „Madagaskaru” to
osoby posiadaj¹ce odpowie-
dnie wykszta³cenie i kwalifi-
kacje do zajmowania siê
dzieæmi i robi¹ to naprawdê
fantastycznie! W „Madagaska-
rze” s¹ stoliki, przy których
mo¿na spokojnie wypiæ kawê,
pogadaæ z innymi mamami
o pediatrach, przedszkolach
itp. podczas gdy dziecko jest
poch³oniête zabaw¹, mo¿na
te¿ popracowaæ czy pobuszo-
waæ w Internecie poniewa¿ sa-
lê wyposa¿ono w bezprzewo-
dow¹ sieæ Wi-Fi.

Czy „Madagaskar” to po
prostu sala zabaw dla dzie-
ci?! Nie tylko! To tak¿e 

miejsce, w którym dzieci do-
skonal¹ swoje umiejêtnoœci
bycia w grupie, ucz¹ siê
wspó³dzia³ania, ale i zdrowej
rywalizacji, jeœli maj¹ na to
ochotê. Nikt tu bowiem nikogo
nie zmusza do wspólnej zaba-
wy, a wszelkie kontakty inter-
personalne maj¹ charakter spo-
ntaniczny, niewymuszony.

Czy dziecko mo¿e tu zo-
staæ samo, bez opieki mamy?
Oczywiœcie, tak, na czas uzgo-
dniony z opiek¹. Mama czy
babcia mo¿e wówczas skorzy-
staæ z wolnej chwili na za³a-
twienie pilnych spraw, zakupy,
wizytê u lekarza czy na relaks
u fryzjera.

Jakie inne atrakcje, czeka-
j¹ tu na dzieci? Zajêcia dy-
daktyczne: muzyczno-jêzyko-
we MusicalBabies dla dzieci
w wieku przedprzedszkolnym.
Specjalne propozycje, na przy-
k³ad zabawa karnawa³owa,
dzieñ œw. Walentego, powita-
nie wiosny czy malowanie pi-
sanek. Ka¿dy miesi¹c niesie ze
sob¹ inne, nowe atrakcje.

Zimowe ferie? Mo¿ecie je
zafundowaæ dzieciom w tej
s³onecznej, pogodnej sali za-
baw, czynnej przez siedem dni
w tygodniu, od godziny 10 do
20, przez ca³y rok. Atrakcyj-
nie, bezpiecznie, pod wspania-
³¹ opiek¹. 

Lokal jest w pe³ni przysto-
sowany do prowadzonej dzia-
³alnoœci, pocz¹wszy od atesto-
wanego, bezpiecznego wypo-
sa¿enia w nowoczesne, atrak-
cyjne urz¹dzenia i wyposa¿e-
nie, po dostosowane toalety
(inne dla maluszków, inne dla
doros³ych), a tak¿e zaplecze
pozwalaj¹ce mi³o spêdziæ tu

czas z dzieckiem (barek, ku-
chenka mikrofalowa). Teren
zabaw jest zabezpieczony spe-
cjalnym, niewysokim p³ot-
kiem, nie do przebycia dla ma-
³ych dzieci, z bramk¹ otwiera-
n¹ bez problemu przez dzieci
starsze i doros³ych. W pomie-
szczeniu nie ma klimatyzacji,
na któr¹ tak wiele osób jest
uczulonych, lecz nowiutka,
skuteczna wentylacja. Prze-
stronne okna daj¹ wra¿enie
otwartoœci i pokazuj¹ samo-

chody, tramwaje, przecho-
dniów, czyli wszystko to, co
dzieci uwielbiaj¹ obserwowaæ. 

Wygodny dojazd ka¿dym
tramwajem i autobusem na
ul. Grochowskiej (przysta-
nek przy ul. Garwoliñskiej
lub ul. Wspólna Droga), jest
te¿ gdzie zaparkowaæ samo-
chód. W pobli¿u - postój ta-
ksówek. Jesteœmy otwarci na
Pañstwa uwagi i sugestie.
Zapraszamy do œmiechu,
harców i zabawy! AS

TU SIĘ NIE NUDZĄ!

Madagaskar – Sala zabaw dla dzieci,
ul. Grochowska 170A, tel. 22 465 82 64,

www.salamadagaskar.pl 
oraz www.facebook.com/salamadagaskar 

oraz Sala zabaw Kubuś (uwaga, inne ceny!)
Otwock, ul. Rzemieślnicza 6, tel. 22 710 38 91,

www.salazabaw.com
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Policjanci z Komendy Rejo-
nowej Warszawa VII wspó³-
dzia³aj¹c z placówkami oœ-
wiatowymi, lokalnymi
samorz¹dami i admini-
stracjami osiedlowymi
czuwaæ bêd¹ nad bez-
pieczeñstwem dzieci
i m³odzie¿y. Dodatkowe
patrole policyjne pojawi¹ siê
nie tylko w miejscach zorgani-
zowanego wypoczynku, ale
równie¿ w okolicach dzikich
lodowisk, na osiedlach, w par-
kach, w rejonie dyskotek, pu-
bów i klubów. 

� � �
Od 1 stycznia do 2 lipca 2012

roku cudzoziemcy nielegalnie
przebywaj¹cy w Polsce mog¹
wyst¹piæ z wnioskiem do w³a-
œciwego wojewody o legaliza-
cjê swojego pobytu w trybie
abolicji. Bêdzie ona udzielana
na dwa lata. - Wielu z nas zna
przypadki nawet ca³ych rodzin
przebywaj¹cych w naszym kra-
ju nielegalnie, na przyk³ad
z powodu b³êdu formalnego
przy próbie uregulowania swo-
jego statusu prawnego, czy wy-
padków losowych. Chcemy ta-
kim ludziom pomóc – powie-
dzia³ Jacek Koz³owski, woje-
woda mazowiecki. Na podsta-
wie statystyk z poprzednich
abolicji szacuje siê, ¿e na Ma-
zowszu z nowych przepisów
skorzysta najwiêcej cudzoziem-
ców w kraju. Ustawa abolicyj-
na obejmie osoby, które prze-
bywaj¹ w Polsce nielegalnie
i nieprzerwanie co najmniej od
20 grudnia 2007 roku.

� � �
Emeryci i renciœci zrzeszeni

w Kole Nr 15 PZERiI na Pra-
dze spotkali siê 13 grudnia na
spotkaniu wigilijnym przy ul.
Krypskiej. W spotkaniu uczest-

niczy³a szefowa SZPZLO Ewa
£agodzka. Podnios³oœæ chwili,
piêknie ubrana choinka, uœmie-
chy i radoœæ na twarzach przy-
by³ych uczyni³o tê wigiliê wy-
j¹tkow¹. Zaœ smaczne potrawy
na sto³ach – emeryci zawdziê-
czali pani Jadwidze Sasin – kie-

rowniczce Marketu Simply
z ul. Kobielskiej.

� � �
Jest dobra wiadomoœæ dla ty-

siêcy mieszkañców podwar-
szawskich miejscowoœci do-
je¿d¿aj¹cych do Warszawy po-
ci¹gami Szybkiej Kolei Miej-
skiej i Kolei Mazowieckich.
Nie ma zagro¿enia dla Wspól-
nego Biletu ZTM-KM na li-
niach kolejowych prowadz¹-
cych do stolicy (w sprawie li-
nii wo³omiñskiej trwaj¹ je-
szcze rozmowy). Linia SKM
S1 bêdzie nadal doje¿d¿a³a do
Otwocka.  „Dobr¹ nowinê”
og³osi³ 22 grudnia, na specjal-
nej konferencji prasowej, 
dyrektor ZTM Leszek Ruta. 
– Mieszkañcy podwarszaw-
skich miejscowoœci mog¹ 
spaæ spokojnie – powiedzia³. 
– Wspólny Bilet zostanie utrzy-
many!

� � �
Starsze  osoby nie pochodz¹

z innej planety, a nauka i cieka-
woœæ nie pytaj¹ o wiek! 21 i 22
stycznia z okazji œwi¹t Babci
i Dziadka Centrum Nauki Ko-
pernik zaprasza na bezp³atny
Weekend dla Bardzo Doro-
s³ych. W programie: spacer po
wystawach z przewodnikiem
(sobota i niedziela, godz. 10.00,
12.00 i 16.00. Zbiórka przy ka-
sach.). Uwaga! Na warsztaty
obowi¹zuj¹ telefoniczne zapi-
sy: tel. 512-906-826, w godzi-
nach 10.00-18.00. Dla senio-
rów wstêp do Centrum Nauki
Kopernik i wszystkie atrakcje
s¹ bezp³atne. Oferta przezna-
czona jest dla osób od 65. roku
¿ycia. Proœba o zabranie dowo-
du to¿samoœci.

� � �
Ju¿ po raz czwarty Oddzia³

Zwi¹zku Nauczycielstwa Pol-
skiego Praga-Po³udnie Rem-
bertów Wawer Weso³a zorgani-
zowa³ Przegl¹d Ma³ej Rewii
Mody Dzieciêcej. Nades³ano a¿
96 projektów strojów. Pomys³

stworzenia pokazu mody po-
wsta³ wraz z projektem „Ubierz
dziecko modnie i wygodnie”,
czyli wed³ug  zasady prezento-
wania modnego i przede wszy-
stkim wygodnego ubioru dla
dzieci w wieku 3-7 lat. W gru-
dniu w Centrum Promocji Kul-
tury Praga-Po³udnie odby³ siê
fina³owy pokaz przegl¹du ma-
³ej rewii mody. Ubiory prezen-
towa³o czterdzieœcioro dzieci
z warszawskich przedszkoli
i szkó³ podstawowych. Prezen-
tacja strojów odby³a siê w czte-
rech kategoriach: moda co-
dzienna, wizytowa, awangardo-
wa oraz karnawa³owa. Podzi-
wiaæ mo¿na by³o m.in. ksiê¿-

niczki, kosmitki, tancerki brzu-
cha, pirata, kierowcê rajdowe-
go, „ch³opaka z Pragi”, a tak¿e
wiele innych fantazyjnych sty-
lizacji. Królow¹ mody wybrano
Haniê Oracz, która przebrana
by³a za kosmitkê, a królem –
Piotra Nestorowicza, ch³opca
z deskorolk¹. Wyró¿nienie
przyznano Poli Dmowskiej.

� � �
W siedzibie Klubu Kultury

„Zastów” organizowany jest
XVI Ogólnopolski Przegl¹d
Piosenki Dzieciêcej i M³odzie-
¿owej „Rozœpiewany Wawer”.
Kto chce spróbowaæ swoich si³
na scenie i ma skoñczone 4 lata
mo¿e ju¿ rozpocz¹æ przygoto-
wania. Jury bêdzie oceniaæ do-
bór repertuaru, indywidualne
podejœcie do interpretacji utwo-
ru,  muzykalnoœæ, wyczucie ryt-
mu, dykcjê i ogólny wyraz arty-
styczny. Zg³oszenia wype³nio-
ne pismem drukowanym nale¿y

przes³aæ na adres klubu w nie-
przekraczalnym terminie do 29

lutego br. Przes³uchania
konkursowe odbêd¹ siê

10, 11 i 12 marca br.
Regulamin dostêpny
jest (razem z kart¹

zg³oszenia) na stronie
internetowej: www.kkza-

stow.com 
� � �

W Muzeum Kolejnictwa przy
ul. Towarowej 1 bêdzie mo¿na
zobaczyæ i us³yszeæ kolejki-
-poci¹gi symuluj¹ce parê i wy-

daj¹ce dŸwiêki. Na makiecie
zbudowanej w skali 1:30 (15-
metrowa trasa) pojad¹ modele
poci¹gów z lat 1900-1950.
Przygotowano równie¿ specjal-
ny program dla dzieci i m³o-
dzie¿y szkolnej na czas ferii.
Wystawê mo¿na zwiedzaæ od
14 stycznia do 26 lutego br. 

� � �
Rak prostaty jest drug¹ przy-

czyn¹ zachorowalnoœci i umie-
ralnoœci wœród mê¿czyzn
w Polsce. Z myœl¹ o osobach
chorych, a tak¿e zagro¿onych
zachorowaniem na raka gru-
czo³u krokowego rozpoczê³a
siê druga edycja ogólnopol-
skiej kampanii edukacyjnej
„Mêska Sprawa”. Jej celem
jest stworzenie zaplecza edu-
kacyjnego z udzia³em zarówno
lekarzy, jak i pielêgniarek.
Spotkania edukacyjne dla pa-
cjentów i ich rodzin odbêd¹
siê: 13 stycznia o godz. 15.00
w Szpitalu Bielañskim przy ul.
Ceg³owskiej 80, 26 stycznia
o godz. 17.00 w Szpitalu Pra-
skim p.w. Przemienienia Pañ-
skiego przy Al. Solidarnoœci
67, 8 lutego o godz. 15.30
w Centrum Onkologii – Insty-
tut im. Marii Sk³odowskiej-
Curie ul. W.K. Roentgena 5.
Lista terminów spotkañ jest
dostêpna na stronie: www.gla-
diator-prostata.pl w zak³adce
„Kampania Mêska Sprawa”.

(ab) (KaWa)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA � Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Pod-
skarbiñska 2 – 12.01. godz. 18.00 – „Œwiêty ogieñ i stadion”.
Spotkanie ze znakomitym poet¹, historykiem sportu i olimpi-
zmu – Krzysztofem Zuchor¹, sala klubowa, wstêp wolny;
13.01. godz. 18.00 – Uczestnicy warsztatów wokalnych Ali-
ny Krzemiñskiej zapraszaj¹ na wspólne œpiewanie kolêd,
wstêp wolny; 14.01. godz. 10.00 – 18.00 –  „Praga Gra” - za-
proszenie do udzia³u w turnieju gier i planszówek, wstêp wol-
ny; 15.01. godz. 15.00 – bajka o smoku i królu leniuchu tea-
trzyk dla dzieci, wstêp 3 z³; godz. 19.00 – koncert  muzyki
Gospell w wykonaniu zespo³u Soul Connection, wstêp wolny;
17.01. godz. 18.00 – „Odbicia w zwierciadle – o przesz³oœci
w filmie dokumentalnym.” Fragmenty kilku filmów mistrza
radzieckiego kina dokumentalnego - Dzigi Wiertowa, wstêp
wolny; 18.01. godz. 17.00 – „Spotkania ze sztuk¹” wyk³ad pt.
„Architektura 1. po³. XX wieku. Konstruktywizm. Moder-
nizm”, sala widowiskowa; godz. 18.30 – Klub Mola Ksi¹¿ko-
wego, wstêp wolny; 21.01. godz. 19.00 – „Z³oty ptak – opo-
wieœæ o poszukiwaniu” – spektakl grupy teatralnej Marebito,
wstêp wolny; 22.01. godz. 17.00 - Spotkanie z podró¿nikiem:
Tomasz Cienki „Cienkus”, którego tematem bêdzie Irak,
wstêp wolny; 25.01. godz. 10.30 - Zima z bajk¹ – „Opowieœæ
Wigilijna” wg Ch. Dickensa – spektakl dla dzieci, wstêp za
zaproszeniami do odbioru w sekretariacie CPK. Iloœæ miejsc
ograniczona; godz. 17.00 – w cyklu „Spotkania ze sztuk¹”
wyk³ad pt. „Surrealizm. Artystyczne stany podœwiadomoœci”,
sala widowiskowa; 26.01. godz. 19.00 – Kabaret Filip z Ko-
nopi Filipa Borowskiego i jego goœcie, wstêp 10 z³; Wystawy:
19.01. godz. 18.00 – wernisa¿ wystawy malarstwa El¿biety
Bors. Wystawa czynna do 8.02.; 21.01. godz. 18.00 – werni-
sa¿ wystawy „Etiudy rysunkowe” Tadeusza Mycka. Wystawa
czynna do 12.02.;
� Klub Kultury Saska Kêpa ul. Brukselska 23 – 12.01.
godz. 19.00 - Seans filmowy Habana Blues. Bilety w cenie 5
z³ w sprzeda¿y 2 godz. przed seansem; 13.01. godz. 19.00 -
Koncert „BIBA” Blues i ballada na Saskiej Kêpie, bilety
w cenie 10 z³ w sprzeda¿y 2 godz. przed koncertem; 15.01.
godz. 18.00 – Koncert Operetkowy pt. „Przetañczyæ ca³¹
noc…”, bilety w cenie 15 z³ w sprzeda¿y 2 godz. przed kon-
certem; 19.01. godz. 19.00 – seans filmowy „Jedna rêka nie
klaszcze”. Bilety w cenie 5 z³ w sprzeda¿y 2 godz. przed se-
ansem; 26.01. godz. 19.00 - Seans filmowy „Lampart”. Bile-
ty w cenie 5 z³ w sprzeda¿y 2 godz. przed seansem;
� Oœrodek Kultury w Dzielnicy Weso³a ul. Starzyñskiego
21 – 14.01. godz. 18.00 – Nic nowego pod s³oñcem. Spektakl
literacko-kabaretowy w wykonaniu S³awomira Hollanda na
podstawie tekstów O. Kanitza, J. Tuwima, M. Hemara, J. Ju-
randota, B. Leœmiana; 16-27 stycznia godz. 9.00-15.00 „Zi-
ma w mieœcie” Iloœæ miejsc ograniczona. Op³ata – 7 z³ dzien-
nie (koszty obiadu).
� Filia Oœrodka Kultury w Dzielnicy Weso³a Oœrodek
Dzia³añ Twórczych „Pogodna” ul. Jana Paw³a II 25 -
12.01. godz. 19.00 - „Osaczenie”. Spektakl kryminalny z cy-
klu Teatr Sensacji w wykonaniu Teatru Hybryd; 13.01. godz.
10.40 - „Dawniej i dziœ ”. Koncert Filharmonii Narodowej dla
dzieci  (flet, wiolonczela, fortepian); 16-27.01. godz. 9.00-
15.00 –„Zima w mieœcie”. Iloœæ miejsc ograniczona. Op³ata –
7 z³ dziennie (koszty obiadu); 29.01. godz. 16.00 - „Pomarañ-
czowa pantera”. Przedstawienie dla dzieci. 
� Klub Kultury „Zastów” ul. Lucerny 13 – 16-27 stycznia
„Zima w Mieœcie”. Zapisy do 12 stycznia br.; www.kkza-
stow.com

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

REKLAMA REKLAMA
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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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ww  ggooddzz..  770000−−11880000,,    ssoobb..  990000−−11440000

www.hajduczek.krynica.com.pl
Telefon: 18 471 54 08, 18 471 20 48

Cena osobodnia 
z pełnym 

wyżywieniem 
już od 88885555    zzzz łłłł

Miło i aktywnie spędzoneMiło i aktywnie spędzone
ferie w górach?ferie w górach?
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REKLAMA REKLAMA

- Zrobili nam pocz¹tek roku, nie ma co!
Pan Kazimierz G³ówka nie tyle by³ zdenerwowany, co, jakby

to powiedzieæ – zniesmaczony. Jego kole¿ka, Eustachy Mor-
dziak, mimo, ¿e bazar na pl. Szembeka ton¹³ w mglisto-de-
szczowej jesieni, od razu zauwa¿y³ tê ró¿nicê.

- Ale jakoœ szczególnie nie jest pan zdziwiony?
- Panie Eustachy, w koñcu Tusek ju¿ drug¹ kadencjê zalicza,

to co nieco o nim wiadomo. Na przyk³ad, ¿e w gêbie nie ma so-
bie równych.

- Chcesz pan powiedzieæ, ¿e z czynami nie za têgo?
- A na ten przyk³ad, co z receptami ludziom narobi³? 
- Nie gada³byœ pan, leki tañsze bêd¹.
- Tañsze? Które tañsze, to tañsze, ale które dro¿sze to dro¿-

sze. Summa summarum, dop³acimy prawie 800 milionów!
To zreszt¹ wstêpne szacunki, jak to mówi¹, bo nie wiadomo,

ilu ludzi przez ten protest p³aci³o po sto procent, zamiast ze
zni¿k¹. Lekarzom kazali sprawdzaæ czy pacjent jest ubezpie-
czony, wpisywaæ dok³adny stopieñ refundacji, bo jak nie to po
kieszeni, z odsetkami! Wcale siê nie dziwiê, ¿e doktorzy siê
zbuntowali i stanêli okoniem. 

- Powiem panu, panie Kaziu, ¿e faktycznie, jak idê do swo-
jej lekarki, to ona mnie bada dziesiêæ minut, a pó³ godziny pa-
pierki wypisuje. Cholery mo¿na dostaæ! Z drugiej jednak stro-
ny – nie oszukujmy siê, niejeden doktor, na niejedno oko przy-
myka. A kasa leci. Trochê musz¹ to wzi¹æ za twarz.

- Ale lekarze maj¹ to robiæ? Lekarz ma jednoczeœnie byæ le-
karzem i policjantem? To dzia³ka urzêdników z NFZ jest. 

- Mo¿e siê boj¹?
- To inna broszka. Teraz nie ma urzêdnika, który siê nie boi.

A ju¿ do decyzji za któr¹ kasa idzie, to w ogóle dotkn¹æ siê nie
chc¹.

- Ale mus, to mus. Premier uprzedza³ przecie¿, ¿e jeœli Gre-
cj¹ nie chcemy byæ, na gwa³t musimy oszczêdzaæ.

- „Musimy”, to znaczy my – obywatele. A on – znaczy
w³adza, to co? Niejaki Gowin, krakowski filozof, teraz mi-
nister sprawiedliwoœci, wygada³ siê niedawno, ¿e w rz¹dzie
jest co najmniej stu wiceministrów. Stu! Znaczy dodaæ do
tego trzeba 200 sekretarek, bo przecie¿ na zmiany musz¹
pracowaæ, 200 kierowców – tym bardziej. Razem 500 eta-
tów. Znaczy – 500 pensji, 500 wszelkich op³at zwi¹zanych
z zatrudnieniem pracownika, 500 p³atnych urlopów w roku,
500 trzynastych pensji… Panie Eustachy, kto to wytrzyma?
Dubaj tylko chyba.

- Ale ostatnio jednego wiceministra zwolnili.
- Na jego miejsce dwóch innych przysz³o. To jest oszczêd-

noœæ? Ludziom siê ³atwo odbiera, sobie gorzej. 
- Jednak na czymœ musz¹ oszczêdzaæ.
- Tak? To niech zlikwiduj¹ ten ca³y IPN, na przyk³ad. 250

milionów zostanie w kieszeni. Jest Archiwum Akt Nowych, jest
Polska Akademia Nauk – ma siê kto przesz³oœci¹ zajmowaæ
i badaæ j¹ na wszystkie strony. A takie CBA? Ma³o im CBŒ-u?

- Nie ma co, panie Kaziu, z panem rozmowa ³atwa nie jest,
ale fakt - nie s³ychaæ, ¿eby w³adza sobie coœ przyciê³a. Rz¹d siê
sam wy¿ywi, jak mówi³ klasyk.

- A wracaj¹c do naszej rozmowy – wiesz pan, jaki jest teraz
najmodniejszy dowcip w Warszawie: Panie premierze, niech
siê pan nie przejmuje tymi protestami w sprawie recept. To ja-
cyœ chorzy ludzie s¹… 

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Lekarze czy policjanci?

feriach rodzina przyjecha³a
po swojego jamnika, piesek
wariowa³ ze szczêœcia. 

Có¿, skoro gdy dowieŸli go
do domu (po spacerku, gdzie
wyszala³ siê na œniegu, ma siê
rozumieæ!) okaza³o siê, ¿e
pies stoi przed misk¹ z wod¹,
piszczy, ale nie chce piæ! Ka¿-
dy, kto mia³ psa wie, jak bar-

dzo to niepoko-
j¹cy objaw. 

Natychmiast
zadzwoniono do
babci z pyta-
niem, czy mo¿e
pies jest chory,
czy zauwa¿y³a
w ostatnich dniach
coœ niepokoj¹ce-
go?! Babcia wy-
s³ucha³a, potem
westchnê³a: „Oj,
dzieci. To¿ ja mu
przez dwa tygo-
dnie, za ka¿dym
powrotem ze
spacerku, dawa-
³a ciep³¹ herbat-
kê z cytrynk¹, ¿e-

by siê nie przeziêbi³. A wy go
zimn¹ wod¹ poicie?! Nie
dziwnego, ¿e nie chce jej piæ,
biedactwo, jak siê nabiega³ po
tym mrozie…” Szczêœliwy ja-
mniczek. Ktoœ siê o niego tro-
szczy i dba. 

Wiele osób ma mniej szczê-
œcia, ¿yje w pustce i poczuciu
izolacji od reszty œwiata. Mo-

¿e to te¿ dotyczy Ciebie, albo
mnie? Mo¿e znajomi nie za-
mienili siê w przyjació³?
A mo¿e po prostu nie macie
dla siebie czasu?

Póki mo¿esz, nie u¿alaj siê.
Zadbaj o siebie. Wychodzisz
na dwór, bo zakupy, lekarz,
spacer? Przygotuj i niech na
ciebie czeka ju¿ nalana woda
w czajniku do zagotowania,
ulubiona fili¿anka (dziœ ta, ju-
tro inna) na tacy, obok tale-
rzyk na ciastko lub z kostk¹
gorzkiej czekolady albo
z mandarynk¹. Do tego ser-
wetka, coœ mi³ego - bo dbaæ
albo siê umie albo nie. Nie-
wa¿ne, czy o innych, czy o sie-
bie.

Przygotuj te¿ kocyk na ka-
napie, mi³¹ lekturê albo film.
¯eby Ci by³o mi³o, ¿eby mieæ
czas i ochotê na uœmiech.
Prawdziwy uœmiech, z serca,
z wnêtrza, ciep³y i dobry. Na
ka¿dy ciep³y, dobry dzieñ. Nie
do wiary, jak wiele zale¿y od
nas samych!

żu

Kobiecym okiem

Pogoda jest naprawdê…
pieska, a raczej - dla pieska.
Mimo pojawiaj¹cych siê ju¿
na trawnikach kleszczy, na
które zawsze trzeba uwa¿aæ.
Nie ma du¿ych mrozów ani
g³êbokiego œniegu, w którym
co prawda mo¿na szaleæ, ale
który ziêbi psi brzuszek i przy-
marza do futerka. W dodatku
nie ma lodu, wiêc nie ma ¿r¹-
cej soli, która doprowadza
oblodzone ³apki do bolesnych
ran i krwawienia.

Co prawda kr¹¿y wœród
znajomych opowieœæ zimowa,
prawdziwa, o pewnym ja-
mniczku, którego rodzina wy-
je¿d¿aj¹c na narty zostawi³a
u babci. Babcia niezwykle tro-
skliwa zajmowa³a siê pie-
skiem z ca³ego serca. Gdy po

Pieska
pogoda

Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

By³a prawdziw¹ gwiazd¹, a ja by³em szczêœliwy, ¿e od czasu do czasu utrzy-
mywa³em z ni¹ kontakt. Dziœ pani Violetty ju¿ niestety nie ma. Jest natomiast
ksi¹¿ka Izy Michalewicz i Jerzego Danilewicza pt. „Villas – nic przecie¿ nie
mam do ukrycia...” (Œwiat Ksi¹¿ki, Warszawa, 2011). Ta dziennikarska para,
zbieraj¹c materia³y do swojej ksi¹¿ki, odby³a ze mn¹ rozmowê o czasach, kie-
dy Violetta Villas przebywa³a w USA. „O tym, ¿e Villas wystêpuje w Las Vegas –
stwierdzaj¹ autorzy ksi¹¿ki – dowie siê bêd¹cy wówczas korespondentem ‘Try-
buny Ludu’ w Waszyngtonie Zygmunt Broniarek. Wspomina: ‘Napisa³em do niej
list na adres tego kasyna („Dunes”) i do mnie zadzwoni³a. Przez telefon opo-
wiada³a mi ró¿ne historie: ¿e siedzi przy basenie hotelu, a wokó³ otaczaj¹ j¹ ja-
kieœ podejrzane typy w ciemnych okularach i ¿e ona musi siê broniæ przed ich
erotycznymi awansami’. 

„Broniarek zapamiêta³ te¿, ¿e jego telefoniczna znajomoœæ z Violett¹ za³atwi³a
mu przed³u¿enie pobytu na placówce. ‘Musia³em wracaæ, bo by³em tam ju¿ od 1961
roku (czyli przez szeœæ lat, a zwyczajowa kadencja trwa³a 3 – 4 lata – ZB). Zrobi-
³em po¿egnalne przyjêcie, w czasie którego ona akurat zadzwoni³a. Mimo gwaru
zacz¹³em z ni¹ rozmawiaæ. Nagle podchodzi do mnie facet, który wówczas by³ na
jakimœ wysokim stanowisku w sekcji konsularnej ambasady PRL i pyta: ‘A z kim ty
tak rozmawiasz?’ (bo trochê to trwa³o). ‘Z Violett¹ Villas’. ‘To niemo¿liwe. A czy ja
móg³bym te¿ z ni¹ porozmawiaæ?’. ‘Proszê bardzo’. Wzi¹³ s³uchawkê, a ona mu za-
œpiewa³a ‘Do Ciebie, Mamo’. Gdy skoñczy³a, on zapyta³: ‘Kiedy wyje¿d¿asz?’.  ‘Ju¿’.
‘To ja ci za³atwiê jeszcze rok w Waszyngtonie’. I tak zrobi³. Dziœ myœlê, ¿e on by³
z jakichœ tajnych s³u¿b”. 

Tak by³o w czasie mojego pierwszego pobytu w USA w latach 1961-67. Drugi raz
spotka³em pani¹ Violettê w USA ju¿ osobiœcie w czasie mojej drugiej tam „kadencji”
(1985-90). Z moj¹ ¿on¹, El¿biet¹, pojechaliœmy do Baltimore na koncert, w którym
ona wyst¹pi³a z aktorami Teatru Syrena „pod batut¹” jego dyrektora, Witolda Fille-
ra. Pamiêtam, ¿e powiedzia³em jej wówczas, i¿ na jednym z satyrycznych progra-
mów w telewizji amerykañskiej s³ysza³em jak kukie³ka Gorbaczowa ostrzega ku-
kie³kê Reagana nowymi s³owami piosenki „Oczy czornyje”, a mianowicie: „Oczy
czornyje // Za tym siê kryje // ¯e ci podbijê // Kalifornijê”. Pani Violetta œmia³a
siê, ale powiedzia³a: „Œpiewaæ tego jednak nie bêdê, bo siê do polityki nie mie-
szam”. 

Wkrótce po naszym – tj. El¿biety i moim – powrocie do Polski na sta³e w lecie
1990 roku, a dok³adnie w po³owie stycznia 1994 roku, Andrzej Kwiatkowski z TVP
zaproponowa³ mi udzia³ w swoim programie „Kariery-Bariery”. Wiedz¹c, ¿e Violet-
ta Villas mnie zna, zaprosi³ j¹ do tych „Karier-Barier” jako atrakcjê g³ówn¹. Ona siê
zgodzi³a i wyst¹pi³a w sukni od Diora, któr¹ przywioz³a z Las Vegas. Odnios³a prze-
widywalny to znaczy fantastyczny sukces. Jakoœ nie ba³a siê, ¿e wystêpuje z dzien-
nikarzem, który przez 40 lat pracowa³ w organie PZPR. Nie zg³osi³a te¿ ¿adnej pre-
tensji po koncercie do tego, ¿e wyrecytowa³em fraszkê, w której poœrednio chwali-
³em ten fakt. Wiadomo, ¿e urodzi³em siê i wychowa³em na warszawskiej Pradze, ale
nie wszyscy wiedz¹, ¿e mia³em tak¿e liczn¹ rodzinê na warszawskiej Woli – brata
ojca, Teofila Broniarka i jego ¿onê, Melê, oraz ojca chrzestnego, Edwarda Królaka
i jego ¿onê, Zosiê. Fraszka ta wiêc brzmia³a nastêpuj¹co: „Has³o praskie albo wol-
skie //Co kieruje mn¹ niezbicie//Ja mam tylko jedn¹ Polskê//I mam tylko jedno
¿ycie”. 

„Kariery-Bariery” wywo³a³y wiele szumu, pozytywnego i negatywnego. Ostro za-
atakowa³a mnie, Aniê Frankowsk¹ i Andrzeja Kwiatkowskiego (prowadz¹cych) Ali-
na Grabowska z Wolnej Europy w „¯yciu Warszawy” (z 16 lutego 1994 roku). Ale
jedno by³o znamienne: Alina Grabowska – Violetty Villas zaatakowaæ nie œmia³a.   

Zygmunt Broniarek
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�Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT �

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg �

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05
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SZAFYSZAFY,,
GARDEROBYGARDEROBY,,
MEBLEMEBLE
KUCHENNEKUCHENNE
Zabudowa wnêki z drzwiami przesuwnymi
o wymiarach wys. 270, szer. 130, g³. 70.

Wnêtrze kolor, wype³nienie drzwi:
1 x lustro, 1 x p³yta.

Koszt z monta¿em  w ramach 
stalowych 1300 z³ i aluminiowych 1450 z³

Tel. 511−120−920

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

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

�� nauka dla dzieci i doros³ych ��
�� challange �� turnieje
www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
NA ABONAMENTY

NA SEZON ZIMOWY!

* 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

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

www.zgoda-krynica.pl

ZIMA W GÓRACH!
Zapraszamy na pobyty feryjne do

Sanatorium „Zgoda” w Krynicy-Zdroju
w cenie ju¿ od 1368 z³ – 14 dni

(z zabiegami i wy¿ywieniem)
oraz krótsze w cenie 99 z³/osobo dzieñ

(z zabiegami i wy¿ywieniem)
W pobli¿u hala lodowa, wyci¹gi narciarskie 

oraz wiele innych atrakcji

Dla sta³ych czytelników Mieszkañca 5% zni¿ki

M
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F.U.H. „MIKROL”, ul. Jarociñska 17 
� Okna i drzwi PCV oraz drewniane                         
� Parapety wewnêtrzne i zewnêtrzne                       
� Witryny, fasady z aluminium                                
� Us³ugi remontowo-wykoñczeniowe
� Szafy wnêkowe, garderoby – INDECO    

www.mikrol.waw.pl
e-mail: mikrol@mikrol.waw.pl

tel. 22 610-31-35;  fax. 22 879-79-13

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
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Alicja D¹browska – lekarz, 
pos³anka na Sejm RP, 
Platforma Obywatelska

To by³
dla mnie
naprawdê
udany rok.
Prze¿y³am
c h w i l e
wielkiej sa-
tysfakcji,
gdy startu-
j¹c z 14

miejsca na liœcie wyborczej Plat-
formy Obywatelskiej osi¹gnê³am
szósty wynik w Warszawie,
podwajaj¹c iloœæ g³osów w po-
równaniu z poprzedni¹ elekcj¹. To
politykowi daje ogromn¹ moty-
wacjê do dalszych dzia³añ. Achcê
je prowadziæ pracuj¹c w Sejmo-
wych Komisjach Zdrowia i w Ko-
misji Obrony Narodowej. Prowa-
dzê tak¿e parlamentarny zespó³
d/s stwardnienia rozsianego. 

Wspólnie z senatorem Mar-
kiem Borowskim otworzyliœmy
wspólne biuro poselsko-senator-
skie przy ulicy Targowej, w ci¹-
gu kilku tygodni chcemy otwo-
rzyæ tak¿e drugie, na Pradze Po-
³udnie przy ulicy Grochowskiej.
Cieszê siê wiêc, ¿e bêdê mia³a
jeszcze ³atwiejszy kontakt z pra-
skimi wyborcami, którym przy

tej okazji sk³adam najserdecz-
niejsze ¿yczenia noworoczne.

Agnieszka K¹deja – burmistrz
Rembertowa

Na grun-
cie zawo-
dowym by³
to rewolu-
cyjny rok,
gdy¿ po 4
latach by-
cia opozy-
cyjn¹ rad-
n¹ zosta-

³am burmistrzem dzielnicy. ¯a³u-
jê, ¿e rozpoczêcie mojej kadencji
przypad³o na okres ograniczeñ
w bud¿ecie, gdy wiadomo, ¿e no-
wa osoba zawsze jest pe³na ani-
muszu, gotowa góry przenosiæ,
„a tu pospolitoœæ skrzeczy”.

Mimo skromnych œrodków
uda³o nam siê w tym roku rozpo-
cz¹æ budowê domu komunalne-
go, zmodernizowaæ place zabaw,
po³o¿yæ nawierzchniê na kilku
ulicach, realizujemy wykupy
gruntów pod budowê dróg,
wkrótce oddamy do u¿ytku par-
king budowany w ramach Euro
2012, przyst¹piliœmy do opraco-
wania koncepcji przed³u¿enia
przejœcia podziemnego przy stacji
PKP i budowy skrzy¿owania ulic:

Che³m¿yñskiej i Stra¿ackiej, ju¿
sporz¹dzane s¹ trzy miejscowe
plany zagospodarowania prze-
strzennego, a o zmianê kolejnego
wyst¹piliœmy. „Otworzyliœmy”
Rembertów na wspó³pracê z mia-
stem: goœciliœmy uczestników
Gali Warszawskiego Programu
Edukacji Kulturalnej, byliœmy
gospodarzem konferencji podsu-
mowuj¹cej æwiczenia obronne
„Stolica 2011”, zacieœniamy
wspó³pracê z Akademi¹ Obrony
Narodowej. Zdobyliœmy tytu³
„Odpowiedzialna Gmina 2011”,
jako jedna z 10 najbardziej ak-
tywnych gmin w Polsce w ra-
mach programu profilaktyki uza-
le¿nieñ. Nied³ugo mieszkañcy
dzielnicy otrzymaj¹ szczegó³owe
sprawozdanie z dzia³alnoœci Za-
rz¹du i Rady w 2011 roku.

Ligia Krajewska – pos³anka
Sejmu RP

To by³
dla mnie
b a r d z o
ró¿norod-
ny rok.
Prawie do
koñca ro-
ku by³am
r a d n ¹
Wa r s z a -

wy, a po dostaniu siê do Sejmu
uczê siê pracy w Parlamencie.
Pierwsze wra¿enia s¹ takie, ¿e
praca w samorz¹dzie jest bar-
dziej konkretna. Konkretne
problemy, takie, jakie widaæ na
co dzieñ i poszukiwanie kon-
kretnych rozwi¹zañ. Sejm jest
jednak instytucj¹ bardzo poli-
tyczn¹. W grudniu ju¿ mia³am
przyk³ad na to, ¿e mo¿na na
posiedzeniu w Sejmie spêdziæ
ca³y dzieñ niczego nie uchwa-
laj¹c i jedynie wys³uchuj¹c
ró¿nych wyst¹pieñ. Mniej lub
bardziej m¹drych. To jest uro-
da parlamentu. Tu trzeba zna-
leŸæ sobie niszê do pracy i za-
j¹æ siê tym, co siê lubi. Tak
wiêc ten rok koñczê przej-
œciem z pracy konkretnej, do
takiej, któr¹ dopiero muszê so-
bie ustawiæ. A Czytelnikom
„Mieszkañca” ¿yczê ¿eby mie-
li po¿ytek nie tylko ze swoich
samorz¹dowców, ale tak¿e
parlamentarzystów...

Tomasz Kucharski – burmistrz
Dzielnicy Praga-Po³udnie 
m. st. Warszawy

To by³
p ie rwszy
rok dru-
giej ka-
dencji na
s t a n o w i -
sku Bur-
m i s t r z a
Pragi-Po-
³ u d n i e .

Dziêki zaufaniu mieszkañ-
ców, jakim obdarzyli nas
w wyborach, razem z moimi
wspó³pracownikami, mo¿emy
kontynuowaæ ju¿ rozpoczête
projekty. W 2011 roku oddali-
œmy do u¿ytkowania m.in.
dwa wa¿ne obiekty spo³ecz-
no-kulturalne:  Klub Kultury
Saska Kêpa i Centrum Eduka-
cyjno-Opiekuñcze na Goc³a-
wiu. By³y te¿ inwestycje spo-
rtowe; now¹ halê gimnastycz-
n¹ zyska³o Liceum im. B. Pru-
sa przy ul. Zwyciêzców,
a Gimnazjum przy ul. Afry-
kañskiej - zespó³ boisk. Naj-
wa¿niejsze prace budowlane
i modernizacyjne ruszy³y na
Placu Szembeka. W tym roku
powinniœmy zobaczyæ to
miejsce w nowej oprawie.
Planuj¹c ró¿norodne przedsiê-
wziêcia rozmawiamy z mie-
szkañcami Pragi-Po³udnie.
Ten dialog, tak potrzebny, bê-
dziemy kontynuowaæ. Roz-
strzygnêliœmy konkurs „Kolo-
rowa Praga”. Remonty budyn-
ków poprawi³y jakoœæ ¿ycia
mieszkañców, a odremonto-
wane fasady dodaj¹ uroku
praskim kamienicom. Ju¿ za
kilka miesiêcy czeka nas wiel-
kie wydarzenie sportowe, Mi-
strzostwa UEFA Euro 2012.
To wielkie wyzwanie równie¿
dla naszej dzielnicy, miasta i
wszystkich mieszkañców.
Chcemy siê do tego wydarze-
nia jak najlepiej przygotowaæ.

Bogus³aw Ró¿ycki – prezes
„Spo³em” WSS Praga Po³udnie

Ubieg³y
rok zazna-
czy³ siê
ogromnym
wzrostem
konkuren-
cji w bran-
¿y handlo-
wej. Poja-
wi³o siê

wiele nowych sklepów wielko-
powierzchniowych. Wiêc by³o
nam jeszcze trudniej... Ale plan
uda³o siê mimo wszystko w 99
procentach wykonaæ. To na-
prawdê by³ wielki wysi³ek na-
szych pracowników, by pomimo
ogromnej rywalizacji odnaleŸæ
swe miejsce na rynku. By³ to te¿
rok sporych inwestycji z naszej
strony. Otworzyliœmy now¹ pla-
cówkê na Targówku o po-
wierzchni 550 metrów kw. Roz-
poczêliœmy du¿¹ inwestycjê przy
ulicy Kajki. Dwupoziomowy pa-
wilon o powierzchni 1400 m.
kw. planujemy oddaæ do u¿ytku
w czerwcu bie¿¹cego roku. 

W 2012 roku rozpoczniemy
tak¿e budowê kolejnego dwupo-
ziomowego pawilonu, tym razem
przy Alei Dzieci Polskich nieopo-
dal szpitala w Miêdzylesiu. Wszy-
stkie te inwestycje przeprowadza-
my ze œrodków w³asnych. W no-
wym roku ¿yczê naszym klien-
tom satysfakcji z zakupów w na-
szych sklepach. Zrobimy wszyst-
ko, aby tak by³o. (ar) (eb) (t)
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dysponuj¹ca wieloletnim doœwiadczeniem i kadr¹ specjalistów
oferuje Wspólnotom Mieszkaniowym

us³ugi w zakresie zarz¹dzania i administrowania nieruchomoœciami.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod tel. (22) 673-08-01 lub
wizytê w naszej siedzibie przy ul. Kobielskiej 1.
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NARZĘDZIA, art. METALOWE
ul. Miñska 38
tel. 813 99 55
www.metal-market.pl

w³asny 
parking
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HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

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

� Kameralny budynek

� 5 minut do Centrum

� Promocja 
Zimowa 
– garaż gratis

� Taras zielony 
na dachu

Praga Południe 
– Fundamentowa

Pod koniec minionego roku, w LXXII LO im.
gen. Jakuba Jasiñskiego przy ul. Grochowskiej
odby³y siê dwie du¿e imprezy – jubileusz 20-le-
cia szko³y oraz fina³ konkursu patriotycznego.

Choæ szko³a kontynuuje tradycje za³o¿onego jeszcze w 1921 r.
IV Mêskiego Gimnazjum i Liceum im. gen. Jakuba Jasiñskiego, to
w swojej skromnoœci, œwiêtowa³a 20-lecie. Faktycznie, w obecnym
kszta³cie szko³a zosta³a utworzona w 1991 r. Pierwotnie kszta³cono
w niej m³odzie¿ w kierunku ogólnym i matematyczno-fizycznym.
Z czasem w liceum pojawi³ siê profil humanistyczny oraz europej-
ski. Licealiœci z „Jasiñskiego” bior¹ udzia³ w miêdzynarodowych
projektach oœwiatowych, zawodach sportowych, a na szczególne
wyró¿nienie zas³uguje, bardzo prê¿nie tu dzia³aj¹ce œrodowisko te-
atralne (Teatr Paradox).

W „Jasiñskim” staraj¹ siê ³¹czyæ historiê z teraŸniejszoœci¹.
Widaæ to nawet w drobnych szczegó³ach – np. w czasie jubile-
uszu kwiaty przed symbolicznym grobem patrona, który znajdu-
je siê na terenie koœcio³a na Kamionku, wraz z uczniami sk³ada³
nauczyciel… informatyki. Grób genera³a otoczony jest przez
szko³ê szczególn¹ piecz¹. Postawa uczniów i wartoœci przekazy-

wane im przez pedagogów zosta³y w szczególny sposób docenio-
ne przez poprzedniego proboszcza tutejszej parafii, ks. Zdzis³a-
wa Gniazdowskiego. Otó¿ w 2009 r. przekaza³ on liceum orygi-

nalny sztandar przedwojennej szko³y im. gen. Jasiñskiego, który
przez dziesi¹tki lat spoczywa³ w parafialnych zbiorach.

Jubileusz 20-lecia zgromadzi³ wielu przedstawicieli w³adz i urzê-
dów zwi¹zanych z oœwiat¹. ¯yczenia na rêce kieruj¹cej liceum dyr.
Bo¿eny Kozak sk³adali m.in. wiceburmistrz Pragi Po³udnie Jaro-
s³aw Karcz oraz szefowa sto³ecznego Biura Edukacji Jolanta Lip-
szyc. Do szko³y przyby³o te¿ wielu absolwentów, a kilkoro z nich
nawet wziê³o udzia³ w jubileuszowym programie artystycznym.
By³y tañce, uk³ady gimnastyczne, skecze, recytacje i pieœni i to na
wysokim poziomie wykonania. Feta w sali gimnastycznej zakoñ-
czy³a siê wystrza³ami kolorowych konfetti (na zdjêciu).

Dwa tygodnie po jubileuszu specjalnymi goœæmi wype³ni³a siê
w „Jasiñskim” inna sala – tym razem teatralna. Tutaj w³aœnie
odbywa³a siê gala VII Praskiego Konkursu Patriotycznego im.
gen. Jakuba Jasiñskiego. W tym roku utrzymana zosta³a rozsze-
rzona formu³a konkursu, który rozegrano w trzech kategoriach:
recytatorskiej, plastycznej oraz pieœni i piosenki patriotycznej.
W konkursie, któremu patronowa³ mazowiecki kurator oœwiaty
Karol Semik i burmistrz Pragi Po³udnie Tomasz Kucharski,
wziê³o udzia³ blisko stu uczniów gimnazjów i szkó³ ponadgim-
nazjalnych. ar

„JASIŃSKI” – JUBILEUSZOWO I PATRIOTYCZNIE
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Ciep³y grudzieñ pozwoli³
na d³ugie wykorzystanie
przez najm³odszych wawer-
czyków niedawno otwartego
placu zabaw dla dzieci przy
ul. Strzyg³owskiej.

O planach budowy placu za-
baw pisaliœmy w „Mieszkañcu”
nieco ponad rok temu. Z tak¹
inicjatyw¹ wyszli ks. Ireneusz
Wêgrzynowicz, proboszcz tu-
tejszej parafii pw. Dobrego Pa-
sterza oraz Jaros³aw Jankow-
ski, ówczesny radny Sejmiku
Mazowieckiego i cz³onek Sto-
warzyszenia Mieszkañców Po-
godne Osiedle. Ma³o kto wtedy
wierzy³, ¿e w ci¹gu roku, poro-
œniêta chaszczami dzia³ka

zmieni siê w nowoczesny plac
zabaw…

– To bardzo fajne miejsce –
w czasie otwarcia placu powie-
dzia³a „Mieszkañcowi” Jolanta
Koczorowska, burmistrz Waw-
ra. – Myœlê, ¿e ci, którzy bêd¹
korzystali z placyku bêd¹ bar-
dzo zadowoleni. W tej czêœci
Wawra wiele dzieci ma placyki
zabaw przy domach i w osie-
dlach, ale to nie zast¹pi takiego
miejsca, w którym dzieci mog¹
siê spotykaæ i bawiæ w wiêkszej
grupie. Tu chodzi te¿ o nawi¹zy-
wanie nowych kontaktów i bu-
dowanie zachowañ socjalnych. 

Klucze do bramy placyku zo-
sta³y oficjalnie przekazane dy-

rektorowi wawerskiego ZGN,
Arkadiuszowi Kuranowskie-
mu, a ks. Ireneusz Wêgrzyno-
wicz poœwiêci³ ca³y obiekt
i znajduj¹ce siê w nim urz¹dze-
nia („¿eby nic nieszczêœliwego
siê tu nie zdarzy³o”). – Tylko
dziêki wysi³kowi wielu osób
i prê¿noœci dzia³ania w³adz sa-
morz¹dowych uda³o siê ten
plac zabaw zbudowaæ w tak
krótkim czasie – podkreœla by³y
radny Jaros³aw Jankowski. Plac
zabaw jest ogrodzony, ma bez-
pieczne pod³o¿e, urz¹dzenia
i zabawki dla dzieci oraz ³a-
weczki dla rodziców. Inwesty-
cja kosztowa³a oko³o 400 tysiê-
cy z³otych. 

Dalsze zmiany tego miejsca
zgodnie zapowiadaj¹ wicebur-
mistrzowie dzielnicy, Przemy-
s³aw Zaboklicki i Adam Godu-

s³awski: – Na pewno zrobimy
tutaj jeszcze oœwietlenie, bo te-
go brakuje, i byæ mo¿e uda siê
monitoring. Bêd¹ nasadzenia
zieleni i postaramy siê zago-
spodarowaæ te¿ drug¹ czêœæ tej
dzia³ki. Dzieci ju¿ maj¹ plac
zabaw, a ta druga czêœæ bêdzie
bardziej przeznaczona dla osób
starszych. To bêdzie takie miej-
sce wypoczynku i rekreacji, ja-
kiego brakuje w tej czêœci
Wawra. Po oficjalnym otwar-
ciu placyku i pierwszych chwi-
lach zabaw samorz¹dowcy,
mieszkañcy i dzieci ustawili
siê do pami¹tkowego zdjêcia.
Choæ trzeba przyznaæ, ¿e nie-
które dzieci trudno by³o do
tego nak³oniæ, gdy¿ wi¹za³o siê
to z koniecznoœci¹ przerwania
zabawy… 

Adam Rosiński

…W…W RARATUSZUTUSZU
Przed œwiêtami harcerze

przynieœli do po³udniowopra-
skiego Ratusza „Betlejemskie
Œwiate³ko Pokoju”. Przekaza-
li je w czasie wigilijnego spo-
tkania w urzêdzie.

W okresie przedœwi¹tecznym
w³adze Pragi Po³udnie organi-
zuj¹ spotkania op³atkowe
z urzêdnikami dzielnicowego
Ratusza, samorz¹dowcami, œro-
dowiskami kombatantów, s³u¿b
mundurowych, przedstawiciela-
mi po³udniowopraskiej s³u¿by
zdrowia, kultury i innych istot-
nych dla tej czêœci Warszawy
grup, firm i instytucji. Tak te¿ by³o w minionym roku. Z t¹ jednak ró¿nic¹, ¿e prócz ks. Andrzeja Ku-
flikowskiego w „op³atkowym” spotkaniu wzi¹³ udzia³ ks. bp. Marek Solarczyk, biskup pomocniczy
Diecezji Warszawsko-Praskiej. 

W czasie spotkania, phm. Krystyna Mamak z harcerzami  z Hufca Praga Po³udnie ZHP, przekaza³a w³a-
dzom dzielnicy „Betlejemskie Œwiate³ko Pokoju”, które nastêpnie zosta³o wywieszone przed Ratuszem.
Z koncertem kolêd wyst¹pi³ Warszawski Chór Miêdzyparafialny pod batut¹ Artura Backiela. rosa 

…W…W „MIESZKAŃCU”„MIESZKAŃCU”
Tradycyjne, œwi¹teczno-no-

woroczne spotkanie „Mie-
szkañca”, zorganizowane zosta-
³o 19 grudnia w restauracji „Fi-
garo” w Parku Skaryszewskim.

- To ju¿ czterdzieste takie spo-
tkanie… - podsumowa³, jak
przysta³o w okresie sprzyjaj¹-
cym podsumowaniom, Wies³aw
Nowosielski, redaktor naczelny
naszego czasopisma. Faktycz-
nie, w minionym 2011 roku
„Mieszkaniec” skoñczy³ 20 lat

i sumuj¹c spotkania (bo¿onarodzeniowe i wielkanocne) z przedstawicielami „mieszkañcowych” dziel-
nic i œrodowisk przyjaznych prawobrze¿nej Warszawie, takich spotkañ by³o ju¿ czterdzieœci.

Miniony rok by³ rokiem wyborczym wiêc si³¹ rzeczy zmieni³a siê parlamentarna reprezentacja,
w tym tak¿e ta, zwi¹zana z Prag¹. W „Figaro” goœciliœmy m.in. pos³anki Alicjê D¹browsk¹ i Ligiê
Krajewsk¹, pos³ów Artura Górskiego, Adama Kwiatkowskiego, Marcina Kierwiñskiego i Marcina
Œwiêcickiego oraz senatorów Marka Borowskiego i Jana Mariê Jackowskiego. Œwi¹teczno-noworocz-
ne ¿yczenia w imieniu w³adz samorz¹dowych przekaza³ wszystkim burmistrz Pragi Po³udnie Tomasz
Kucharski, a wigilijnym op³atkiem, poœwiêconym przez ks. Krzysztofa Jackowskiego, dzieliliœmy siê
równie¿ m.in. z burmistrzyniami Agnieszk¹ K¹dej¹ (Rembertów) i Jolant¹ Koczorowsk¹ (Wawer) oraz
burmistrzem Edwardem K³osem (Weso³a). ar
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Zabawa przy „Dobrym Pasterzu”

W praskim Centrum Pro-
mocji Kultury odby³o siê
spotkanie z autorami ksi¹¿-
ki „Mówi Warszawa”.

Stolica roœnie w oczach.
Krajobraz Warszawy ewoluuje
zakrywaj¹c znane i symbolicz-
ne miejsca naszego miasta.
Wiele ciekawych miejsc funk-
cjonuje we wspomnieniach
i œwiadomoœci starszych mie-
szkañców, a dla m³odszego po-

kolenia pozostaje ca³kowicie
nieznanych. Ksi¹¿ka „Mówi
Warszawa” przybli¿a jednym
i drugim sto³eczne zak¹tki. Au-
torzy ksi¹¿ki barwnymi opo-
wieœciami odtwarzaj¹ klimat
oraz historiê dawnej Warszawy
i opisuj¹ wspó³czesne miasto,
które widzimy od strony, której
nie znamy.

W Centrum Promocji Kultu-
ry na spotkaniu z czytelnikami
byli obecni wspó³autorzy
ksi¹¿ki. Monika Powalisz i Je-
rzy Sosnowski opowiadali
o pracy nad publikacj¹, inspira-

cjach oraz ich odczuciach zwi¹-
zanych z Warszaw¹. Zaprosze-
ni goœcie uwa¿aj¹, ¿e Warsza-
wa to dobry temat na ciekaw¹
ksi¹¿kê, ale wiele miejsc nieba-
nalnych, wartych opisania albo
nie rzuca siê w oczy, albo nie-
wiele ju¿ po nich zosta³o. - Je-
steœmy jak go³êbie, które zbie-
raj¹ okruchy. Miasto jest bar-
dzo inspiruj¹ce. To jest miasto,
które mo¿na odkrywaæ – mówi-

³a Monika Powalisz. W po-
wszechnej opinii stolica nie jest
piêknym i urokliwym miastem,
jednak dla pisarzy, historyków
stanowi wartoœæ sam¹ w sobie.
- Warszawa nie jest miastem
³adnej urody. Je¿eli umie siê
odczytaæ to, na co siê patrzy, to
robi siê to frapuj¹ce – dodaje
autorka. Wed³ug Jerzego So-
snowskiego w mieœcie, oprócz
znanych wszystkim budowli
i placów, jest wiele kuriozal-
nych miejsc, niespotykanych
nigdzie indziej, które a¿ chce
siê opisaæ. - Pamiêtam jak mie-

szka³em na Grochowie i cho-
dzi³em na bazarek na ty³ach
Universamu. Najpierw Univer-
sam, budynek z lat 70-tych, po-
tem pod stopami czu³o siê kocie
³by na ul. Czapelskiej. Inna
przestrzeñ. Inny œwiat! – mówi³
goœæ CPK.

Pomys³odawc¹ ksi¹¿ki jest
Marek Kochan, który zaprosi³
do wspó³pracy 21 pisarzy.
Ka¿dy z autorów przygotowa³
w³asne opowiadanie. Ró¿ni¹
siê miêdzy sob¹ stylem, poe-
tyk¹ i tematem. Wszystkie ³¹-
czy motyw przewodni, czyli
Warszawa. Raz jesteœmy
przed Dworcem Wileñskim
tu¿ po wojnie, innym razem
podró¿ujemy metrem, by
w koñcu wysi¹œæ i spacerowaæ
konkretnymi ulicami wspó³-
czesnej albo dawnej Warsza-
wy s³uchaj¹c plotek i anegdot
z miasta. Akcje opowiadañ
rozgrywaj¹ siê w ró¿nych
dzielnicach. W ka¿dym po-
znajemy nowych bohaterów
i ich zmienne losy na tle zmie-
niaj¹cej siê Warszawy.

Ksi¹¿ka jest œwietn¹ propo-
zycj¹ dla tych, którzy nie znaj¹
miasta i dla tych, którzy nie
znaj¹ go doœæ dobrze oraz za-
chêt¹ do poznania jego historii.
Jean Cocteau powiedzia³ kie-
dyœ, „¿e ró¿nica miêdzy du¿ym
a ma³ym miastem polega na
tym, ¿e w du¿ym mieœcie mo¿na
wiêcej zobaczyæ, a w ma³ym
wiêcej us³yszeæ”. „Mówi War-
szawa” to historie o du¿ej me-
tropolii us³yszane jakby w ma-
³ych miasteczkach. Historie do
pos³uchania, ¿eby rozumieæ le-
piej to, na co patrzymy. M.G.

W grudniu ubieg³ego roku
praski chór Epifania obcho-
dzi³ jubileusz 20-lecia dzia³al-
noœci artystycznej. Na co
dzieñ s¹ zwi¹zani z parafi¹
pod wezwaniem Mi³osierdzia
Bo¿ego przy ul. Ateñskiej 12
w Warszawie, ale koncertuj¹
w ca³ej Polsce.

Je¿d¿¹ na zagraniczne festi-
wale, nagrywaj¹ p³yty i odno-
sz¹ sukcesy. Zespó³ z Saskiej
Kêpy obchodzi³ w ubieg³ym
roku okr¹g³¹ rocznicê swojego
istnienia. Na grudniowy jubile-
usz do parafii Mi³osierdzia Bo-
¿ego przysz³y setki warszawia-
ków. „Mieszkaniec” obj¹³ pa-
tronatem medialnym koncert
zas³u¿onego, praskiego chóru.

Epifania istnieje od 1991 r.
Jej za³o¿ycielem i dyrygentem
jest Wies³aw Jeleñ. Przez 20
lat dzia³alnoœci cz³onkowie ze-
spo³u zmieniali siê wielokrot-
nie. Obecnie w chórze œpiewa
piêædziesi¹t osób. Koncert
rocznicowy by³ szczególny,
poniewa¿ oprócz aktualnego
sk³adu, wyst¹pili równie¿
chórzyœci, którzy od pocz¹tku,
przez wiele lat byli cz³onkami
Epifanii. Rocznicowy koncert
to z jednej strony podsumowa-
nie dzia³alnoœci, z drugiej
otwarcie kolejnego etapu. Pla-
ny na przysz³oœæ s¹ obiecuj¹-
ce. – Zamierzamy „zrobiæ” re-
quiem Mozarta. Jest to kompo-
zycja wszystkim dobrze znana,
a dla nas, przede wszystkim,
jest to wielka i trudna forma
muzyczna i wyzwanie, z którym
bêdziemy musieli siê zmierzyæ.
Mamy kilka zapytañ w tej

sprawie. To trzeba zrobiæ! –
mówi³ Tomasz Wo³kowicz,
prezes Towarzystwa Muzyki
Chóralnej „Epifanii”. 

Chór jest czêsto zapraszany
na koncerty do warszawskich
i podwarszawskich parafii. 

– JeŸdzimy do innych koœcio³ów.
Spotykamy siê z bardzo dobrym
odbiorem, chocia¿ dla wielu
osób jest to pierwszy kontakt
z muzyk¹ chóraln¹ – opowiada³
prezes Epifanii. Nie tylko cz³on-
kowie zespo³u, ale równie¿ sa-
ma muzyka przyci¹ga s³uchaczy
na koncerty. W czym tkwi feno-
men muzyki chóralnej? – Kie-
dyœ zdarzy³o nam siê pomyliæ na
pocz¹tku „Alleluja” Haendla.
Zrobiliœmy krótk¹ przerwê, mi-
mo to publicznoœæ niesiona si³¹
utworu zaczê³a klaskaæ. Ta mu-
zyka potrafi poruszyæ! – konty-
nuowa³ Tomasz Wo³kowicz.

Chór mo¿e poszczyciæ siê
wieloma osi¹gniêciami. Ma na
swoim koncie trzy p³yty. Ucze-

stniczy³ tak¿e w mszach œwiê-
tych celebrowanych przez pa-
pie¿a Jana Paw³a II oraz Bene-
dykta XVI. Wielokrotnie by³
nagradzany na festiwalach
chóralnych. Zespó³ Epifania
zosta³ wyró¿niony presti¿ow¹
nagrod¹ „Gloriam dei cantare”
przyznawan¹ przez Federacjê
Chórów Koœcielnych Caecilia-
num. Nagroda tym cenniejsza,

¿e przyznawana jest nie za je-
den wystêp, tylko za ca³o-
kszta³t pracy artystycznej. 
– Wiele znanych chórów nie
mo¿e pochwaliæ siê takim wy-
ró¿nieniem. My mo¿emy –
mówi³ prezes „Epifanii”. Ze-
spó³ zaprasza do wspó³pracy
wszystkich, którzy chcieliby
spróbowaæ swoich si³ w muzy-
ce chóralnej. Cz³onkiem chóru
mo¿e zostaæ ka¿dy. – Nie po-
trzeba ani specjalnych, ani wy-
j¹tkowych umiejêtnoœci. Œpie-
wanie w chórze polega na tym,
¿e wszyscy œpiewaj¹ tak samo.
U nas ka¿dy mo¿e nauczyæ siê
œpiewaæ – mówi³a Ola Wo-
Ÿniak, która w Epifanii œpiewa
od 7 lat. MaG

Temat godny pióra! WSZYSCY CHÓREM
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H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

Pocz¹tek roku to nowe nadzieje i plany na przy-
sz³oœæ.  Dlatego postaraj siê na spokojnie przemy-
œleæ swoje najbli¿sze postanowienia. Najwa¿niej-
sze bêdzie optymistyczne nastawienie, które po-
winno byæ du¿ym atutem w przezwyciê¿aniu trud-
noœci. W sprawach zawodowych gwiazdy dodadz¹
Ci odwagi do realizacji nowych pomys³ów. W rela-
cjach prywatnych postaw na zrozumienie i toleran-
cjê wobec zmiennych zachowañ partnera. Tutaj
mo¿esz mieæ spore pole do popisu.

 BYK 22.04-21.05
¯yczliwe relacje z najbli¿szymi, zrozumienie i tole-
rancja - tego mo¿esz oczekiwaæ w nadchodz¹cym
roku. Ze swojej strony postaraj siê zaoferowaæ
równie atrakcyjn¹ ofertê. To dobry czas na zatro-
szczenie siê o swoj¹ formê fizyczn¹, dziêki temu
podreperujesz swoje zdrowie, a zmiany pogody
nie bêd¹ Ci straszne. Dodaj do tego odrobinê
uœmiechu na co dzieñ, a œwiat wokó³ Ciebie nabie-
rze kolorowych barw.   

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
W Twoim ¿yciu szykuje siê sporo emocji. I to tych
pozytywnych. Nie martw siê – nadmiar wra¿eñ Ci
nie grozi, ale obowi¹zki te¿ nie znikn¹. Niestety
mog¹ byæ i wydatki, dlatego planuj je rozs¹dnie.
A w sprawach zawodowych odnajdziesz now¹ pa-
sjê. Otaczaj¹ Ciê przyjazne osoby, na pomoc
których mo¿esz liczyæ w trudnych momentach ¿y-
cia.

�� RAK 22.06-22.07
Nie wahaj siê przy podejmowaniu trudnych decy-
zji. W pracy podejmuj je zgodnie z w³asnym pogl¹-
dami i z tym, co podpowiada Ci intuicja. Mo¿esz
zawrzeæ kilka interesuj¹cych znajomoœci, które
z czasem mog¹ siê przerodziæ w owocn¹ wspó³-
pracê biznesow¹. W najbli¿szym czasie mo¿esz
spróbowaæ kupiæ nowe auto lub zainwestowaæ
w nieruchomoœci. W uczuciach pe³en rozkwit,
a Twój zwi¹zek bêdzie prze¿ywaæ drug¹ m³odoœæ. 

�� LEW 23.07-23.08
Mo¿esz siê spodziewaæ samych dobrych wiado-
moœci. W sprawach prywatnych odczujesz spor¹
satysfakcjê, bo te które zaplanowa³eœ za³atwisz od
rêki. Nie ulegaj presji otoczenia i ciesz siê spoko-
jem i stabilizacj¹. Uwa¿aj tylko, by nie ulec zbytnio
wci¹gaj¹cemu urokowi internetu i nie zawieraj
przez niego przypadkowych znajomoœci, bo mo-
¿esz mieæ k³opoty.  

�� PANNA 24.08-23.09
Bêd¹ Ciê otaczaæ adoratorzy. Nawet, jeœli nie bê-
dziesz wysy³aæ ¿adnych sygna³ów, które mog¹ za-
chêcaæ do amorów, oni mog¹ nie odpuszczaæ.
Dlatego mo¿esz byæ zmuszony do studzenia ich
zapa³ów. Zwróæ szczególn¹ uwagê na kogoœ spod
znaku Byka lub Strzelca. W sprawach finanso-
wych trzymaj rêkê na pulsie, bo w drugiej po³owie
miesi¹ca mo¿e siê do Ciebie uœmiechn¹æ fortuna. 

�� WAGA 24.09-23.10
Na pocz¹tku roku pozwól sobie na chwile s³aboœci,
nie staraj siê niczego robiæ za wszelk¹ cenê. Jeœli
poczujesz siê gorzej – szukaj pomocy u specjalisty
i uwa¿aj na swoj¹ kondycjê fizyczn¹. Na pocz¹tek
za³atw zadawnione sprawy, uprz¹tnij swoje „oto-
czenie”. Przyda Ci siê taka „oczyszczaj¹ca” kura-
cja. Poczujesz siê o wiele lepiej, a jako osoba to-
warzyska staraj siê dbaæ o kondycjê psychiczn¹
podtrzymuj¹c kontakty z przyjació³mi i rodzin¹.  

�� SKORPION 24.10-23.11
Nie zadrêczaj siê zaleg³ymi sprawami. Nawet jeœli
nie wszystko idzie tak, jakbyœ sobie wymarzy³, to
nie bêdzie Twoja wina. Czasem trzeba pójœæ na
kompromis i zaakceptowaæ rzeczy takimi, jakimi
s¹. Przygotowania do minionych œwi¹t kosztowa³y
Ciê sporo wysi³ku, ¿e teraz nadszed³ czas na s³od-
kie lenistwo i ma³e chwile relaksu. Mo¿esz ich szu-
kaæ na górskim stoku lub uciekaj¹c w sprawy,
których jesteœ pasjonatem. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Jeœli noworocznie postanowi³eœ, ¿e koniec z nad-
godzinami i prac¹ zabieran¹ do domu, to czas naj-
wy¿szy to zrealizowaæ. Spróbuj lepiej zorganizo-
waæ swój czas, zrób listê najpilniejszych spraw
i przede wszystkim zacznij wymagaæ pomocy od
kolegów. Zacznij dbaæ o swój organizm, a jeœli do-
kucza Ci katar lub kaszel, nie próbuj tego leczyæ
domowymi sposobami tylko wybierz siê do lekarza.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Los siê do Ciebie uœmiechnie, a marzenia mog¹
siê czêœciowo spe³niæ ju¿ w pierwszej po³owie ro-
ku. Pojawi siê pokusa, by po d³ugiej przerwie pod-
wy¿szyæ swoje kwalifikacje. IdŸ za ciosem! Mo¿e
wzrosn¹æ Twoje zainteresowanie jak¹œ dzia³alno-
œci¹ artystyczn¹. Wsparcia szukaj u osób do-
œwiadczonych, które lepiej mog¹ zrozumieæ targa-
j¹ce Tob¹ w¹tpliwoœci i brak wiary we w³asne si³y. 

�� WODNIK 21.01-19.02
Zatrzymaj siê na chwilê! Nie pêdŸ tak przed siebie!
Pozwól innym zrobiæ coœ za Ciebie. Nie jesteœ nie-
zast¹piony. Swój wolny czas poœwiêæ komuœ, kto
dopomina siê o Twoj¹ uwagê. W mi³oœci mo¿e byæ
ró¿nie, ale niech Ciê nie za³amuj¹ chwilowe pora¿-
ki. Nie zaniedbuj swoich spraw duchowych, szcze-
gólnie zimowe wieczory s³u¿¹ ciekawej lekturze
i ogl¹daniu interesuj¹cych filmów. Czas poœwiêco-
ny sobie nied³ugo mo¿e zaowocowaæ. 

�� RYBY 20.02-20.03
W najbli¿szym czasie nie podejmuj pochopnie
¿adnych decyzji pod wp³ywem impulsu. Emocje
opadn¹, a Ty mo¿esz potem ¿a³owaæ g³oœno wy-
powiedzianych s³ów. Staraj siê na spokojnie ze-
braæ argumenty, aby móc zasygnalizowaæ swoj¹
opiniê. Po œwi¹tecznym ob¿arstwie mo¿esz od-
czuæ lekki spadek formy i nadwagê. Dobrym wyj-
œciem bêdzie spora dawka spacerów i przejœcie na
dietê.  Merlin

OOkkaazzuujjee  ssiięę,,  żżee  aabbyy  ssiięę  pprrzzyy−−
jjeemmnniiee  ii nnaa  ddłłuuggoo  rroozzggrrzzaaćć,,
nniiee  mmuussiimmyy  „„nnaa  mmaakkssaa””  rroozz−−
kkrręęccaaćć  kkaalloorryyffeerróóww..  WWyyssttaarr−−
cczzyy,,  jjeeśśllii  nnaa  cczzaass  cchhłłooddóóww
zzaaddbbaammyy  oo ddooddaattkkii,,  cczzyyllii  −−
wwyybbrraannee  zziioołłaa  ii pprrzzyypprraawwyy..

Krążenie krwi pobudzi do−
dany do potraw zestaw ziół
z basenu Morza Śródziem−
nego, bez problemu dostęp−
nych także u nas: bazylia
rozmaryn, oregano, tymianek
a także poczciwy koper nie
tylko ożywią krew, ale też
wzmocnią odporność, ponie−
waż zawierają korzystne mi−
kroelementy, takie, jak żela−
zo, wapń czy magnez. Zioła
warto stosować w każdej
postaci, świeże, suszone,
mrożone. 

Przyprawy na zimę, do
wszystkiego, byle dużo i czę−
sto, to szczególnie imbir, cy−
namon, pieprz i kardamon. 

Korzystne rośliny: cebu−
la, czosnek, buraki ćwikłowe
i natka. Oczywiście, ciepłe
potrawy rozgrzeją nas do−
datkowo, ale jeśli będą im
towarzyszyć wyżej wymienio−
ne produkty, efekt będzie
długotrwały, zdrowszy i sil−
niejszy. Polecam!

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Zimno! Warto wypiæ coœ naprawdê rozgrzewaj¹-
cego. Bez alkoholu, bo on rozszerzaj¹c naczynia
daje tylko z³udzenie ciep³a, powoduj¹c niekon-
trolowan¹ jego utratê.

1. Miód naturalny, œwie¿a cytryna i imbir (starty, w cieniutkich
plasterkach czy suszony) - lekko je podgrzaæ i dodaæ do zapa-
rzonej herbaty.

2. Herbata czarna czy zielona plus kilka goŸdzików dodanych do zaparzania a po-
tem jeszcze imbir i sok malinowy, jeœli ktoœ lubi na s³odko. Jeœli nie - kilka mro¿onych
lub suszonych malin.

3. Kawa - rozpuszczalna, zalewana czy z ekspresu, jak kto woli, a do tego szczyp-
ta chili i kardamon.

4. Kakao - chodzi o dobre, prawdziwe, mocne kakao na mleku, a nie jakiœ przes³o-
dzony proszek samorozpuszczalny, ewentualnie czekolada do picia, do tego ³y¿ecz-
ka kawy rozpuszczalnej i dwie miodu, ale wyrazistego np. gryczanego czy spadzio-
wego.

5. Herbata czarna, byle mocna, a w niej - cukier br¹zowy, rum, cytryna i kardamon. 
6. Kawa plus br¹zowy syrop klonowy oraz likier orzechowy i mleko skondensowa-

ne - kilka kropelek.
7. Jab³ko (np. malinowe czy gala, ligol, jonagold) - cieniusieñki plaster na dno

ogrzanego kubka lub dzbanka (mo¿e byæ ciep³y termos) 2 ³y¿eczki miodu (lipowy,
akacjowy) plus sok jab³kowy (2-3 ³y¿ki) i dope³nij œwie¿o zaparzon¹ herbat¹ zielon¹
lub czarn¹, byle nie wrz¹tkiem! 

8. Cynamon mielony zaparz wrz¹tkiem razem z kawa³eczkiem wanilii, kardamo-
nem i imbirem. Po kilku minutach przecedŸ, wlej do fili¿anki (1/5 wysokoœci), dope³nij
gor¹c¹ kaw¹, dodaj syrop klonowy.

9. Herbata, miód, sok pomarañczowy (2-3 ³y¿ki) oraz starty imbir zaparz i wlej na
plaster œwie¿ej pomarañczy.

10. Nie zapominaj o starych, babcinych napojach na rozgrzewkê. Bez czarny, lipa,
dzika ró¿a, a tak¿e czosnek… Polecana mieszanka: równe czêœci pokrzywy, kwiatu
czarnego bzu, krwawnika, odrobina miêty pieprzowej, zalej wrz¹tkiem na kilka minut,
odcedŸ, dodaj miód lipowy. Kto lubi, mo¿e do mieszanki dodaæ pokruszone owoce
dzikiej ró¿y. Œwietnie dzia³a te¿ sama herbatka lipowa czy z czarnego bzu. Do ka¿dej
z nich warto dodaæ ciut cynamonu lub imbiru. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
CChhęęttnniiee  ppiijjaammyy  nnaalleewwkkii  zziioołłoowwee,,  nnaappaarryy,,  kkoorrzzyyssttaammyy  zz lleekkóóww

nnaattuurraallnnyycchh..  AAllee  nniiee  kkaażżddyy  wwiiee,,  żżee  zziioołłoolleecczznniiccttwwoo  bbyyłłoo  rroozzwwiinniięęttee
jjuużż  ppoonnaadd  cczztteerryy  ttyyssiiąąccee  llaatt  tteemmuu!!  Na przykład w Egipcie była to do−
mena kapłanów (choć pewnie nie brak było domorosłych znacho−
rów), a świątynne ogrody pełne były odpowiednich roślin. Na jed−

nym z papirusów widnieje blisko tysiąc recept!
Kilka tysięcy lat ma tradycja ziołolecznictwa babilońskiego, zaś w Europie mistrza−

mi byli Grecy, pojętni uczniowie Egipcjan i nie tylko. Wśród starożytnych Greków spoty−
kamy rizotomów, którzy trudnili się zbieraniem i najbardziej optymalnym preparowa−
niem ziół i roślin leczniczych oraz farmakopoli, którzy przyrządzali leki wedle prasta−
rych oraz modyfikowanych receptur.  Zarówno zwykli ludzie, jak i lekarze zaopatrywali
się w te specyfiki w specjalnych składach (dziś powiedzielibyśmy − hurtowniach) zwanych
po grecku apotheke. Stąd mamy dzisiejsze apteki, bogate nie tylko w produkty ziołolecz−
nicze! Co prawda nie wszystkie receptury przetrwały próbę czasu i wiedzy, ale za to ma−
my mnóstwo innych farmaceutyków. CCiieekkaawwsskkaa

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 24/2011: „Jaki pan taki ¿upan”. Nagrodê – bilet

do kina dla 2 osób – wylosowa³a p. Maria Galewska-Babcock z ul. Do-
browoja. Po odbiór biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem
osobistym i egz. Mieszkañca Nr 1/2012) do 20 stycznia br. po wczeœniej-
szym umówieniu siê telefonicznym z dzia³em rezerwacji biletów.

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Apteka. Raptem rozlega się przeraźliwy

huk, na zapleczu widać kłęby dymu, z których
wyłania się osmolony aptekarz. 

− Panie − mówi do oczekującego klienta. −
Zanieś pan receptę z powrotem lekarzowi i każ mu napisać
to na maszynie!

☺ ☺ ☺
Kolejka w aptece. Pierwszy klient podchodzi, podaje re−

ceptę i słyszy: − 85 złotych proszę. Drugi podchodzi, też z re−
ceptą: − 94 złote. Trzeci − 54 złote. Czwarty, zdumiony, py−
ta: − Skandal! Mamy taki sam lek na recepcie od tego sa−
mego lekarza! Dlaczego jedni płacą mniej, a inni więcej? 

Na to aptekarz: − To kwestia kodu... Lekarz napisał: CC
NWCMJDCC PM. To znaczy: Cześć Czesiek Nie Wiem Co Mu
Jest Daj Co Chcesz Pozdrawiam Marian

☺ ☺ ☺
Blondynka wchodzi do apteki:
− Czy są testy ciążowe?
− Oczywiście. Kilka rodzajów.
− To proszę ten z najłatwiejszymi pytaniami…

WWeessoołłyy  RRoommeekk

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

� Ksiêgowoœæ, KPiR, VAT,
p³ace, ZUS, licencja MF. 

Tel. 507-026-743

KUPIĘ

�� AAA, Antyki wszelkie za
gotówkê oraz znaczki, mo-
nety, medale. 

Tel. 516-400-434
�� Antyki, monety, pocztów-
ki, znaczki, ksi¹¿ki, obrazy,
meble i inne przedmioty. 

Tel. 22 610-33-84; 
601-235-118

� Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. An-
dersa 18. Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

� Blender, ko³drê, no¿e,
poduszkê masuj¹c¹, patelniê. 

Tel. 22 813-81-61
� Odkurzacze Rainbow – no-
we, u¿ywane – serwis, kon-
serwacja, akcesoria. 

Tel. 606-742-822; 
www.odkurzaczewodne.eu

INNE

� Kompleksowe instalacje te-
lewizji cyfrowej i analogowej. 

Tel. 515-688-129

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 

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

� Masa¿ysta – tanio. 
Tel. 602-412-901

� NADZIEJA OPIEKA: go-
dziny lub z zamieszkaniem. 

Tel. 22 815-30-66
� Psycholog, psychoterapeu-
ta, psychiatra, dietetyk. 

Tel. 606-994-447

NAUKA

� Angielski profesjonalnie. 
Tel. 600-170-317

� CHEMIA – FIZYK. 
TEL. 503-410-723

� Fizyka, matematyka – do-
jazd. Tel. 22 615-81-50; 

603-581-282
�� Francuski z dojazdem. 

Tel. 602-276-202
� Liceum dla doros³ych.

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

�� Mgr in¿. Matematyka, fi-
zyka - gimnazjum, liceum. 

Tel. 692-095-060
� Matematyka. 

Tel. 607-163-744
��MATEMATYKA, GIMNA-
ZJUM, LICEUM. DOJE¯-
D¯AM. TEL. 607-059-326 
� Opiekunka dzieciêca –
szko³a policealna, kursy. 

Tel. 22 310-27-40
� Szko³a policealna - dekora-
tor wnêtrz, opiekunka/guwer-
nantka. Tel. 22 517-77-40; 

602-232-879
� Szkolenia BHP. 

Tel. 22 517-77-40

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

� Kawalerka przy P³owiec-
kiej. Tel. 660-281-236
� Lokal biurowy do wynajê-
cia 35 m kw., Miêdzylesie. 

Tel. 606-994-447

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Lub zamieniê 38 m kw. (2
pokoje) Przyczó³ek Grochow-
ski – na w³asnoœciowe do 26
m kw. Tel. 511-948-037
� Mieszkanie 81 m kw. 3 po-
koje, 2 balkony, 2 miejsca par-
kingowe, I piêtro, cicha okoli-
ca ul. Zgierska, 625 tys. z³. 

Tel. 790-452-806

DAM PRACĘ

� Osobie koñcz¹cej studia
w Warszawie kier. humani-
styczny – 6-10 godz. tygo-
dniowo. Wymagane b. pos³u-
giwanie siê laptopem, znajo-
moœæ angielskiego lub rosyj-
skiego. Na okres wspó³pracy
mo¿liwoœæ udostêpnienia
mieszkania. Kontakt: e-mail:
kozlowski@hot.pl 
� Praca na sta³e lub dorywcza
w sklepach spo¿ywczych,
w lokalizacjach Trakt Brzeski,
Trakt Lubelski, Bia³o³êka oraz
w innych dzielnicach Warsza-
wy. Kontakt: 22 547-05-42

SZUKAM PRACY

� Kobieta 56 lat, doœwiadcze-
nie zawodowe, praca w ka-
drach od 1986 roku, znajo-
moœæ programu modu³ kadry-
p³ace Symfonia, P³atnik.
Podejmê pracê w kadrach
(bez p³ac) lub inn¹ admini-
stracyjn¹ od zaraz. 

Tel. 603-695-486; 
22 879-86-68

� Pedagog i psycholog – cie-
p³a, odpowiedzialna, cierpli-
wa i kreatywna z dobrymi
kwalifikacjami i doœwiadcze-
niem zawodowym – zaopie-
kuje siê dzieckiem. 

Tel. 22 612-44-63;
601-869-782

� Sprz¹tam w domach +
okna. Tel. 503-836-166
� Szwaczka podejmie pracê -
teren Wawra. 

Tel. 509-650-673

PRAWNE

�� DORADCA PODATKO-
WY – porady, k³opoty z urzê-
dem skarbowym, wszystkie
podatki, spadki, darowizny,
aukcje, nieujawnione docho-
dy. Warszawa Goc³aw. 

Tel. 22 672-34-34; 
604-095-656 

www.podatki-doradca.pl
�Kancelaria Prawna, szeroki
zakres us³ug. Czynna codzien-
nie oprócz wtorków. Ul. Gro-
chowska 207 (Universam, an-
tresola od strony pêtli autobuso-
wej) www.kancelariaosica.pl;  

Tel. 509-959-444, 
22 810-00-61 w. 252 

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

Tel. 22 613-04-30; 
603-807-481

TŁUMACZENIA

�� Francuski, rosyjski – t³u-
maczenia przysiêg³e, in¿ynie-
ryjne, finansowe. 

Tel. 601-35-18-64; 
22 815-44-91

SPORT

USŁUGI

�� AAAA Automatyczne
pralki, zmywarki - krajowe,
zachodnie. Naprawa. 

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

�� ALKO, PRZEPROWA-
DZKI, utylizacja mebli,
sprz¹tanie piwnic. 

Tel. 512-139-430
�� ANTENY - CYFRA+, Pol-
sat, N-ka oraz satelity bez
op³at, 900 programów, w tym
20 polskich (TRWAM, TVP1,
TVP2 i TVN), anteny TV –
naziemne. Sprzeda¿, monta¿,
naprawa, gwarancja! 

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

501-123-566 
�� ANTENY, TELEWIZO-
RY – naprawa. 

Tel. 22 818-07-17
� Anteny indywidualne,
zbiorcze, monitoring, napra-
wa RTV. Najwy¿sza jakoœæ
us³ug. ul. Igañska 32. 

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

�� AAA GAZ, HYDRAULI-
KA 24 H!, awaria pieca, ter-
my, kuchni, pod³¹czenia,
przeróbki, naprawy. 

Tel. 22 610-88-27; 
604-798-744 

� Cyklinowanie, lakierowa-
nie – Jacek Szpakowski. 

Tel. 22 872-93-03; 
502-920-316

� Cyklinowanie, lakierowa-
nie, uk³adanie parkietów ró¿-
nych – Jan Grzybowski. 

Tel. 22 810-70-88; 
609-542-545; 

� Cyklinowanie, lakierowa-
nie. Tel. 510-727-201
� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 22 642-96-16
�� Futra – ko¿uchy, odzie¿
skórzana – us³ugi miarowe,
przeróbki, wszelkie naprawy.
ul. Zamieniecka 63. 

Tel. 22 610-23-05

RAMKA
GAZ, hydraulika – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia ga-
zowe. Tel. 22 610-18-53;
662-065-292
�� GEODEZJA. 

TEL. 609-240-602
� Hydrauliczne, gazowe – so-
lidnie. Tel. 22 610-81-21; 

607-773-106
�� Hydraulika, wod. kan.-
gaz., piece, remonty, prze-
gl¹dy gazowe, kominiarskie. 

Tel. 696-321-228
�� LODÓWKI, PRALKI,
TELEWIZORY – NAPRA-
WA. TEL. 694-825-760
�� LODÓWEK NAPRAWA. 

TEL. 22 842-97-06; 
602-272-464

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

695-679-521 
� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 510-711-163; 
517-334-070

�� NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – DOJAZD. 

TEL. 602-216-943

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om, ma-
kulaturê, st³uczkê. Sprz¹ta-
nie piwnic i strychów. Wy-
wóz mebli. Tel. 22 499-20-62
�� Pranie chemiczne, reno-
wacja odzie¿y skórzanej,
pranie dywanów, magiel.
Zak³ad Pralniczy ul. Igañ-
ska 22. Tel. 22 870-09-54
�� PRALKI, LODÓWKI -
naprawa. Tel. 502-562-444; 

603-047-616
� Pralki – naprawa. Emeryci
50% taniej. Tel. 22 672-95-50; 

503-846-135
� Pralki. Tel. 601-361-830;
Lodówki. Tel. 22 671-80-49;
604-910-643
RAMKA
Profesjonalne i Komplekso-
we Zarz¹dzanie Nierucho-
moœciami. Dzwoñ!!! 605-
205-224
e-mail:krzyszjaw@gma-
il.com Nowa oferta na czas
kryzysu!!!
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, sza-
fy, kuchnie, pawlacze i inne. 

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

�� Tapicerskie. 
Tel. 22 612-53-88

� ¯aluzje, verticale, rolety -
naprawy, pranie verticali. 

Tel. 22 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe
i naprawy. Tel. 602-228-874
� Rolety, ¿aluzje, verticale, ro-
lety antyw³amaniowe – produk-
cja, naprawa. Tel. 602-228-874

USŁUGI/budowlane

�� G£AD�, MALOWANIE
OD ZARAZ. 

TEL. 609-982-675
� Klimatyzacja, wentylacja,
monta¿, serwis, projektowa-
nie, niskie ceny. 

Tel. 502-904-708

USŁUGI/elektryczne

� Pomiary ochrony przeciw-
pora¿eniowej (do 20 KV), in-
stalacji elektrycznej i odgro-
mowej. Tel. 668-222-331

USŁUGI/komputerowe

�� Naprawa komputerów,
instalacje, serwis, usuwanie
wirusów. Tel. 603-650-090
� Serwis komputerowy. 

Tel. 602-849-614

USŁUGI/porządkowe

RAMKA
Odœnie¿anie. Tel. 608-41-59-
59

USŁUGI/remontowe

� GLAZURA, remonty. 
Tel. 694-809-402

� Klimatyzacja, wentylacja,
monta¿, serwis, projektowa-
nie, produkcja kana³ów. 

Tel. 502-904-708
� Malowanie, tapetowanie –
remonty. Tel. 22 612-21-74; 

501-028-073
�� Remonty, wykoñczenia. 

Tel. 602-641-032

USŁUGI/transportowe

��AAA Wywóz gruzu – ga³ê-
zi, mebli, œmieci itp., sprz¹ta-
nie piwnic, strychów, wycina-
nie drzew, ma³e rozbiórki. 

Tel. 721-002-710 
�� WYWÓZ MEBLI, GRU-
ZU, z³omu, œmieci, liœci,
oczyszczanie piwnic, stry-
chów. Tel. (22) 224-22-63; 

888-651-163

ZIELARSTWO

� ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-
Medyczny C.H. Szembeka
róg Gdeckiej i Komorskiej,
paw. 53 D. Zielarstwo – pe³ny
asortyment, profesjonalne po-
rady. Tel. 602-648-813
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

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 POGRZEBOWE

ZAKŁAD 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, ma-
kulaturê, st³uczkê. Sprz¹ta-
nie piwnic i strychów. Wy-
wóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62 

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

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

GAZ, hydraulika – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. Tel. 22 610-18-53; 

662-065-292

Odœnie¿anie. 
Tel. 608-41-59-59

Profesjonalne i Komplek-
sowe Zarz¹dzanie Nieru-
chomoœciami. Dzwoñ!!!

605-205-224
e-mail:krzyszjaw@gmail.com 

Nowa oferta na czas kryzysu!!!

�� NARTY
�� ROWERY
�� SERWIS!!!
W−wa ul. Ateńska 19
tel. 22 616−15−05;

691−616−515

CENTRUM GROCHOWA ul. Świętosławska
Kawalerka 30 m2

– studio w pełni wyposażone i umeblowane.

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

tel. 500 161 102 (22) 615 80 05

LICEUM 
I SZKO£A
POLICEALNA 
DLA DOROS£YCH

04-026 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51

tel. (22) 517 77 40, 602 232 879
www.elita.waw.pl
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Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 
610−50−31

�� Leczenie w znieczuleniu
�� Protetyka – protezy, korony,

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

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

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

� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

od poniedzia³ku do pi¹tku
16.00-19.00

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

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 14.00-16.00

REKLAMA REKLAMA

Mieszkaniec: - Panie Dokto-
rze, czym Oticon Intiga ró¿ni
siê od innych dostêpnych apa-
ratów s³uchowych?

Dr Ryszard Miko³ajewski: -
Lista zalet i innowacji jest d³uga,
wymieniê zatem dwie najistot-
niejsze. Po pierwsze, jest to naj-
mniejszy na œwiecie aparat s³u-
chowy z ³¹cznoœci¹ bezprzewo-
dow¹, a wiêc poza wspieraniem
normalnego s³yszenia pozwala
na bezprzewodowe ³¹czenie siê
z telefonami komórkowymi oraz

innymi urz¹dzeniami audio, jak
np. telewizor czy telefon stacjo-
narny. Po drugie, w przypadku
noszenia dwóch aparatów s³u-
chowych przy ubytkach obuu-
sznych, dwa aparaty Oticon Inti-
ga dzia³aj¹ jak jedno urz¹dzenie
i wspó³pracuj¹ ze sob¹, co  do-
tychczas by³o niemo¿liwe w tak
zminiaturyzowanych aparatach
s³uchowych.

- Czemu s³u¿y „wspó³praca
aparatów s³uchowych miêdzy
sob¹”?

RM: - Pozwala na lepsze s³y-
szenie i rozumienie mowy
w trudnych warunkach aku-
stycznych (np. w gwarnej re-
stauracji lub na ruchliwej ulicy)
oraz umo¿liwia lepsz¹ lokaliza-
cjê Ÿród³a dŸwiêku dziêki prze-
strzennemu s³yszeniu. 

- Czy w zwi¹zku z tym zaleca
siê noszenie dwóch aparatów
s³uchowych przez osoby maj¹-
ce niedos³uch w obu uszach?

RM: - Z ca³¹ pewnoœci¹ takie
rozwi¹zanie jest dla nich bardzo
korzystne. Ka¿dy mój pacjent,
któremu zaleci³em noszenie
dwóch aparatów, potwierdzi
moje s³owa.

- Czym ró¿ni siê s³yszenie
w jednym od s³yszenia
w dwóch aparatach s³ucho-
wych?

RM: - Ha³as otoczenia utru-
dnia rozumienie mowy. Dla osób
z ubytkiem s³uchu wyodrêbnie-
nie poszczególnych g³osów jest
trudne. Mózg potrzebuje infor-
macji z obu uszu, aby skutecznie
rozró¿niaæ dŸwiêki w trudnych
sytuacjach s³uchowych, takich
jak rozmowa w zat³oczonej ka-
wiarni lub w pomieszczeniu, do
którego dobiegaj¹ ha³asy prze-
je¿d¿aj¹cych ulic¹ pojazdów.
Dwa aparaty s³uchowe pozwalaj¹
wspomóc naturaln¹ zdolnoœæ
mózgu do t³umienia ha³asów do-
chodz¹cych z t³a, dziêki czemu
mowa staje siê bardziej wyraŸna.

- Komu zatem zaleci³by Pan
noszenie aparatów Oticon Inti-
ga?

RM: - Te aparaty s³uchowe
przeznaczone s¹ dla osób ze

œredniego stopnia ubytkiem
s³uchu oczekuj¹cych dyskret-
nego rozwi¹zania, które spraw-
dzi siê w ka¿dej sytuacji. Szcze-
gólnie zalecam wypróbowanie
dwóch aparatów s³uchowych,
by odnieœæ pe³n¹ korzyœæ
z funkcji bezprzewodowej ³¹cz-
noœci u³atwiaj¹cej naturalne
s³yszenie. Aparaty Oticon Intiga
s¹ œwietnym rozwi¹zaniem za-
równo dla pierwszorazowych
u¿ytkowników jak i pacjentów,
którzy korzystali ju¿ wczeœniej
z aparatów.

AS 2012 

APARATY 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

Wstydzisz się wielkiego aparatu słuchowego? Już nie musisz!
Doktor Ryszard Miko³ajewski, laryngolog
od blisko 20 lat pracuj¹cy z osobami nie-
dos³ysz¹cymi, wyjaœnia jakie korzyœci
przynosi jego pacjentom noszenie ma-
³ych, prawie niewidocznych i bardzo dys-
kretnych aparatów s³uchowych Oticon
Intiga, dostêpnych w ofercie sieci gabi-
netów protetyki s³uchu Fonikon.

Noworoczna oferta firmy Fonikon
Osoby, które zdecyduj¹ siê zakupiæ w styczniu

dwa aparaty s³uchowe otrzymaj¹ 500 z³ upustu. Iloœæ aparatów
w promocji ograniczona. Promocja potrwa do 26 stycznia.

Zapraszamy wszystkie zaintere-
sowane osoby na bezp³atne bada-
nie s³uchu i konsultacjê protetyka
s³uchu. Osobom niepe³nospraw-
nym proponujemy wizyty domowe.
Z uwagi na du¿e zainteresowanie
naszymi us³ugami, prosimy o tele-
foniczne umawianie wizyt.

Rok za³. 1989 r.
ul. Grochowska 142

tel./fax 22 610-41-91
czynne pon.-pt.10.00-20.00

Pe³en zakres us³ug.
RTG I KONSULTACJE GRATIS.
Wysoka jakoœæ – niskie ceny!

Lecznica 
Stomatologiczno-

-Protetyczna

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

�� POZ – lekarze rodzinni, pediatra
�� Poradnie Specjalistyczne, Laboratorium
�� Centrum Diagnostyczne – USG, EKG, Holtery 

ul. K³opotowskiego 22,  
pon.-pt. 8.00-18.00;

tel. 22 698 51 38 
 www.vita-medica.pl

Nawet je¿eli lekarz nie zamieœci³
na recepcie wszystkich danych,
to aktualny dokument ubezpie-
czenia medycznego, dowód
osobisty oraz pomoc farmaceu-
ty w wiêkszoœci wypadków wy-
starcz¹, by wykupiæ lek refundo-
wany po obni¿onej cenie w apte-
ce, która ma umowê z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia. 

Wiêkszoœæ aptek na Mazowszu je podpisa-
³a. Ewentualna piecz¹tka b¹dŸ adnotacja leka-
rza „refundacja do decyzji NFZ” nie powinna
mieæ wp³ywu na decyzjê sprzedaj¹cego.  Naru-
szenia praw pacjentów przez lekarzy nale¿y
zg³aszaæ do Funduszu. 

- Niekompletnie wype³nione recepty w pierw-
szych dniach 2012 roku stanowi³y niewielki od-
setek recept zrealizowanych w mazowieckich
aptekach, a wiêkszoœæ placówek kierowa³a siê
dobrem pacjenta. Farmaceuci uzupe³niali, jeœli
to by³o mo¿liwe, dane pominiête przez lekarzy
– oceni³a Ma³gorzata Szelachowska, Mazo-
wiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Far-

maceutycznej. - Je¿eli recepta jest prawid³owo
wype³niona, pacjent powinien otrzymaæ prze-
pisany lek po cenie refundowanej, a ewentual-
na piecz¹tka lub adnotacja lekarza „refunda-
cja do decyzji NFZ” nie jest ku temu przeszko-
d¹ – doda³ Miros³aw Jeleniewski, zastêpca dy-
rektora mazowieckiego oddzia³u NFZ. Dlatego
pacjent powinien mieæ przy sobie aktualny do-
wód ubezpieczenia medycznego (lub inny do-
kument uprawniaj¹cy go do zni¿ki, np. legity-
macjê inwalidy wojennego). Je¿eli lekarz nie
wskaza³ poziomu refundacji lub pomin¹³ inne
informacje, które powinny znaleŸæ siê na re-
cepcie, farmaceuta mo¿e uzupe³niæ wiêkszoœæ
brakuj¹cych danych na podstawie dokumentu
okazanego przez pacjenta, umo¿liwiaj¹c mu
skorzystanie ze zni¿ki. Na podstawie dowodu
osobistego mo¿e poprawiæ adres i PESEL pa-
cjenta. Mo¿e uzupe³niæ numer oddzia³u NFZ
i kod uprawnieñ dodatkowych pacjenta, postaæ
leku, dawkê (najmniejsz¹ dopuszczon¹ do
obrotu), iloœæ leku (dwa najmniejsze opakowa-
nia z wykazu). 

Jedynie w przypadku oko³o 8 proc. leków,
które maj¹ wiêcej ni¿ jeden dopuszczalny po-
ziom refundacji (dotyczy to zw³aszcza medy-

kamentów na choroby przewlek³e), mo¿emy
otrzymaæ je jedynie wed³ug najwy¿szego po-
ziomu odp³atnoœci. W takich bowiem przypad-
kach tylko lekarz ma prawo zdecydowaæ o po-
ziomie refundacji - na podstawie rozpoznania
medycznego. Warto wówczas zapytaæ w apte-
ce o tañszy odpowiednik leku.  

Prawid³owo wype³niona recepta powinna za-
wieraæ: piecz¹tkê zak³adu opieki zdrowotnej
lub gabinetu lekarskiego w którym j¹ wysta-
wiono, numer oddzia³u NFZ (p³atnika), dane
i pe³en adres pacjenta, PESEL albo wiek pa-
cjenta do lat 18, kod uprawnieñ dodatkowych
(np. ZK tj. honorowy dawca krwi lub szpiku),
nazwy przepisanych leków z dawkami, sposo-
bem ich przyjmowania i iloœci¹, datê wysta-
wienia recepty, datê jej realizacji i dane identy-
fikuj¹ce lekarza (imiê i nazwisko, numer prawa
wykonywania zawodu i w³asnorêczny podpis)
oraz nowoœæ - odp³atnoœæ refundacyjn¹ dla
ka¿dego z leków. – Przed wyjœciem z gabinetu
sprawdŸmy, czy nasz lekarz zamieœci³ na recep-
cie wszystkie niezbêdne informacje – przypo-
mnia³a Ma³gorzata Szelachowska. 

Zastrze¿enia do pracy aptek mo¿na zg³aszaæ
do mazowieckiej inspekcji farmaceutycznej

(tel./faks 22 628 28 60, mail: wiif@wiif.waw.pl).
Je¿eli zaœ lekarz nie wskaza³ poziomu refun-
dacji leku mimo przedstawienia przez pa-
cjenta dokumentu potwierdzaj¹cego ubezpie-
czenie, b¹dŸ je¿eli aptekarz z powodu pie-
cz¹tki lub adnotacji „refundacja do decyzji
NFZ” odmówi³ zrealizowania  prawid³owo
wype³nionej  recepty lub jej uzupe³nienia
w zakresie swoich kompetencji i nie wyda³
leku po obni¿onej cenie – nale¿y to zg³osiæ
do mazowieckiego oddzia³u NFZ (tel. 22 
480 43 43, faks 22 480 43 42, mail: sekreta-
riat@nfz-warszawa.pl). Fundusz zwiêkszy³
liczbê pracowników do obs³ugi skarg. W za-
k³adach opieki zdrowotnej, w których lekarze
³ami¹ prawa pacjenta mo¿e przeprowadziæ
kontrole. Od 1 stycznia br. do mazowieckie-
go NFZ zg³osi³o siê oko³o 50 pacjentów ze
skargami na lekarzy w zwi¹zku z now¹ usta-
w¹ refundacyjn¹. W województwie zareje-
strowanych jest 26 tys. medyków. - ¯aden
pacjent na Mazowszu nie powinien mieæ pro-
blemu ze znalezieniem apteki, która podpisa-
³a kontrakt z NFZ na nowych zasadach – za-
pewni³ Jacek Koz³owski, wojewoda mazo-
wiecki. (ib)

Recepty na leki refundowane – pacjencie pamiêtaj o swoich prawach



Sprintem, czyli
trzy pytania do…
Andrzeja Krochmala – organizatora im−
prez biegowych z oddziału PTTK Praga
Południe.

- „Bieganie, to najprostszy sport”, a organizacja im-
prez biegowych te¿ jest prosta?

- No có¿, organizatorzy imprez biegowych tak¿e spoty-
kaj¹ wiele ró¿nych problemów, które trzeba pokonaæ.
Trzeba zestawiæ nasze mo¿liwoœci, oprzeæ siê na wspó³-
pracy z organizacjami pozarz¹dowymi, sponsorami, jed-
nostkami samorz¹dowymi, na wolontariuszach. Trzeba
zgraæ wszystko w jeden organizm, aby uczestnikom bie-
gów stworzyæ jak najlepsze warunki.

- PTTK wspó³organizuje aktualnie w Falenicy
tzw. biegi górskie, a 28 stycznia, w Parku Skary-
szewskim po raz siódmy odbêdzie siê „Bieg Wedla”.

Ponoæ  500 miejsc w tym biegu rozesz³o siê w kilka
dni…?

- „Zimowe Biegi Falenickie” trwaj¹ od grudnia do marca.
Rozbudowaliœmy imprezê o tzw. duathlon biegowy – po³¹-
czenie biegu górskiego z biegiem na orientacjê. Zdaje siê, ¿e
trafiliœmy w odpowiednie œrodowisko, bo s¹ pytania o kolej-
ne biegi. Ajeœli chodzi o „Bieg Wedla”, to zg³oszenia rozesz³y
siê praktycznie pomiêdzy œwiêtami, a Sylwestrem. Zwiêkszy-
liœmy iloœæ miejsc o jeszcze jedn¹ setkê. Popularnoœæ „Biegu
Wedla” bardzo cieszy. Roœnie te¿ jego presti¿ – klasyfikacja
tegorocznego bêdzie liczona do ogólnopolskiego Festiwalu
Biegów organizowanego przez Forum Ekonomiczne. 

- Organizujecie te¿ marsze i biegi na orientacjê. Mo-
¿e Pan powiedzieæ coœ wiêcej o tym rodzaju rekreacji?

- Imprezy na orientacjê to podstawa naszej dzia³alnoœci.
Przy „Biegu Wedla” odbêd¹ siê tzw. biegi parkowe dla
sportowców, marsze na orientacjê dla zaawansowanych
i pocz¹tkuj¹cych, a tak¿e przygotowaliœmy trasê familijn¹
dla rodzin. Uczestnicy dostaj¹ mapkê z tras¹ i punktami
kontrolnymi i ruszaj¹ poprzez park. Zapraszamy.

Rozmawiał Adam Rosiński
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S¹ takie sporty, w których
wysi³ek umys³owy jest wa¿-
niejszy od fizycznego. Jed-
nym z takich sportów jest
bryd¿.

Oczywiœcie bryd¿ sportowy,
bo nie ka¿d¹ grê w karty uznaje
siê za sport. Dwa razy w tygo-
dniu bryd¿yœci z Mazowieckie-
go i Warszawskiego Zwi¹zku
Bryd¿a Sportowego spotykaj¹
siê na rozgrywkach w Centrum
Promocji Kultury Pragi Po³u-
dnie przy ul. Podskarbiñskiej.
Niedawno odby³ siê tam fina³
ca³orocznego cyklu „O Puchar
Burmistrza Dzielnicy Praga Po-
³udnie”. Turniejowe rozgrywki
odbywa³y siê w co drug¹ sobo-
tê. Przez ca³y rok w zawodach
wziê³o udzia³ 150 graczy. 

W generalnej klasyfikacji
zwyciê¿yli: Janusz Wronka,

Wanda Buszkowska oraz Ge-
rard Czernohorski. Czytelni-
ków zainteresowanych t¹ form¹
sportu zapraszamy na stronê

Mazowieckiego i Warszawskie-
go Zwi¹zku Bryd¿a Sportowe-
go www.warsbrydz.pl  

(ar)

SPORT PRZY STOLIKU
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Polski Klub Szermierczy mieœci siê w Zespole
Szkó³ nr 37 im. Agnieszki Osieckiej. W minio-
nym roku jedn¹ z przyszkolnych hal zmodernizo-
wano w taki sposób, ¿e powsta³a profesjonalna
sala sportowa dla szermierzy. Turniej „O Puchar
Dzielnicy Praga Po³udnie” rozgrywany by³ po raz
ósmy. Honoruj¹c pamiêæ zmar³ego Eugeniusza
Œniegowskiego, dyrektora szko³y goszcz¹cej
szermierzy, organizatorzy nazwali turniej jego
imieniem. 

16 grudnia, w obecnoœci rodziców trenuj¹cych
tu dzieci i m³odzie¿y, sympatyków tej dyscypliny
sportu, w³adz szermierczych zwi¹zków i klubów
oraz w³adz dzielnicy rozegrano pó³fina³owe i fi-
na³owe walki we florecie i szpadzie. Zwyciêzcom
nagrody (ufundowane przez Dzielnicê) wrêczali
m.in. burmistrz Tomasz Kucharski, jego zastêpca
Konstanty Bartoñ i wiceprzewodnicz¹ca rady
Pragi Po³udnie Katarzyna Olszewska. A pucha-
rów i nagród by³o bardzo du¿o, gdy¿ zawodnicy
oprócz ro¿nego rodzaju broni, walczyli z podzia-
³em na p³cie, w ró¿nych kategoriach wiekowych

(„skrzaty”, „zuchy”, „dzieci”). Najm³odsi szer-
mierze mieli po kilka lat!

– To bardzo wa¿na, cykliczna impreza – o tur-
nieju mówi³ „Mieszkañcowi” prezes Marek Po-
znañski kieruj¹cy tutejszym klubem. – Towarzy-
szy jej podsumowanie naszej rocznej dzia³alnoœci.
Poza tym chcemy ¿eby najm³odsi zawodnicy mie-
li takie poczucie wielkiego sportu – zawody, pu-
chary, nagrody… Dla klubu by³ to rok trudny, ale
i bardzo owocny. Przeprowadzka do wspomnia-
nej wczeœniej sali szermierczej, jednej z najbar-
dziej nowoczesnych w Polsce, w pewnym sensie
zaburzy³a dzia³ania klubu, ale po tej „operacji”
wszystko wróci³o na w³aœciwe tory. Co skutko-
wa³o tak¿e znakomitymi wynikami m³odych za-
wodników. Studentka, Agnieszka Malinowska po
raz kolejny zdoby³a Mistrzostwo Warszawy Ju-
niorów, a szesnastoletni Maciej Zasada trafi³ do
kadry narodowej i otrzyma³ stypendium, o które-
go przyznaniu decyduj¹ nie tylko wyniki sporto-
we, ale tak¿e w nauce. Zawodnicy Polskiego Klu-
bu Szermierczego s¹ ¿ywym przyk³adem, ¿e
mo¿na bezkolizyjnie ³¹czyæ sport i naukê.

rosa

Skrzaty ze szpadąSkrzaty ze szpadą
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Andrzej Krochmal przygotowuje „Bieg Wedla” w Parku Skaryszewskim.




