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Bardzo zimne 
ocieplenie

Jak na świat dotknięty efek-
tem cieplarnianym, zimę w Eu-
ropie mieliśmy całkiem przy-
zwoitą... Jak na szalejącą świń-
ską (ptasią) grypę, zachorowań 
było zaskakująco mało... Jak na 
siłę wyładowań energetycznych 
na słońcu, wyłączeń prądu na 
Ziemi było niewiele (wcale?)...

Od zawsze świat żyje w cie-
niu spodziewanej zagłady. Ma 
to być albo pandemia, albo ka-
taklizm klimatyczny, lub uderze-
nie z kosmosu. Pewna grupa lu-
dzi potrafi na temat całkiem po-
ważnie dyskutować i podejmo-
wać decyzje ważkie ekonomicz-
nie. Pamiętajmy, jaka była pre-
sja na zakup szczepionek...

Nie lekceważę prawdziwych 
zagrożeń. Nie twierdzę, że w 
ostrzeżeniach nie ma racjonal-
nego jądra. Ale też na podsta-
wie doświadczenia wiem, że 
palenisko mogłoby mieć kształt 
palnika gazowego domowej ku-
chenki, a ma rozmiar wielkiego 
ogniska, bo się dorzuca pali-
wa ponad miarę. Bo jedni mają 
w tym interes, a inni po prostu 
uwielbiają atmosferę horrorów. 

Po tegorocznej zimie - cał-
kiem normalnej - bardzo wstrze-
mięźliwie podchodzę więc do 
informacji o topniejących lo-
dowcach i pękających zlodowa-
ceniach. Byłem zresztą w tym 
roku na nartach w pobliżu lo-
dowca i miejscowi mi mówili (a 
rozmawialiśmy w temperaturze 
minus 25 stopni), że w ostatnich 
kilku latach przybyło powłoki. 

Czekam więc, czym będzie-
my się straszyć w nadchodzą-
cych latach, będąc przekona-
nym, że zagrożenie, jeśli ma 
przyjść, to i tak przyjdzie z abso-
lutnie niespodziewanej strony...

Tomasz Szymański
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Już dawno nic tak nie wzburzyło naszych 
czytelników, jak ujawniona przez nas  
w ostatnim wydaniu „Mieszkańca” infor-
macja o planach budowy na Grochowie 
stacjonarnego zakładu wytwórni betonu. 
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dokończenie na str. 2
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Spółka Lafarge Kruszywa i 
Beton zamierza postawić przy 
maleńkiej uliczce Przewor-
skiej osiem silosów, w tym 
dwa dwukomorowe. Będą wy-
pełnione m.in. spoiwami, po-
piołami, cementem, słowem 
wszystkim, co jest potrzebne 
do produkcji betonu. Rocznie 
planują produkować tego be-
tonu 150 tysięcy metrów sze-
ściennych, czyli ok. 300 tysię-
cy ton! Lafarge, jako wyłączny 
dostawca dostarczył na budo-
wę Stadionu Narodowego 90 
tys. ton betonu, co daje nam 
wyobrażenie o skali planowa-
nej produkcji – trzy Stadiony 
Narodowe rok w rok! Diabli 
wiedzą, czy jest jakiś związek 
między statusem dostawcy be-
tonu dla sztandarowej budo-
wy dla Stadionu Narodowe-
go, a staraniami firmy Lafarge 
o budowę, ale związek między 
tą wytwórnią, a przyszłym nie-
szczęściem dla mieszkańców 
Pragi Południe jest na pewno. 
Osiem silosów obsługiwanych 
przez 160 TIR-ów, które będą 
tu kursować w ciągu doby, na 
pewno zdewastuje warunki ży-
cia. 

Przyznają Państwo, że w 
tym kontekście bardzo jest za-
stanawiające, że Powiatowy 
Inspektor Sanitarny, od które-
go opinii w znacznym stopniu 
zależy wydanie zgody na in-
westycję, już stwierdził, że nie 
ma potrzeby przeprowadzania 
oceny oddziaływania inwesty-
cji na środowisko. Powiato-
wy Inspektor Sanitarny, który 
na co dzień tropi brud za pa-
znokciami sprzedawczyń, za-

gląda do garnków i w najciem-
niejszych zakamarkach wy-
niucha każdą drobinę kurzu, 
stwierdza, że nie musi oceniać, 
czy wytwórnia betonu ma ja-
kiś wpływ na środowisko, czy 
nie ma. Natomiast Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska 
dokładnie wylicza czynniki, 
które mogą negatywnie wpły-
wać na środowisko. Jest ich 
sporo i jeden brzmi groźniej 
od drugiego: pył, hałas, smród 
spalanego paliwa. I on jednak 
uspokaja, że filtry powinny to 
wszystko ograniczyć, więc – 
jak rozumiemy - mieszkańcy 
powinni być spokojni.  

Mieszkańcy nie są spokojni, 
przeciwnie – nie mają zamia-
ru godzić się na to, co się za-
mierza, o czym świadczą licz-
ne wizyty w redakcji, telefo-
ny i maile, które w tej sprawie 
dostajemy. 

Piotr G.: - Dobrze, że jeste-
ście. Inaczej dowiedzieliby-
śmy o tym skandalu zapewne 
dopiero wtedy, kiedy byłoby 
już za późno.  

Helena Piątek: - Może pani 
prezydent w swojej okolicy zlo-
kalizuje takie coś. Tam, gdzie 
sama mieszka. Przecież podob-
no nie ma się czego bać. Śmia-
ło, pani prezydent, niech pani 
przytuli ten beton do siebie!

Maria Gai: - Co na to na-
si radni i posłowie? Zobaczy-
my, jak się teraz sprawią, bo 
gdy starali się o nasze głosy, 
to obiecywali nam nieba przy-
chylić. No, to czekamy – po-
gońcie tę betoniarnię z nasze-
go Grochowa!

Grzegorz G.: - Leczę się 
ambulatoryjnie w szpitalu na 
Szaserów. Jeśli wiatr będzie 

niekorzystny, to cały ten brud 
uderzy w ściany i okna szpita-
la. Czy ktoś o tym pomyślał? 
Nie dość, że chorym podnie-
siono ceny leków, nie dość, że 
stoją w kolejkach, to jeszcze 
trzeba im pod bokiem cemen-
townię wybudować? To może 
w ogóle przestać ich leczyć?  

Jurek K.: - To granda jakaś 
jest! Granda w biały dzień! 
Czy w tej dzielnicy ktoś w ogó-
le rządzi?

Magda M.: - Cementownia 
w środku dzielnicy? Jaja sobie 
robicie!

To nie żart, niestety. Ta be-
toniarnia naprawdę nam grozi. 
„Lafarge” – francuski gigant 
cementowy, złożył już papie-
ry do Biura Ochrony Środo-
wiska Urzędu m.st. Warszawy 
z wnioskiem o wydanie decy-
zji o środowiskowych uwa-
runkowaniach dla swojego 
pomysłu, biuro zaś uruchomi-
ło stosowną procedurę. 

Na taką wieść w mieszkań-
cach musi się zagotować. Dla-
tego poprosiliśmy naszego re-
dakcyjnego specjalistę od do-
brego humoru, żeby mimo 
wszystko spróbował znaleźć 
jakieś pozytywy tego, wobec 
czego urzędnicy chcą nas po-
stawić. Nasz żartowniś po-
traktował więc fabrykę beto-
nu niczym niespodziewane 
szczęście, które otwiera nam 
nowe, nieznane perspektywy i 
możliwości: mieszkańcy blo-
ków przy Chrzanowskiego na 
przykład będą mogli cieszyć 
ucho szemrzącymi, światowej 
marki oponami „Michelin”, 
w które wyposażone zapew-
ne będą radujące oko, wielkie 
ciężarówki. Będzie się można 

napatrzeć i nasłuchać, oj, bę-
dzie - co dziesięć minut TIR 
pod oknami… całą dobę. Za-
kłady Przemysłu Cukiernicze-
go „Mieszko” też nie powinny 
narzekać, już choćby z tego 
powodu, że zyskają skutecz-
ną zasłonę przed zimowymi, 
wschodnimi wiatrami.  

Szczególnie wdzięczni in-
westorom i urzędnikom po-
winni być pacjenci szpitala na 
ulicy Szaserów, bo wreszcie 
zmieni się im za oknami bar-
dzo już opatrzony krajobraz. 
Pielęgniarkom i lekarzom bez 
wątpienia przybędzie chorych, 
czyli pracy, czegoś, o czym 
marzy dwa miliony Polaków. 
Swoje satysfakcje będą mie-
li rodzice dzieci z pobliskich 
przedszkoli, gdyż na żywym 
organizmie ruchliwej ulicy bę-
dą mogli uczyć maluchy bez-
piecznego zachowania na jezd-
ni. Również młodzi sportowcy 
z pobliskiego „Orła” zyska-
ją możliwość urozmaicenia 
swoich treningów – umykanie 
przed TIR-ami na pewno wy-
robi w nich refleks i umiejęt-
ność nagłego przyspieszania 
biegu.

I jeszcze coś dla miłośni-
ków przyrody. Kto miał oka-
zję widzieć kiedyś las w oko-
licy cementowni wie, jak 
pięknie on wygląda przysypa-
ny cementowym pyłem. Drze-
wa ani drgną, mienią się tyl-
ko pełną gamą szarości. Nasz 
lasek Olszynki Grochowskiej 
nie będzie wyglądał gorzej… 
Po co nam więc przebudowa 
Ronda Wiatraczna, tylekroć 
zapowiadana? Skorzystaliby 
na niej tylko kierowcy. Czy 
nie lepsza jest fabryka beto-
nu, która zapewni atrakcje 
wszystkim? No, powiedzcie 
Państwo sami…  

Redaktor

 Kro ni Ka po li cyj na
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Tragedia w kamienicy
W sobotę, 18 lutego około godz. 15.00 policjanci zostali po-

informowani o młodym mężczyźnie, który zabarykadował się 
w mieszkaniu i groził wysadzeniem w powietrze siebie, swojej 
matki i całej kamienicy. Dramat rozegrał się przy ul. Lubelskiej 
na Kamionku. Zaalarmowane służby natychmiast przyjecha-
ły na ratunek. Niestety, pomimo błyskawicznej akcji, ściągnię-
tych policyjnych negocjatorów, antyterrorystów oraz rozłożonej 
specjalnej poduszki, mającej zamortyzować skok potencjalne-
go samobójcy – 22-letniego Adriana D. (który prawdopodobnie 
leczył się psychiatrycznie i w dniu zdarzenia był pijany) – nie 
udało się uratować. Gdy policjanci weszli do mieszkania mło-
dy mężczyzna już nie żył – popełnił samobójstwo poprzez po-
wieszenie.  

Zatrzymani po pościgu
Policjanci z Pragi Południe wspólnie z kolegami z warszaw-

skiej Woli zauważyli szybko jadącą Hondę Accord. Ruszyli w 
pościg. Podczas próby zatrzymania podróżujących samocho-
dem, Honda uderzyła najpierw w policyjny radiowóz, a następ-
nie kierujący próbował potrącić interweniujących policjantów. 
Funkcjonariusze zostali zmuszeni do użycia broni. Sprawcy nie 
zatrzymali się i kontynuowali ucieczkę. W końcu Honda wypa-
dła z drogi. Jak się okazało 41-letni Wojciech W. został ranny 
w nogę. Mężczyznę przewieziono do szpitala. Sebastian D. (31 
lat) trafił do policyjnego aresztu. Mężczyźni byli już wcześniej 
notowani przez policję. Honda Accord została skradziona 6 lu-
tego br.

Ukradli... rusztowanie 
29-letni Konrad C. i 25-letni Tomasz A. wpadli w ręce strażni-

ków miejskich na przejściu dla pieszych przez ulicę Grochow-
ską. Ciągnęli za sobą fragment... rusztowania z pobliskiej budo-
wy i na widok funkcjonariuszy zaczęli uciekać. Szybko wyszło 
na jaw, że rusztowania pochodzą z pobliskiej budowy, a 29-let-
ni Konrad C. i 25-letni Tomasz A. planowali sprzedać je w sku-
pie złomu. 

Chciał pojechać na Łotwę
Policjanci patrolujący dzielnicę zostali wezwani na interwen-

cję do dyspozytorni autobusów na jednej z pętli. Na miejscu 
awanturował się obywatel Łotwy, który najpierw pytał o dro-
gę... na Łotwę, a chwilę później chciał być tam natychmiast za-
wieziony autobusem. Kiedy pojawili się policjanci 28-letni Ło-
tysz stał się jeszcze bardziej agresywny i wulgarny. Żądał, by 
zawieźli go radiowozem do domu na Łotwie. Próbował uderzyć 
policjantów w twarz, szarpał się z nimi i kopał ich. Został obez-
władniony. W chwili zatrzymania miał 1,5 promila alkoholu we 
krwi.                                                                                    toms
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BETON ATAKUJE cd.
dokończenie ze str. 1

Bezpłatne Badania Mammograficzne
(finansowane w ramach programu profilaktyki 

chorób piersi przez Mazowiecki O/NFZ)

  dla Pań w wieku 50–69 lat 
ubezpieczonych w NFZ, 

którym od ostatniej mammografii 
refundowanej przez NFZ minęły co najmniej 

24 miesiące.

Mammobus będzie ustawiony  na parkingu 
Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, 

ul. Grochowska 274

Badania zostaną przeprowadzone przez
 Krajowe Centrum Osteoporozy z Warszawy.
Prosimy o zabranie wyników poprzednich 

badań (klisze) 

Informacja i zapisy na badanie mammograficzne
 w dniach: 27.02–3.03.2012 r. 

w godz. 9.00–15.00
pod nr tel.: 22/33-80-212 

Ogólnodostępne Bezpłatne
Badania i Pomiary:

 poziomu cukru i cholesterolu we krwi, 
 pomiaru wydychanego dwutlenku węgla, 
 pomiaru ciśnienia,
 masaż.

Stanowiska pomiarowe będą usytuowane
 w holu Urzędu Dzielnicy Praga-Południe

ul. Grochowska 274

Badania zostaną przeprowadzone przez słuchaczy 
Medycznej Szkoły Policealnej nr 4 w Warszawie.

BEZ  ZAPISÓW.

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
z okazji Dnia Kobiet

zaprasza na

akcję profilaktyczną „Zadbaj o zdrowie”
8 marca 2012 r. 

na terenie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274

8 marca 2012 r. godz. 10.00-14.00

Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y   
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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
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APTEKA ZAPRASZA: 

poniedziałek–piątek 
godz. 8.00–20.00 

sobota 
godz. 8.00–14.30

Apteki z tradycjami 
 ul. Fieldorfa 49a  Tel. 22 870 59 39 
Al. St. Zjednoczonych 26a  Tel. 22 671 62 45 
ul. Krochmalna 3  Tel. 22 624 28 31

Szczęście na recepcie
Aptekę ARALIĘ w naszej dzielnicy znamy już od kilku lat. W roku 2003 
pojawiła się w budynku Magodentu i od razu otrzymała puchar Superwi-
tryny. Obecnie swoją działalność przeniosła do pawilonu po drugiej stronie 
ulicy Fieldorfa (49a) obok sklepu ze śrubami. Co spowodowało tę zmianę  
i jak to wpłynie na działalność apteki pytam farmaceutów z ARALII? 

Rok 2012 wniósł zmiany, z którymi musimy sobie radzić my farmaceuci i lekarze - 
ustawa i umowa, które realizujemy zgodnie z przysługującym nam prawem nałożyła na 
autorów i odbiorców recept wiele szczegółowych obowiązków. Jako, że nie dysponujemy 
systemami do weryfikacji danych administracyjnych na recepcie, przysparza to niejedno-
krotnie trudności w realizacji recepty. I tak, zdarza się, że Pacjent, który przychodzi do ap-
teki napotyka na trudności przy wykupieniu leków z powodu np. źle odciśniętej pieczątki 
nagłówkowej przychodni, z której właśnie wyszedł. Aby takiej sytuacji uniknąć komuni-
kujemy się z lekarzami, przecież kolegami z branży, aby pacjent przychodzący do apteki 
mógł bez przeszkód wykupić potrzebne leki. Oczywiście: obok wspólnych protestów, bo te-
go wymaga obecna sytuacja - ale o tym nie dziś. Chcemy zaspokoić potrzeby przychodzą-
cych do apteki - na tym polega nasza praca i jak do tej pory świetnie dajemy sobie radę. 
Lubimy wyzwania - a takim przecież była konieczność opuszczenia budynku „Magodentu” 
w związku z koniecznością otwarcia nowego oddziału szpitalnego. Nowe miejsce wybrali-
śmy jak najbliżej poprzedniego, prosimy o tym pamiętać. Apteka nie odbiega komfortem 
jeśli chodzi o zaopatrzenie i obsługę, miejsce jest też wygodne dla jeżdżących komunikacją 
miejską i dysponuje również parkingiem dla aut osobowych. 

Liczymy w dalszym ciągu na Państwa zaufanie i wiele miłych codziennych aptecznych 
zdarzeń jak na przykład to, co przydarzyło się kiedyś podczas obsługiwania pacjentów. 
Wzięłam receptę do ręki, opowiada jedna z farmaceutek, przyglądam się jej uważnie i z na- 
leżytą starannością. Uczono nas, aby receptę czytać, co najmniej trzy razy: pierwszy raz 
ze zrozumieniem jak przygotować leki. Drugi raz, gdy leki już czekają na wydanie, a trzeci 
podczas przekazywania ich pacjentowi. Czytam, oczy szeroko otwarte, skupienie i... czy-
tam. Recepta jest wypisana poprawnie, czytelnie, obecne daty wystawienia recepty, reali-
zacji itd., wszystkie pieczątki, żadnej typu „do decyzji NFZ”, wreszcie zawartość meryto-
ryczna czyli lek. Czytam jeszcze raz z uwagą i spoglądam na pacjenta. Przede mną stoi 
młoda, zakatarzona dziewczyna z chusteczką do nosa przy twarzy. Uśmiecham się i mó-
wię: lekarz, który wypisał tę receptę chciał, aby Pani do niego wróciła. Ta recepta to za-
chęta, zaproszenie do kolejnego spotkania. 

 Jak ta historia się zakończyła?  Receptę wypisał młody lekarz przebywający w tamtym 
czasie na stażu w naszej przychodni. Zapytacie Państwo, co było na niej napisane - ja sa-
ma nie mogłam długo uwierzyć czytając: „szczypta szczęścia”. 

Jak wynika z powyższego tekstu ARALIA nie jest zwykłą apteką. Tu poradzą sobie  
z realizacją nawet najtrudniejszych wyzwań, bo pacjent jest dla nich najważniejszy. Warto 
sprawdzić to osobiście. Ja jestem ich klientką od samego początku. – Dlaczego? - Bo do 
każdej, nawet gorzkiej recepty dokładają uśmiech gratis!                      AS.

Informujemy, że APTEKA ARALIA  
z budynku Magodentu została przenie-
siona do lokalu po drugiej stronie ulicy 
Fieldorfa. Wejście do apteki znajdu-
je się na tyłach przystanku autobuso-
wego linii 168, 311, 345, 148, 123 
(Przystanek Zamieniecka).

Nowy adres: Fieldorfa 49a.
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10 lutego obchodzony jest 
Dzień Chorego. Z tej oka-
zji praska Caritas współor-
ganizowała spotkania z 
małymi pacjentami w 
szpitalach warszaw-
skich. Z chorymi 
dziećmi w szpitalu na 
Niekłańskiej spotkał 
się bp Marek Solarczyk 
(na zdjęciu). Pomimo wymo-
gów sanitarnych i przepisów, 
nakazujących przebywanie 
osób zakażających w izolat-
kach, biskup Marek wszyst-

kich pozarażał… uśmie-
chem. Wirus pozostawiał na 
twarzach dzieci trwałe ślady 
w postaci błyszczących oczu 
i promiennych buzi. Pod-
czas spotkania ksiądz biskup 
opowiadał dzieciom m.in. o 
swoich chłopięcych „przy-
godach ze szpitalem”. Ko-
lejnym punktem były wizyty 
na oddziałach, gdzie wraz z 
ks. dyrektorem Caritas DWP 
Dariuszem Marczakiem, dr 
Kazimierzem Szałatą z Fun-
dacji Raoula Follereau i kie-
rownictwem szpitala Biskup 
Marek odwiedził chore dzie-
ci. Dwieście dzieci otrzyma-
ło paczki z łakociami.

z z z
W nadchodzący weekend 

Warszawski Oddział Prze-
wodników PTTK organizuje 
blisko 30 darmowych wycie-
czek po Stolicy i wokół Pusz-
czy Kampinoskiej (szcze-
gółowy program na stronie: 
www.wop-pttk.pl). W ten 
sposób świętowany jest Mię-
dzynarodowy Dzień Prze-
wodnika Pieszego. Otwarcie 
obchodów odbędzie się w so-
botę, 25 lutego, o godz. 11.00 
w Domu Spotkań z Historią 
przy ul. Karowej. W niedzielę 
(26 lutego) przewodnicy za-
praszają na wycieczkę pt. „Co 
pozostało z dawnego Grocho-
wa?”. Zbiórka o godz. 14.00 
na stacji PKP Olszynka Gro-
chowska (peron w kierunku 
Dworca Wschodniego).

z z z
W sobotę 25 lutego br. już 

po raz 53. w rocznicę bitwy 
na przedpolach Grochowa od-
będzie się harcerski Rajd Ol-
szynka Grochowska organi-
zowany przez ZHP, Hufiec 
Praga-Południe. Od ponad 
pół wieku harcerze z Grocho-
wa, Saskiej Kępy, Kamionka, 
Wawra, Anina, Rembertowa, 
Falenicy, Radości, Gocławia 
oddają hołd polskim żołnie-
rzom walczącym o wolność 
Polski w czasie powstania li-
stopadowego. Początek raj-
du (o godz. 9.15) rozpocznie 

uroczysty apel pod Pomni-
kiem Bitwy pod Olszynką 
Grochowską. Organizatorzy 
zapraszają wszystkich miesz-
kańców Pragi-Południe, Rem- 
bertowa, Wawra i Wesołej do 
udziału w uroczystym apelu 
i wspólnemu oddaniu hołdu 
bohaterom bitwy. Tegorocz-
ne hasło rajdu brzmi „Droga 
ku niepodległości” - ma ono 
zachęcać, tak samo jak fabu-
ła rajdu, do poznania historii 
walk o odzyskanie niepodle-
głości Polski.

z z z
W Oddziale ZUS przy ul. 

Podskarbińskiej można wypeł-
nić PIT za 2011 rok. W siedzi-
bie Oddziału pracownicy US 
Warszawa Praga pomogą wy-
pełnić formularze podatkowe 
oraz wyjaśnią wszelkie wątpli-
wości, dodatkowo będzie tak-
że istniała możliwość złoże-
nia w Oddziale zeznania po-
datkowego. Pracownicy US 
będą dyżurować w siedzibie 
Oddziału we wszystkie ponie-
działki marca i kwietnia (tj. 5 

marca, 12 marca, 19 marca, 26 
marca, 2 kwietnia, 16 kwiet-
nia, 23 kwietnia, 30 kwietnia) 
w godzinach 8.00-16.00.

z z z
4 lutego br., w siedzibie 

Wojewody Mazowieckiego 
Jacka Kozłowskiego, zostali 
wyróżnieni Odznaką Hono-
rową Polskiego Czerwonego 
Krzyża III stopnia dyrektorzy 
Zespołu Szkół Nr 40 im. Ste-
fana Starzyńskiego Beata Do-
roś-Woźniak i Zespołu Szkół 
Nr 33 Marek Tomasiewicz. 
Odznaki te zostały przyzna-
ne za propagowanie honoro-
wego krwiodawstwa wśród 
młodzieży.  Głównym celem 
działań północno-praskiej 
oświaty w dziedzinie krwio-
dawstwa jest wsparcie Szpita-
la Praskiego oraz zachęcenie 
młodych ludzi do uczestnic-
twa w akcjach honorowego 
oddawania krwi.

z z z
W sobotę 25 lutego w Cen-

trum Handlowym King Cross 
Praga przy ul. Jubilerskiej 

klienci będą mogli odkryć 
smaki Afryki. A wszystko to 
w ramach cyklu Kulinarne-
go Atlasu Świata. Od godz. 
11.00 profesjonalni kucharze 
zaprezentują potrawy kuch-
ni nigeryjskiej, opowiedzą o 
kulinarnych tradycjach kon-
tynentu afrykańskiego. Do-
datkową atrakcją dla klientów 
będą pokazy bębniarskie po-
łączone z nauką gry na bęb-
nach djmebe, pokaz tańca w 
maskach, udział w konkur-
sach, w których można wy-

grać książki kucharskie, zro-
bienie sobie zdjęcia w kolo-

rowych maskach i strojach. 
Dziewczynkom w „sa-

lonie piękności” będą 
zaplatane warkoczy-
ki, ozdabiane kora-
likami. Impreza po-

trwa do godz. 16.00.     
z z z

Polski Związek Felinolo-
giczny po raz kolejny orga-
nizuje Międzynarodową Wy-
stawę Kotów Rasowych. Te-
goroczna odbędzie się w 

dniach 25-26 lutego br. na te-
renie Hali Sportowej „Koło”, 
przy ul. Obozowej 60. Wy-
stawa jest nie tylko świętem 
dla hodowców kotów - stano-
wi również świetny sposób na 
miłe, rodzinne spędzenie cza-
su. Dla zwiedzających wysta-
wa otwarta zarówno w sobotę 
jak i w niedzielę w godzinach 
10.00-17.00.  

z z z
Pierwszy bankomat SK 

Banku w Wawrze działa od 
20 stycznia br. przy ul. V Po-
przecznej 22, tuż przy wejściu 
do budynku pływalni „Anin”, 
jednym z najnowocześniej-
szych kompleksów kąpielo-
wych w Polsce. Uruchomie-
nie bankomatu jest odpowie-
dzią SK Banku na potrzeby 
osób, które codziennie korzy-
stają z kompleksu sportowo-
-rekreacyjnego OSiR Wawer. 

Umieszczenie urządzenia na 
zewnątrz budynku pływal-
ni czyni go dostępnym przez 
24 godziny na dobę także dla 
okolicznych mieszkańców. 
Nic więc dziwnego, że dy-
rektor OSiR-u Wawer Janusz 
Olędzki oraz odpowiedzialny 
z ramienia SK Banku dyrektor 
Dariusz Kaźmierski są bardzo 

zadowoleni ze współpracy, co 
widać na wspólnym zdjęciu. 
SK Bank to nazwa handlowa 
Spółdzielczego Banku Rze-
miosła i Rolnictwa od 85 lat 
wspierającego rozwój lokal-
nej przedsiębiorczości. Wię-
cej na: www.skbank.pl

(ab) (ar)

Z mIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Pod-
skarbińska 2 -  24.02. godz. 19.00 - „Klub Kina Niemego”, 
wstęp wolny; 25.02. Młoda Kultura na scenie CPK: godz. 
18.30 – Koncerty zespołów „Frank Bartea” „2 LATE”, wstęp 
wolny; 26.02. godz. 18.00 – „Skrzypce na poważnie i wesoło”, 
wstęp wolny; 27.02. godz. 18.00 – koncert grupy „Mark She-
pherd & Friends”, wstęp wolny; 29.02. godz. 17.00 – Wykład 
pt. „Antyczne inspiracje sztuki XX wieku. Malarstwo”, wstęp 
wolny; Wystawy grafiki i malarstwa Joanny Chodkiewicz. Wy-
stawa fotografii z Jemenu autorstwa Mieczysława Franaszka - 
czynne do 29.02. br., wstęp wolny; 04.03. - East Warsaw Mu-
sic Festiwal godz. 12.00 – Chopin & Shebanova in Memoriam, 
wstęp z zaproszeniami dostępnymi w CPK; 
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 28.02. godz. 
14.00 – spotkanie z dr Mariuszem Machczyńskim, poetą, le-
karzem, wstęp wolny; 07.03. w godz. 11.00-14.00 - bezpłatne 
warsztaty z muzykoterapii dla seniorów. Zapisy pod nr tel. 604-
561-376; 08.03. godz. 13.00 - Dzień Kobiet - występ Stanisła-
wa Górki, wstęp wolny;
 Ośrodek Edukacji Kulturalnej SBM „Grenadierów”, Al. 
Stanów Zjednoczonych 40 – rozpoczyna warsztaty malarskie 
dla dorosłych, wtorki 15.00-17.00, opłata 20,00 zł za zajęcia. 
Zapisy tel. 22 673-60-63, 606-839-305; 
 Klub Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23 - 23.02. godz. 
19.00 - Seans filmowy „Siódmy dzień”. Bilety 5 zł w sprzedaży 
od godz. 17; 24.02. godz. 19.00 - Koncert pieśni B. Okudżawy 
i W. Wysockiego. Bilety 5 zł w sprzedaży od godz. 17; 25.02. 
godz. 19.00 - Koncert Jazzu tradycyjnego Dixie Warsaw Jazz-
men. Bilety 10 zł w sprzedaży od godz. 17; 27.02. godz. 19.00 
– „Sfilmowana muzyka”, wstęp wolny. 01.03. godz. 19.00 - 
Seans filmowy. „Hair”. Bilety 5 zł w sprzedaży od godz. 17; 
02.03. godz. 19.00 - Wernisaż wystawy ,,Graficy Saskiej Kę-
py”’. 03.03. godz. 19.00 – „Biba” Blues i ballada na Saskiej 
Kępie. Bilety 10 zł w sprzedaży od godz. 17; 06.03. godz. 19.00 
- „Nieznane pasje znanych ludzi”. Spotkanie z Edwardem Lu-
baszenką. wstęp wolny; 07.03. godz. 19.00 – „Polskie Kobie-
ce”’ Koncert kabaretowo-muzyczny. Bilety 10 zł w sprzedaży 
od godz. 17;
 Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ul. Starzyńskiego 
21 – 25.02. godz. 16.30 - „Nasze pasje i talenty”. Regulamin 
i informacje na stronie: www.domkulturywesola.net; 26.02. 
godz. 17.00 - Guadalupe - meksykańskie Sanktuarium Maryjne 
- przedstawi kulturoznawca i archeolog Marek Łasisz; 04.03. 
godz. 16.00 - Bajanulki. Przedstawienie lalkowe dla dzieci;
 Filia Ośrodka Kultury w Wesołej Ośrodek Działań Twór-
czych „Pogodna” ul. Jana Pawła II 25 - 24.02. godz. 10.40 - 
„Pudełko zwane wyobraźnią” - koncert Filharmonii Narodowej 
dla dzieci; 26.02. godz. 16.00 - „Przygody kota Filona” - teatrzyk 
dla dzieci; 08.03. godz. 19.00 – Mój gałgankowy świat - wer-
nisaż prac Mirosławy Choińskiej. Wystawa potrwa do 6.04. br.
 Klub Kultury „Falenica” ul. Włókiennicza 54 – 26.02. 
godz. 16.00 – Cykl filmów adresowany do dzieci od lat 4 „W 
Małym Kinie”. Obowiązują bezpłatne wejściówki do odbioru 
w KK „Falenica”, rezerwacja tel. 22 612 62 44. 

ZaprosZeniadlamiesZkańców

Fot. K. Enemuo

rEKlAMA                                                                                                                                             rEKlAMA 

KONKURS  
NA PROWADZeNIe  
KAWIARNI

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Po-
łudnie m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert 
na prowadzenie kawiarni znajdującej się w Klubie 
Kultury Saska Kępa. Przedstawiony projekt działalności kawiarni po-
winien między innymi zawierać sposób prowadzenia i aranżację lo-
kalu ze szczególnym uwzględnieniem wspólnej powierzchni z galerią 
sztuki, gdzie będą odbywały się kameralne koncerty, spotkania i wy-
stawy.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta konkursowa 
na wynajem kawiarni” mogą składać osoby fizyczne i prawne w ter-
minie do dnia 2.03.2012 r. w sekretariacie Centrum Promocji Kultu-
ry w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2,  
w Warszawie w godzinach 9.00–16.00. Po podanym terminie oferty 
nie będą przyjmowane  oraz niedopuszczalna jest zmiana w ofertach 
już złożonych. Osoby, których oferty spełniły wymogi formalne zosta-
ną zaproszone na rozmowy w dniu 6–7.03.2012 r. do filii Centrum Pro-
mocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Klubu Kul-
tury Saska Kępa przy ulicy Brukselskiej 23. Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi w dniu 7.03.2012 r. Szczegóły: www.cpk.art.pl 

O G Ł O S Z E N I E
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, 
ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 06.03.2012 r. odbędzie się pisemny 
przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności wraz z wieczystym 
użytkowaniem gruntu dla lokali mieszkalnych położonych w Warszawie 
przy ulicach:

   Komorska 8 m 1, pow. użyt. – 59,40 m2 – 3 pok. + w. kuchnia – parter
cena wywoławcza – 312.503,00 zł,

   Komorska 4 m 210, pow. użyt.  – 47,60 m2 – 2 pok. + w. kuchnia – parter
cena wywoławcza – 259.753,00 zł.

Termin składania pisemnych ofert upływa dnia 05.03.2012 r. o godz. 1800.

Osoby zainteresowane przetargiem zobowiązane są dołączyć do oferty  
dowód wpłaty wadium w wysokości 1.000 zł, dokonanej na konto Spółdzielni:  
Nr konta  43 1020 1097 0000 7602 0091 9647.

Szczegółowe informacje na temat warunków przetargu i obowiązującego  
regulaminu można uzyskać pod nr tel. (22) 612-51-39 lub na stronie interne-
towej  Spółdzielni – www.smo.waw.pl

Lokale można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 
(22) 612-56-66.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Fot. A. Szeryńska ROG
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Tego dnia bazar był wyjątkowo rozdyskutowany. Wszystko 
przez ten Stadion Narodowy. Bo niby jak otworzony, to zna-
czy gotowy, ale mecz Legii z Wisłą się nie odbył, bo nie go-
towy. 

- A co pan o tym sądzi, panie Kazimierzu?- bez specjalnych 
wstępów Eustachy Mordziak zwrócił się do swojego znajome-
go, Kazimierza Główki, który właśnie przyszedł.

- Panie Eustachy, drogi - czy jest o co się spierać? Mało to 
nam Platforma naobiecywała, a nie dotrzymała? 

- A bo to ona jedna? Panie Kaziu, nie bądź pan dzieckiem.
- Jednak przyzna pan, że Tusk obiecuje najbardziej barwnie. 

Mówił, że na Mistrzostwa Europy najważniejsze miasta będą 
połączone siecią autostrad i dróg ekspresowych? Mówił! A na-
wet między Łodzią i Warszawą autostrady nie będzie. 

- „Gruszki na wierzbie” przeżyliśmy, to i te farmazony prze-
żyjemy. I autostrady będą i normalna kolej… 

- Chodzi o zasadę, panie Eustachy, o zasadę. Jak ktoś zapo-
wiada społeczeństwu jak mu dobrze narobi i potem dzięki temu 
w cuglach wygrywa wybory, to znaczy, że dostał od ludzi kre-
dyt, który po wyborach ma obowiązek spłacić. 

- Czyli, że jak?
- Znaczy rzeczone autostrady powinny być, a nie ma. 
- Ale będą, co to za sprawa te kilka miesięcy…
- Ta sprawa nazywa się kłamstwo. A poza tym, rzeczywiście 

nic się nie stało, ma pan rację - czy to pierwszy raz? Wczoraj 
autostrady, dziś emerytury…

- Co emerytury?

- No powiedział Tusk, że bez gadania każdy pracować bę-
dzie do 67 roku życia. Potem sam w telewizorze przyznał, że 
przed wyborami o tym słówka nie pisnął… bo wybory chciał 
wygrać. Znaczy facet mówi nam w oczy, że nie mówił wszyst-
kiego. Przed urną: będzie pysznie, wybierajcie mnie, a po wy-
borach w łeb…  

- Niesamowicie pan dziś zasadniczy, Panie Kazimierzu. 
- No bo i niesamowicie mnie wkurzyli. Zawczasu dużą folię 

pan kupuj, może być taka sama, jakiej malarze ścienno-sufito-
wi używają do przykrywania mebli.

- Na cholerę mi folia? Ma padać?
- Stragan swojej Krysi będziesz pan przykrywał. Fabrykę be-

tonu zamiarują na Grochowie wybudować. 
- Żarty? Przecież obwodnica na Wiatracznej miała być.
- Ale nie będzie. Pani Krysia będzie handlowała wyłącznie 

szarą bielizną.
- Znakiem tego naszej władzy kochanej rzeczywiście coś mu-

siało zaszkodzić i na głowę jej padło. 
- A propos szkodzić: badania nad alkoholem wykazały, że 

wódka z lodem atakuje nerki, rum z lodem szkodzi na wątrobę, 
gin z lodem atakuje mózg, whisky z lodem atakuje serce. Wy-
gląda na to, że ten cholerny lód szkodzi na wszystko… 

Tak samo jak władza, o czym przekonali się wszyscy – od 
Wałęsy przez Mazowieckiego, przez Buzka aż po Tuska. Tyl-
ko uczyć się nie chcą. Każden jeden, co nastaje, myśli, że ro-
zumy wszystkie pozjadał. A potem płacze, jak mu słupki na łeb 
na szyję lecą.

- No to, co my - zwykłe szaraki - mamy panie Kaziu powie-
dzieć?

- Oto jest pytanie… Władzę mamy tylko raz na cztery lata, 
niestety.

Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Szare ¿ycie

Kobiecym okiem

No, może nie wszystkie, bo 
telewizja kilka dni później 
pokazywała manewry bał-
tyckie naszej floty wojennej 
(wspieranej przez marynarkę 
brytyjską), ale o tym sza.

Cała ta historia przypomina 
mi się, gdy wchodzę do skle-
pu. Bo - jest zima? Co może-
my kupić w środku lutego?

Pomidorki, świeżutką sałatę 
w niezliczonych odmianach, 
zielone ogóraski, młode ziem-

niaki, a do tego winogrona 
białe, czerwone, różowe, tru-
skawki, cukinie itd.

Mandarynek, pomarańczy czy 
bananów się nie czepiam, bo 
one zawsze były z importu, z tak 
zwanych ciepłych krajów, (kto 
pamięta komunikaty w czarno-
-białej telewizji, gdy lektor peł-
nym dumy i wzruszenia głosem 
oznajmiał, że „do portu w Gdyni 
wpłynął statek z cytrusami”, by 
trafiły do nas na święta. 

Ale teraz jest inaczej, ma-
my wolny rynek i każdy mo-
że mieć wszystko, czego dusza 
zapragnie. 

Czy naprawdę każdy? Jest 
wiele rodzin, które podczas 
zakupów w swoich koszykach 
umieszczają ziemniaki (sta-
re), buraki, cebulę, marchew, 
kiszoną kapustę, a z owoców 
- owszem, czasami pomarań-
cze i mandarynki lecz głównie 
dlatego, że w Polsce, kraju 
sadów (!), są tańsze od swoj-
skich jabłek.

Na frykasy pozwalają so-
bie zamożniejsi. Jest czego za-
zdrościć? Niekoniecznie: ku-
pując je spożywają olbrzymią 
ilość chemii, stosowanej do 
utrzymania towaru w świeżo-
ści.

Spróbujcie latem zerwać 
zwyczajną, swojską kiść wino-
gron, przewieźć ją kilkaset czy 
kilka tysięcy kilometrów, po-
trzymać w lodówce i podać na 
stół. Brrr. To ja już wolę, niech 
te statki w zimie śpią. Pocze-
kam na lato! 

 żu

Pewien znany mi chłopczyk 
po obejrzeniu jakiejś dobra-
nocki zażądał, by natychmiast 
jechać z nim nad morze, bo on 
musi, po prostu musi, zaraz 
popływać sobie statkiem. Ro-
zumie, że dzisiaj rodzice pra-
cują, więc ostatecznie może 
być w sobotę! 

Zrozpaczona babcia mal-
ca na próżno tłumaczyła mu, 
że jest zima, mróz, śnieg wiel-
ki i wszystkie statki wyszły na 
ląd i śpią, przytulone do swo-
ich domków. Nie wierzył i już! 
Pomocna okazała się dobra 
ciocia, która lubi zimą wy-
skoczyć sobie tam, gdzie nie 
ma tłumów. Wyskoczyła więc 
do nadbałtyckiej Rewy i za-
raz wysłała mailem zdjęcie na 
którym widać, że faktycznie 
wyszły, przytuliły się i śpią.

Wszystkie statki 
id¹ spaæ!

Światowe uwagi chłopaka z Pragi

Nigdy bym nie przypuszczał, żeby „największy reżymowy przebój w postaci pod-
kładu dźwiękowego PRL’u” przeżył taki renesans w III Rzeczypospolitej czyli w wol-
nej i suwerennej Polsce. Powstaje oczywiście od razu pytanie, o czym tu mowa.  Ano 
o... zagłuszaniu Radia Wolna Europa. Jak, gdzie i kiedy ten renesans nastąpił? W 
zupełnie nieoczekiwanym miejscu, czasie i przestrzeni, a mianowicie w niedzielę,  
5 lutego 2012 roku, o godziny 12.20, w programie TVN-24 Katarzyny Kolendy Za-
leskiej poświęconym Wisławie Szymborskiej. Program był ciekawy, wielobarwny, 
wszechstronny i dawał rzeczywisty obraz naszej najnowszej noblistki, przedstawiając 
ją jako osobę skromną i sympatyczną, radosną i – tak jest – wesołą, nawet skłon-
ną do sztubackich figli. Ujawniło się to m. in. w jej oddaniu limerykom. To prowadzi 
nas do fundamentalnego stwierdzenia, że osią programu redaktor Kolendy-Zaleskiej 
powinien być obraz i tekst, słowo i tak by było, gdyby nie jedno...

Tym „jednym, jedynym” był TEN „podkład dźwiękowy”. Dziwić się trzeba, że po-
zwolono tak zwanym dźwiękowcom hasać bezkarnie po tekstach samej bohaterki 
tego programu, po wypowiedziach innych osobistości, którzy ją dobrze znali, łącznie 
z Woody Allenem czy Umbertem Eco. Co do tych ostatnich, to „podkład dźwiękowy” 
przybierał postać dźwiękowej „trójcy” nie tyle „świętej” ile „przeklętej” – na ich 
głosy nakładało się polskie tłumaczenie i albo bardzo głośna muzyka albo „głosy 
trzecie” na przykład z ulicy. Owszem, w muzyce były zawarte melodie piękne, jak 
przewodnie tony ulubionego przez noblistkę utworu z „Ojca chrzestnego”, ale ów 
„podkład” nawet jako ilustracja muzyczna był przez cały czas programu natrętny, 
natarczywy, namolny, nieustępliwy, nieznużony, uporczywy, agresywny, zaczepny, 
konfrontacyjny, nieznośny, naprzykrzający się – żeby użyć synonimów ze słownika 
mojego kuzyna Wojciecha Broniarka pt. „Gdy Ci słowa zabraknie...”. Czy ci, pożal 
się Boże i wszyscy święci, „dźwiękowcy”, chcieli narzucić wszystkim „dyktaturę de-
cybeli”? Czy redaktorzy i dyrektorzy zgodzili się, ze strachu, na to, by w imię „wol-
ności twórczej” zagłuszać SŁOWO wszędzie tam, gdzie oni, „dźwiękowcy”, mają 
władzę?

To już teraz nagminne. Na przykład, „dźwiękowcy” obracają w proch, w pył  
i w perzynę własny apel radia TOK FM, który brzmi: „Posłuchaj, żeby zrozumieć”.   
Reklamodawcy – tak jest, REKLAMODAWCY! – w tymże radiu akceptują świadomie 
zagłuszanie ich własnych reklam jazgotem tak zwanej muzyki. A posłuchajcie uważ-
nie zapowiedzi dzienników w tymże radiu – zanim spikerzy dojdą w ogóle do głosu, 
już są tam cztery „ciosy decybelskie” (a może nawet diabelskie) – na organ słuchu. 
Już nie mówiąc o tym, iż od pewnego czasu spikerzy i spikerki urządzają wyścigi w 
szybkości mówienia – pędzą i pędzą jak szaleni. Przy okazji powiedzmy, że ostat-
nio, w dyskusjach wielu komentatorów i komentatorek radiowych i telewizyjnych, 
a i polityków także, nie chodzi wcale o racjonalne argumenty, ale o coś tak obce-
go właśnie Wisławie Szymborskiej - o szybkość i nieprzerywalność mówienia czyli 
o mówienie „bez kropek, przecinków i akapitów”. To tak jak w dowcipie wymierzo-
nym pierwotnie w kobiety, ale obecnie obejmującym również mężczyzn. Oto spoty-
ka się dwóch przyjaciół, którzy nie widzieli się przez dwa lata.  Pyta pierwszy: „Co  
u ciebie?”. Odpowiada drugi: „Właśnie dwa lata temu ożeniłem się”. „No i jak wam 
idzie?”. „Od chwili ślubu nie zamieniłem z żoną ani jednego słowa”. „To tak się 
strasznie od razu pokłóciliście?”. „Nie, skądże?! Po prostu nie chcę jej przerywać”.    

Jedno tylko w tym hałasie zwanym „podkładem dźwiękowym” napawa nadzieją. 
Może zbudzi on naszą noblistkę z grobu, a ona wstanie i owych entuzjastów decybeli 
poprosi choćby o lekką ulgę. Ale czy oni ją w ogóle usłyszą? Wszak sami już dawno 
ogłuchli.                                     Zygmunt Broniarek

Urocza Szymborska, 
ale za to w tle...?! 

Zak³ad Us³ug 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
Zapraszamy:�w�godz.�700−1800,��sob.�900−1400

dYwanY(antyalergiczne)
sUknieŚlUBne
skórY/koŻUcHY
wsZelkaGarderoBa
 odbiór od klienta
 Transport gratis
Warszawa ul. Płowiecka 25

Kontakt: 
22 812-59-74; 602-713-591
www.ekoporogram.waw.pl

PrzYJazna Pralnia

OPŁATY W BANKU BEZ PROWIZJI
Aby skrócić czas oczekiwania do kasy, gdzie dokony-
wane są opłaty urzędowe, została podpisana umowa z 
Bankiem Pekao S.A., na podstawie której można doko-
nywać wpłat gotówkowych w 3 oddziałach banku dzia-
łających na terenie Dzielnicy. 

Są to:
 Filia Oddziału Banku Pekao S.A. usytuowana 

w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe przy ul. Grochow-
skiej 274, godz. otwarcia: poniedziałek 10.00–17.30, 
wtorek–piątek 8.30–16.00,
 XV Oddział Banku PEKAO S.A. przy ul. Gro-

chowskiej 217, godz. otwarcia poniedziałek–piątek  
10.30–18.00,
 X Oddział Banku PEKAO S.A. przy ul. Zamoyskiego 

47A, godz. otwarcia poniedziałek–piątek 10.00 –17.30.

Poniżej podajemy wykaz wpłat gotówkowych, które 
można realizować ww. placówkach bankowych:
−	 podatek od nieruchomości (konieczność poda-

nia danych: imię i nazwisko wpłacającego, adres,  
PESEL),
−	 opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu,
−	 opłaty za dzierżawy czasowe i wynajem gruntu,
−	 podatek od środków transportowych,
−	wpłaty za wykupy lokali,
−	 opłaty komunikacyjne,
−	 opłaty skarbowe.

Wpłaty w 3 filiach banku będzie można realizować  
do 30 czerwca 2012 roku.

UWAGA: Od powyższych wpłat, Bank nie pobiera prowizji.

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

−– Le kar ski
war sza wa, 

ul. gre na die rów 21
tel. 813−22−38

od po n. do pt . w godz. 10.00−20.00

 Sto ma to log
          od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

 10.00 - 19.00
 Gi ne ko log
           od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

16.00-19.00
 USG prenatalne 3D 4D
poniedzia³ek, œroda, czwar tek, pi¹tek

16.00-18.00
 Uro log
           wto rek 14.00-16.00

CARIDENT
Gabinet�

Stomatologiczny
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
poniedziałek,�czwartek�–�1300−1900

wtorek�–�930−1700

sobota�–�900−1300



Rok 2012 został ustano-
wiony przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych 
Międzynarodowym Rokiem 
Spółdzielczości. 

- Niepokoi nas brak rozu-
mienia istoty, roli i znacze-
nia  spółdzielczości w roz-
woju społeczno-gospodar-
czym kraju. Dlatego tak waż-
nym jest, aby całe środowisko 
spółdzielcze włączyło się ak-
tywnie do wielkiej światowej 
kampanii popularyzacji idei 
spółdzielczości, prowadzonej 
przez ONZ – powiedział An-
drzej Półrolniczak, prezes 

zarządu Unii Spółdzielców 
Mieszkaniowych w Polsce.

21 lutego br. w Klubie 
„Orion” odbyło się spotka-
nie z udziałem prezesów 
spółdzielni mieszkaniowych 
– Jarosława Machlewskie-
go – SBM „Ateńska”, Stani-
sława Gałązki – SBM „Gre-
nadierów”, Waldemara Pi-
wowarskiego – WSM „Gro-
chów”, Andrzeja Dąbkow-
skiego – SM „Międzynarodo-
wa”, Mieczysława Stanickie-
go – SM „Osiedle Młodych”, 
Romana Redelbacha – SM 
„Ostrobramska”, Krzysztofa 
Jurewicza – SM „Szaserów”  
i Wiesława Nowosielskiego 
redaktora naczelnego „Miesz-
kańca”. (ab)

Spółdzielnie budują lepszy świat

Z okazji DNIA KOBIET zapraszamy 
po nową oryginalną kolekcję

biżuterii ze złota i srebra.
DUŻY WYBÓR:

« Brylantów po promocyjnych cenach
«  Niepowtarzalnych wyrobów ze złota 

–50%
« Nowej włoskiej kolekcji ze srebra
«  Ponad 100 wzorów obrączek  

na zamówienie
Grawer gratis!

Skup złota – konkurencyjne ceny.
ZAPrAsZAmy!

Universam Grochów 
I piętro

„Świat złota”
ul. Grochowska 207

dysponującawieloletnimdoświadczeniemi kadrąspecjalistów
oferujeWspólnotomMieszkaniowym

usługiw zakresiezarządzaniai administrowanianieruchomościami.
Zainteresowanychprosimyo kontaktpodtel.(22)673-08-01 

lubwizytęw naszejsiedzibieprzyul.Kobielskiej1.
P

NARZyNki gWiNtoWNiki 

NARZĘdZiA, art. MetAloWe 
 ul. Miñ ska 38
 tel. 813 99 55
  www.metal-market.pl 

w³asny 
parking

NARZĘdZiA ŚRuby liNkiZAMki

hURT  DeTAL
metal−market

(22)5178888512024054www.ostojarembertow.pl

Międzylesie ul. Czarnołęcka 3

BEZCZYNSZOWA  
KAWALERKA 38 m2  
z ogródkiem

cena 309.000 PLN 
Tel. kom. 797-997-008

rEKlAMA rEKlAMA  
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GKP Targówek i „Drukarz”  
– rozwiązania muszą się znaleźć!

Praska opinia publiczna została ostat-
nio poruszona informacjami o proble-
mach dwóch klubów sportowych pra-
wobrzeżnej Warszawy, a mianowicie 
„Drukarza” i GKP Targówek, które nie 
otrzymały corocznej dotacji z ratusza. W 
pierwszym przypadku chodzi o zadłuże-
nie klubu, w drugim o źle wypełniony 
wniosek o dotację. Oba kluby szkolą w 
sumie ponad pół tysiąca dzieciaków, któ-
re zamiast szwendać się po ulicach, upra-
wiają sport. W mojej działalności spo-

łecznej priorytetem zawsze były i są dla mnie edukacja i wychowa-
nie dzieci i młodzieży. Jest rzeczą oczywistą, że nie można dopuścić 
do zaprzestania tak potrzebnej praskim rodzinom działalności. 

W ramach senatorskiej interwencji zapoznałem się z dokumenta-
cją i stanowiskami klubów i ratusza. No cóż… mogę powiedzieć, że 
komisja konkursowa, przyznająca dotacje, miała z czysto formalne-
go punktu widzenia powody, aby dotację wstrzymać. We wniosku 
GKP Targówek, po otwarciu koperty (a więc gdy podobno było już 
za późno na poprawki), okazało się, że w jednym z ośmiu miejsc, 
gdzie wnioskodawca powinien zastosować się do polecenia: „nie-
potrzebne skreślić” – nie skreślono niczego, przez co wniosek nie 
mógł (!) być rozpatrywany. „Drukarz” z kolei od 10 lat spiera się z 
miastem o wysokość czynszu za dzierżawiony teren. Zdaniem mia-
sta płacił za mało, narosło zadłużenie i odsetki, a podmiotom za-
dłużonym dotacji nie przyznaje się. Z drugiej jednak strony „Dru-
karzowi” należą się także spore pieniądze od Miasta, więc „złapał 
Kozak Tatarzyna”… Odbyłem rozmowę z Renatą Popek, dyr. Biura 
Sportu m.st. Warszawy. Odniosłem wrażenie, że rozumie problem i 
szuka najlepszego rozwiązania. Najważniejsze – co trzeba zapisać 
jej na plus – że w rozstrzygniętym już konkursie nie wydatkowała 
(chociaż mogła) wszystkich środków, co daje szanse na końcowe 
pozytywne załatwienie wniosków naszych obydwu klubów. 

Wiceprezydent Paszyński z kolei zapewnił mnie, że „nikt w urzę-
dzie nie chce klubów skrzywdzić”. Taką deklarację mogę przyjąć 
tylko z zadowoleniem, ale jako człowiek doświadczony wiem tak-
że, że wśród serdecznych przyjaciół… i dalej coś o psach i zającu. 

To zamieszanie, a ściślej jego przyczyny, skłaniają jednak do 
głębszych refleksji, którymi postanowiłem się podzielić z Prezy-
dent Hanną Gronkiewicz-Waltz. W liście do pani Prezydent napi-
sałem m.in.: „Zadłużenie, naliczone „Drukarzowi”, budzi poważ-
ne wątpliwości merytoryczne, a próba obciążenia go konieczno-
ścią spłaty kwoty kilkusettysięcznej zakrawa na jakiś absurd. Nie do 
przyjęcia są także sugestie znacznego podwyższenia opłat, pobiera-
nych od rodziców. 

Co do GKP Targówek (i „Drukarza” zresztą też), nie mogę po-
wstrzymać się od bardziej generalnej refleksji. Jak to jest możliwe, 
że zasłużony klub - od wielu lat szkolący dzieci i młodzież – co ro-
ku nie jest pewien, czy otrzyma dotację, umożliwiającą kontynu-
owanie działalności? Przecież zadania klubu są znane i realizowane 
podobnie jak te, które realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji, a OSiR 
nie musi startować w konkursach i martwić się o dotację. 

Znając Pani troskę o najmłodszych obywateli stolicy liczę na objęcie 
tej sprawy Pani osobistym nadzorem. Potrzebne są przy tym szybkie 
działania, gdyż brak decyzji o przyznaniu środków zmusza kierownic-
twa obu klubów do wypowiadania umów o pracę z instruktorami oraz 
umów o dostawę niezbędnych dla funkcjonowania klubów usług. Gro-
zi to przerwaniem zajęć i odesłaniem dzieci do domów na wiele mie-
sięcy. Mam nadzieję, że Pani Prezydent do tego nie dopuści.”

Marek Borowski
Senator Warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby Wyższej

„Chcemy ratować stołeczne 
kluby, które po odejściu sponso-
rów, w latach osiemdziesiątych, 
pozostawione zostały same so-
bie – mówiła na murawie „Dru-
karza” prezydent Warszawy.” – 
to fragment wspomnianego arty-
kułu z 18 numeru „Mieszkańca” 
z 2008 r. (całość dostępna w ar-
chiwum na stronie www.miesz-
kaniec.pl). Od tego czasu minęło 
trzy i pół roku. Prezydent jest ta 
sama. Klub też ten sam. Ale sy-
tuacja zgoła odmienna – zamiast 
miejskiej opieki naszemu „Dru-
karzowi” grozi zagłada. I to w 
bardzo szybkim tempie.

O tragicznej sytuacji klubu pi-
saliśmy w przedostatnim „Miesz-
kańcu” („Strzał w Drukarza”). 
Stołeczne biuro sportu odmawia 
temu miejskiemu klubowi do-
tacji. Przyczyną jest zadłużenie 
względem Miasta. Zadłużenie, 
które szef miejskiej komisji spor-
tu, Paweł Lech, określił słowem 
„wątpliwe”, a były marszałek 
Sejmu, senator Marek Borowski 
„absurdalne”. Zadłużenie, które 
powstało w kuriozalny sposób i 
zapewne niejeden dobry prawnik 

szybko by sobie z tym proble-
mem poradził. Szkopuł w tym, że 
według urzędników miejskich, 
jeśli klub wstąpi na drogę sądo-
wą przeciw Miastu, to z tego po-
wodu także nie otrzyma dotacji. 

W ubiegłym tygodniu miał się 
w tej sprawie zebrać miejski ze-
spół koordynacyjny (m.in.: pre-
zydent Warszawy, dyrektor biu-
ra sportu, skarbnik), ale spotka-
nie odwołano. Kolejny termin 
zebrania zespołu wyznaczono w 
tym tygodniu. Dzielnicowa ko-
misja sportu wezwała do ugody 
pomiędzy Miastem a „Druka-
rzem”, a rada lokalnego samo-
rządu Kamionka wystosowała 
w tej sprawie interpelację i do-
maga się debaty na posiedzeniu 
rady dzielnicy. Sprawa o mały 
włos już by trafiła pod obrady 
dzielnicowego samorządu, gdyż 
taki wniosek zgłosili opozycyjni 
radni Pragi Południe. Wniosek 
jednak nie uzyskał większości.

„Drukarz” jest drugim klu-
bem w Warszawie pod wzglę-
dem ilości trenujących dzie-
ci (ponad 400 osób). Groma-
dzi głównie młodzież Grocho-

wa, Saskiej Kępy, Kamionka i 
Starej Pragi, a więc obszarów 
bardzo trudnych i wymagają-
cych rewitalizacji. „Drukarz” 
pełni bardzo istotną funkcję so-
cjalno-społeczną. Na ten aspekt 
zwraca uwagę senator Marek 
Borowski, który wystąpił do 
prezydent Hanny Gronkiewicz-
-Waltz „o objęcie osobistym 
nadzorem” sprawy dwóch pra-
skich klubów – „Drukarza” i 
GPK Targówek. Były marsza-
łek Sejmu apeluje o szybkie 
działania, gdyż ich brak będzie 
skutkował przerwaniem i za-
wieszeniem działalności klu-
bów. Zbigniew Kania, prezes 
„Drukarza” mówi, że klubowi, 
w bardzo krótkim czasie, grozi 
likwidacja.

Bardzo zaniepokojeni sytu-
acją są rodzice dzieci trenują-
cych na „Drukarzu”. Sami mło-
dzi zawodnicy zdają się jesz-
cze nie bardzo wierzyć w moż-
liwą likwidację klubu. Trudno 
im się dziwić skoro pamiętają, 
że to właśnie w ich obecności 
prezydent Warszawy (zdjęcie 
na str. 1) zapewniała o ratowa-
niu klubu. – Nie wyobrażam 
sobie, że „Drukarz” mógłby 
zostać zlikwidowany. Chcę być 
dobrej myśli – mówi „Miesz-
kańcowi” burmistrz Pragi Po-
łudnie, Tomasz Kucharski. W 
ostatnim czasie Zarząd „Dru-

karza” podniósł składki człon-
kowskie z 40 do 70 zł. Jednak 
nawet tak drastyczna podwyż-
ka nie uratuje klubu, gdyż 60% 
budżetu, który zapewniał mu 
funkcjonowanie pochodziło z 
dotacji miejskich. 

Z nieoficjalnych informacji 
„Mieszkańca” wynika, że wła-
dze Warszawy, które najpierw 
namówiły klub na przystąpie-
nie do programu rewitalizacji i 
niezawierania umowy na dzier-
żawę terenu, planują teraz na-
liczyć „Drukarzowi” kolosalną 
karę za… bezumowne użytko-
wanie terenu. To taki gwóźdź 
do trumny. Z niepotwierdzo-
nych informacji wynika, że te-
renem KS Drukarz Warszawa 
bardzo jest zainteresowany je-
den z deweloperów…

Wychodzi na to, że mimo za-
pewnień pani prezydent na mu-
rawie „Drukarza”, klub został 
na lodzie. I to bardzo, bardzo 
kruchym. Adam Rosiński

P.S. 20 lutego na posiedzeniu 
stołecznej komisji sportu dyrek-
tor Renata Popek oświadczyła, 
że ma przygotowaną propozycję 
dla „Drukarza”, ale nie przed-
stawi jej radnym, tylko najpierw 
Pani Prezydent. Gdy drukowa-
liśmy ten numer „Mieszkańca” 
władze Warszawy debatowały 
nad sprawą „Drukarza”.

„drukarz” na lodzie?
W  2008 r. prezydent Warszawy ogłosiła 
na „Drukarzu” program rewitalizacji miejs-
kich klubów sportowych. Pisaliśmy o tym 
w artykule „Prezydent na murawie”. Teraz 
„Drukarzowi” grozi likwidacja.
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Katastrofa na Grochowie
Na Pradze Południe doszło do kolejnego zagrożenia kata-

strofą budowlaną. Pod koniec stycznia trzeba było ewakuować 
mieszkańców jednej z kamienic przy ul. Łukowskiej.

Dwa lata temu „Mieszkaniec” opisywał podobną sytuację przy ul. 
Domeyki 6. Zarówno wtedy, jak i teraz przyczyna pękania budyn-
ków była ta sama – roboty budowlane prowadzone w bezpośrednim 
sąsiedztwie tych starych kamienic. Przy zbiegu ul. Zamienieckiej i 
Łukowskiej powstaje nowa inwestycja deweloperska. Budowa przy-
lega do zachodniej ściany kamienicy Łukowska 28. Choć starą ka-
mienicę zabezpieczono specjalnymi podporami, to prawdopodobnie 
wybranie całej ziemi z sąsiedztwa wywołało naprężenia i spękania 
w „substancji budynku”. 26 stycznia urząd dzielnicy Praga Południe 
wykwaterował lokatorów zamieszkujących tę komunalną kamienicę. 
– Przedstawiliśmy tym ludziom propozycję tymczasowego zamiesz-
kania w hotelu do czasu dostarczenia im lokali zamiennych – mówi 
„Mieszkańcowi” wiceburmistrz Robert Kempa. Z 18 lokatorów ka-
mienicy sześciu nie skorzystało z propozycji Dzielnicy. Woleli za-

mieszkać u rodzin lub znajomych. Urząd Dzielnicy Praga Południe 
otrzymał nakaz zabezpieczenia budynku. Z informacji „Mieszkańca” 
wynika, że deweloper nie czuje się odpowiedzialny za katastrofę, a 
przyczyna powstałego zagrożenia może wynikać z technologii budo-
wy starej kamienicy i zużycia nieruchomości. ar

Co roku na sto dni przed ma-
turą rozpoczyna się studniów-
kowe szaleństwo. Jest to trady-
cja, która łączy pokolenia. Je-
dyny taki bal, o którym poroz-
mawiać może babcia ze swoją 
wnuczką. W tym roku na Pra-
dze Południe możemy spo-
dziewać się prawie 1700 ma-
turzystów, z których 1250 jest 
uczniami liceów ogólnokształ-
cących. Jednak czy będą oni 
kultywować zwyczaje swoich 
dziadków? 

CO SIę ZMIENIŁO?
Po pierwsze zmianie uległa 

moda. Dziś najpopularniej-
sze wśród uczennic są krót-
kie sukienki w stonowanych 
kolorach, w tym samym stop-
niu pięknie podkreślające mło-
dość, co nogi dziewcząt. Na 
znacznie bardziej zaawanso-
wanym poziomie stoją same 
przygotowania do studniów-
ki. Jeszcze kilkanaście lat te-
mu wystarczył kok upleciony 
przez mamę i pierwszy samo-
dzielnie zrobiony makijaż. Te-
raz jest to proces znacznie bar-
dziej skomplikowany. – Ma-
kijaż powinien być zrobiony 
profesjonalnie u kosmetyczki, 
włosy musi ułożyć fryzjerka. 
Czasem potrzebna jest prób-
na sesja, ale to już zależy od 

dziewczyny. Trzeba dobrać od-
powiednią sukienkę, pasujące 
do niej buty i torebkę. Obecnie 
koszt studniówki waha się w 
okolicy 1000 złotych – komen-
tują maturzystki z LO im. Bo-
lesława Prusa. Wagę uroczy-
stości podkreśla fakt, że coraz 

częściej organizowana jest po-
za murami szkoły, w eleganc-
kich hotelach i salach bankie-
towych gdzie zabawa trwa do 
białego rana.

ZWYCZAJE  
STUDNIóWKOWE
A co ze zwyczajami stud-

niówkowymi? – Ten rocznik 

lubi przesądy w takim samym 
stopniu, jak wszystkie po-
przednie – z uśmiechem ko-
mentuje Anna Naja, dyrektor 
Zespołu Szkół nr 77 w War-
szawie. Dlatego z radością do-
nosimy, że jak za dawnych lat 
czerwona bielizna nadal przy-

nosi szczęście, a we włosach 
maturzystów niczym u biblij-
nego Samsona kryje się siła 
by dobrze zdać maturę. Wy-
wiad przeprowadzony wśród 
licealistów pokazuje jednak, 
że maleje liczba zwolenni-
ków noszenia tej samej bieli-
zny, bez uprzedniego wypra-
nia jej, podczas egzaminu doj-

rzałości. Widać młodzież w 
dzisiejszych czasach nie do-
cenia spuścizny dziadków do 
końca. Nikt z przepytanych 
uczniów nie wyraził także ak-
cesu wycieczki na Giewont, w 
celu osiągnięcia szczytu swo-
ich możliwości.

CO SIę NIE 
ZMIENIŁO?

- Nie zmienia się atmosfera 
studniówek, wbrew powszech-
nej opinii nie zmienia się też 
młodzież. Uczę w Liceum Pru-
sa już 34 lata i za każdym ra-
zem przygotowania wygląda-
ją podobnie – mówi Joanna 
Wolfram. Dlatego, jak co ro-
ku studniówka w LO im. Bo-
lesława Prusa rozpoczęła się 
od Poloneza (na zdjęciu). Po-
tem był tradycyjny kabaret, 
wspólny posiłek i w końcu za-
bawa do rana. Studniówka to 
symboliczny moment w życiu 
każdego maturzysty. Huczna 
zabawa ma poprzedzać sto dni 
wytężonej pracy. Bez zmian 
pozostają więc także życze-
nia, które należy złożyć lice-
alistom podczas balu, do któ-
rych chętnie dołączy się rów-
nież redakcja „Mieszkańca”:  
– Połamania pióra na matu-
rze!

Olga Kamionek

ZA STO DNI MATURA

Mamy stadion. i co mamy?
Od kilku miesięcy, w cyklu 

„Mamy stadion. I co mamy?”, 
sprawdzamy, co daje nam or-
ganizacja mistrzostw UEFA 
EURO 2012 i obecność Stadio-
nu Narodowego. O odczucia i 
opinie pytamy przedstawicie-
li różnych środowisk zawodo-
wych, społecznych i lokalnych. 

 Dzisiejszy odcinek poświę-
camy temu, że mamy stadion i 
dlatego też będziemy mieli du-
że problemy z poruszaniem się 
i porządkiem w czasie turnieju 
UEFA EURO 2012.

14 lutego, na sesji rady Pra-
gi Południe, dzielnicowi samorządowcy usiłowali dowiedzieć się, jakie rozwiązania komunikacyjne 
na naszym obszarze Miasto planuje wprowadzić w okresie mistrzostw. Mimo, że sesja wypadała w 
„Walentynki”, a urząd rozdał wszystkim czerwone lizaki w kształcie serca (z hasłem „Zakochaj się w 
Warszawie”), to w sali konferencyjnej Ratusza nie było atmosfery miłości. Było bardzo ostro. Wresz-
cie dzielnicowy samorząd zrozumiał, że mistrzostwa UEFA EURO 2012, to nie tylko sprawa UEFA i 
Miasta. Że mieszkańcom Pragi Południe szykowany jest komunikacyjny koszmar, a wszelkie decyzje, 
jak ten koszmar złagodzić zapadają poza dzielnicowym samorządem i bez konsultacji z mieszkańcami.

Planowane rozwiązania przedstawiał miejski inżynier ruchu Janusz Galas i szef stołecznego Se-
kretariatu ds. EURO 2012 Andrzej Cudak. Panowie mówili o wyłączaniu z ruchu al. Waszyngtona, 
„Poniatoszczaka”, al. Jerozolimskich, Wału Miedzeszyńskiego, Wybrzeża Szczecińskiego i al. Zie-
lenieckiej. O parkingach dla kibiców na ul. Żupniczej, Mińskiej, Kijowskiej, Jagiellońskiej. Dyrek-
tor Cudak wyjaśniał, że Miasto przeznacza na zabezpieczenie infrastrukturalne (dodatkowe toalety i 
kosze na śmieci, sprzątanie) pomiędzy 8–9 milionów złotych. Dzięki tym pieniądzom stanie ok. 200 
toalet (m.in.: 20 w Parku Skaryszewskim, 10 przy rondzie Waszyngtona). – Park Skaryszewski bę-
dzie podwójnie chroniony, gdyż w nim będzie stacjonowała Policja – uspokajano. Dyrektor Cudak 
oznajmił, że nie przewidziano odszkodowań za zanieczyszczenia i ewentualne szkody wyrządzone 
przez kibiców. Zasugerował, że jeśli się komuś nie podoba sąsiedztwo Stadionu Narodowego, to mo-
że zamieszkać w Białołęce…

Taka sugestia podgrzała atmosferę. Z sali padł zarzut, że władze Miasta przygotowują rozwiązania 
„po partacku i byle jak”. Interweniował prowadzący obrady przewodniczący Marcin Kluś. Ale tonu de-
baty nie dało się już złagodzić. Radni, głównie opozycji wspierani przez posła Adama Kwiatkowskie-
go, co chwilę uznawali, że otrzymywane wyjaśnienia są niewystarczające, a reprezentanci Miasta nie-
przygotowani do dyskusji. Pytano m.in. o to, jak przy zamknięciu dla ruchu części obszaru Saskiej Kę-
py zapewnić dojazd do Szpitala Dziecięcego przy ul. Niekłańskiej, co z przepustkami dla mieszkańców 
Saskiej Kępy i czy podobnego rozwiązania nie należy zastosować na Kamionku, którego mieszkańcy 
zostali zaskoczeni wprowadzeniem licznych zakazów parkowania przy ostatniej stadionowej imprezie 
„Oto jestem!”.

Dyrektor Cudak bardzo szybko wyszedł z sesji. Dużo dłużej do dyspozycji radnych pozostawał 
inż. Galas. Samorządowcy stwierdzili, że temat jest tak obszerny, że wymaga zwołania osobnej se-
sji, na którą mają być zaproszone „osoby kompetentne”. Taka sesja odbędzie się prawdopodobnie  
6 marca (informacje o zwołaniu sesji zamieszczane są na stronie Urzędu Dzielnicy Praga Południe). 
Wiceprzewodnicząca rady, Katarzyna Olszewska, zaproponowała żeby dzielnica otrzymywała sym-
boliczną złotówkę z każdego biletu wstępu na stadionowe imprezy. 

 Adam Rosiński
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 BA RAN 21.03-21.04

W sferze uczuć samotne Baranki mogą się 
przygotować w najbliższym czasie na niespo-
dzianki od losu. Pewien romans może przerodzić 
się w coś trwalszego. Natomiast te w związkach 
odczują dobrą atmosferę w sprawach rodzinnych 
i zaczną doceniać, jakim szczęściem może być 
rodzina. W sprawach zawodowych problemy po-
winny rozwiązać się same, trzeba tylko bardziej 
wierzyć we własne siły. To może być dobry czas, 
aby zawalczyć o awans lub premię.   

 BYK 22.04-21.05
Możesz być u szczytu swoich możliwości – w 

pracy to Ty będziesz stawiał warunki. Przez Twój 
dom przewinie się sporo gości, a życie towarzy-
skie może przynieść wiele radosnych chwil. Nie-
wykluczone spotkania z ludźmi, z którymi nie 
widziałeś się od lat. Dzięki propozycji ciekawej 
współpracy może pojawić się szansa na podre-
perowanie domowego budżetu. 

 BLIŹNIęTA 22.05-21.06
Na brak gotówki nie powinieneś narzekać, ale 

z poważniejszymi zakupami wstrzymaj się do la-
ta. Teraz możesz najwyżej pomyśleć o jakimś nie-
dużym remoncie lub przeprowadzce, przy plano-
waniu nie zapominaj spytać się o zdanie najbliż-
szej osoby, która może poczuć się osamotniona. 
W miłości nie żałuj wyznań i okazywania uczuć, 
jak mocno możesz kochać. Tutaj ważna jest har-
monia, zarówno ciała jak i ducha. 

 RAK 22.06-22.07
Możesz mieć powody do wyrzutów sumienia, 

bo ostatnio mogło ci brakować czasu. A prze-
cież jest na to rada, porządna organizacja i świet-
nie ułożony plan dnia. Spróbuj w tym czasie nie 
zaniedbywać zdrowia. Poprawi je regularny tryb 
życia, pewna dawka ruchu i zbilansowana dieta. 
Nie zaniedbuj też spraw duchowych i przypomnij 
sobie jak miło jest pójść z bliskimi do kina lub na 
ciekawy koncert.

 LEW 23.07-23.08
Postaw na współpracę z innymi – tylko w ten 

sposób możesz dojść do wymarzonego celu. 
Przed Tobą chwile wytężonej pracy, ale sprawi 
ona, że odczujesz satysfakcję w postaci uznania 
i sympatii ze strony kolegów. Dzięki korzystnemu 
układowi planet mogą się rozwiązać Twoje za-
ległe sprawy w banku lub urzędzie skarbowym. 
Może to być dobry czas na wszelkiego rodzaju 
dobrze przemyślane inwestycje. 

 PAN NA 24.08-23.09
To odpowiedni moment, aby postawić na tro-

skę o własne zdrowie. Zadbaj o ćwiczenia spor-
towe, a będziesz się cieszyć dobrym samopoczu-
ciem. Niewykluczone, że jakieś ważne dla Ciebie 
sprawy zaczną się zbliżać do szczęśliwego końca, 
więc miej oczy szeroko otwarte. Pod koniec lute-
go może wyjaśnić się jakaś skomplikowana sytu-

acja lub otrzymasz od dawna oczekiwaną wiado-
mość. Sukcesom będzie sprzyjać zmysł praktycz-
ny i umiejętność dokonywania wyborów.

 WA GA 24.09-23.10
Postaraj się pozałatwiać najważniejsze sprawy 

do połowy marca, w tym czasie okoliczności po-
winny Ci sprzyjać, a także możesz liczyć na po-
moc ze strony osób zaangażowanych w Twoje 
sprawy. Zdaj się na nich i zaufaj ich pomysłom, 
nie upieraj się przy własnym zdaniu. Unikaj kon-
fliktów i nie żądaj zbyt wiele. Sprawy same powo-
li się ułożą.

 SKOR PION 24.10-23.11
Przed Tobą dobry czas na rozwój spraw zawo-

dowych.  Być może pojawi się kusząca propozy-
cja pod postacią zmiany pracy. Jeśli jesteś z kimś 
związany, wasze wspólne życie może nabrać ru-
mieńców. W finansach dobra passa. Stać Cię bę-
dzie nawet na nadprogramowe wydatki. Uważaj 
za kierownicą, zima jeszcze może Cię zaskoczyć, 
a zbytnie zaufanie we własne siły zawieść…  

 STRZE LEC 24.11-22.12
Spróbuj zachować ostrożność w kontakcie  

z przełożonymi i nie bądź taki pewny swego 
szczęścia, które Ci do tej pory dopisywało. Ra-
czej połóż uszy po sobie. Tej chwilowo niezbyt 
pomyślnej passie zawodowej może towarzyszyć 
całkiem udane życie osobiste, które może wyna-
grodzić problemy związane z karierą. Możesz li-
czyć na wsparcie bliskiej ci osoby i jej oddanie.  

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Przez najbliższe tygodnie możesz prowadzić 

ożywione życie towarzyskie. Na horyzoncie może 
pojawić się ktoś, kto wpadnie ci w oko. W spra-
wach zawodowych zdobądź się na odwagę i za-
cznij realizować nowe projekty. Pójdzie łatwiej, je-
śli zaufasz opinii życzliwego kolegi. Dobra passa 
dla lubiących hazard Koziorożców, ale Ty postaw 
na realia i zainwestuj w sprawdzone fundusze. 

 WO DNIK 21.01-19.02
Spróbujesz pozałatwiać wszystkie zaległe 

sprawy, aby skupić się na tych najważniejszych. 
Postaraj się trzymać język za zębami i nie wygła-
szaj nieprzemyślanych opinii, bo możesz zaprze-
paścić szansę na dobrze zapowiadającą się zna-
jomość. Na polu zawodowym możesz zabłysnąć, 
co zostanie dostrzeżone przez przełożonych,  
a rywale do awansu zostaną w tyle.

 RY BY 20.02-20.03
Na początku marca powinno zabłysnąć zielo-

ne światło dla spraw uczuciowych. Zrób wszyst-
ko, aby Twoje relacje z bliską osobą były idealne. 
W sprawach finansowych nie podejmuj żadnych 
ważnych decyzji bez porozumienia z rodziną. 
Każdą decyzję o poważnych zakupach lub kre-
dycie dokładnie przemyśl. W pracy działaj spo-
kojnie, co pomoże Ci umocnić pozycję w firmie. 

Merlin

Patelnie: najdawniejsze, że-
liwne, grube, dobrze rozprowa-
dzają ciepło: potrawy ogrze-
wają się równomiernie i wolno 
stygną. Minusem jest ich po-
tężna waga i to, że w zasadzie 
nie należy ich myć wodą, lecz 
staranie wycierać, na przy-
kład papierowymi ręcznikami, 
a czyścić solą z odrobiną oleju.

Patelnie aluminiowe - lek-
kie, beznadziejne, niezdrowe. 
Chętnie przypalały wszystko. 
Zwłaszcza w wersjach sprzed 
wielu lat, ponieważ dzisiejsze 
zachowały lekkość, skrywając 
szkodliwą powierzchnię pod 
rozmaitymi powłokami (teflon, 
ceramika).  

Stalowe - lśniące, cenione 
zwłaszcza te z grubym dnem, 
są nowszym wynalazkiem niż 
emaliowane, nie przeznaczone 
do smażenia.

Rewolucją były patelnie tzw. 
teflonowe, niemal nie wymaga-
jące tłuszczu lecz niebezpiecz-
ne, gdy teflon uległ zarysowaniu.

Najnowszy hit - patelnie 
ceramiczne, polecam bardzo! 
Można ich używać bez naj-
mniejszej odrobiny tłuszczu, 
bajecznie łatwo się myją, a 
gdy wybierzesz grubą, masz 
dodatkowo wszystkie zalety 
staroświeckiej patelni żeliwnej.

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI 
Gdy zapach jabłek wypełnia cały dom…

✓Jabłka w cieście: do mąki dosyp 1 łyżkę cukru (cia-
sto powinno być leciutko słodkie), szczyptę soli, i czubatą 
łyżkę masła, stopionego i przestudzonego. Mieszaj dole-
wając powoli około 1-2 szklanek bardzo gorącej wody tak 
długo, aż ciasto będzie jak gęsta śmietana. Przykryj, od-
staw. Jabłka obierz, wydrąż, pokrój na plastry ok. 1/2 cm 
grubości; skrop cytryną i lekko oprósz cukrem pudrem. 
Rozkłóć 1 jajko i dodaj do ostudzonego ciasta. Na patelni rozgrzej olej i smaż 
w nim krążki jabłek maczane w cieście; każdy osobno. Podawaj z cukrem pu-
drem albo konfiturą żurawinową czy polewą z czekolady. 

✓Szarlotka sypana: równe ilości mąki, cukru i manny (np. po 1,5-2 szklan-
ki) wymieszaj ze szczyptą soli. Około 1/3 wsyp do okrągłej tortownicy wy-
smarowanej masłem i posypanej manną, na to warstwa kwaskowych, tartych 
na grubej tarce jabłek z przyprawami - wanilią, cynamonem, sokiem cytry-
nowym, na to warstwa sypka, kolejne jabłka, a na wierzchu ostatnia warstwa 
sypka, którą dokładnie pokrywamy płatkami mocno zimnego masła (roślinne 
lepiej zamrozić). Pieczemy trzy-cztery kwadranse, a wyjmujemy z piekarnika, 
gdy skórka jest zdecydowanie rumiana.

✓Jabłka do drobiu: jednakowej wielkości owoce myjemy, przekrawamy 
na pół i wydrążamy gniazda nasienne. Każdą połówkę kroimy wzdłuż jeszcze 
na trzy części. Jabłka zraszamy sokiem cytrynowym i lejemy na nie cieniutką 
strużką ciekły miód tak, by na każdej cząstce było kilka miodowych nitek. Do-
dajemy ciut mielonego czosnku i sporo majeranku. Przykryte, niech poleżą 
w temperaturze pokojowej około godziny. Smażymy rozłożone pojedynczą 
warstwą na oliwie, najpierw po jednej stronie, a gdy się zarumienią, odwraca-
my je na drugi bok i smażymy kolejne 3-4 minuty, lecz przykryte, zalewając 
wierzch sokiem, który pozostał w misce i dodając jeszcze majeranku. Kto wo-
li, może przedtem obrać jabłka ze skórki, lecz nieobierane mają zdecydowa-
nie mocniejszy aromat i bardziej wyrazisty smak. Świetne z kaczką czy pie-
czonym schabem lub kurzym udkiem.� PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Od czasu, gdy wymyślono detergenty, zmywanie przestało być 

tak przykre, jak kiedyś. A jeszcze przyjemniej mają ci, którzy 
kupili sobie zmywarkę. Mimo, że - wbrew pozorom - nie jest to 
żadna nowość!

Ręcznie napędzaną zmywarkę opatentowano już w końcu roku 
1850, zaś kolejną, też ręczną, choć uważaną za pramatkę dzisiejszych zmywarek, w 
roku 1886 opatentowała pewna zamożna kobieta, by oszczędzać swą cenną porce-
lanę. Trzeba było ponad ćwierć wieku, by opracowano sposób podłączania zmywarek 
do bieżącej wody i kolejnych dwudziestu, by do zmywania dodano suszenie naczyń. 

W domowych kuchniach korzystamy z nich od półwiecza, ale nie zawsze wiemy, 
jak działają! W skrócie: najpierw zimna woda pod ciśnieniem usuwa z grubsza brud, 
po czym następuje mycie wodą gorącą, z odpowiednimi środkami myjącymi i płuka-
nie, podobnie, jak przy myciu ręcznym. Wówczas zmywarka przystępuje do nabłysz-
czania przy pomocy wody (zwykle gorącej) w której rozpuszczony jest chemiczny 
preparat nabłyszczający. Czyżby zatem na naczyniach umytych ręcznie pozostawało 
mniej chemii, skoro są na koniec płukane tylko czystą wodą?           Ciekawska

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania 
się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 2/2012: „Zawsze jest co robić”. Nagrodę – bilet 

do kina dla 2 osób – wylosowała p. Danuta Kończak z ul. Francuskiej. 
Po odbiór biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem osobi-
stym i egz. Mieszkańca Nr 4/2012) do 03 marca br. po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznym z działem rezerwacji biletów.

ŚMIE SZKA NIEC
- Choć jesteś tak lodowato zimna, to za-

wsze zaskakujesz mnie w łóżku - powiedział 
drogowiec patrząc przez okno na śnieżycę.

  
Ciemna noc. Cicho otwiera się lodówka. 

Gramoli się z niej obżarta mysz, w jednej łapie dźwigając 
ogromny kawał sera a w drugiej - jeszcze większy słoniny. 
Ciągnie swój bagaż, wreszcie sapiąc lezie w stronę swej 
norki przez sypialnię chrapiących gospodarzy. Raptem w 
świetle księżyca spostrzega pułapkę na myszy z maleńkim 
kawałeczkiem kiełbasy. Mysz ociera pot z czoła i mruczy 
pod nosem:
- Jak dzieci, k…, jak dzieci!

  
- Wiesz, Jacku, po naszym ślubie w twoim domu za-

mieszka ktoś, kto wspaniale gotuje, pierze, sprząta. 
 - Nie oczekuję od ciebie aż tak wiele…
- Ależ ja mówię o mojej mamie! WesołyRomek

NoveKinoPrahaul.Jagiellońska26,rezerwacja223430310,praha@novekino.pl
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Wszy st kim nam trze ba spo koj nej chwi li  

wy tchnie nia, uśmie chu, po pro stu - lu zu!



FINANSE

 Księgowość, KPiR, VAT, 
płace, ZUS, licencja MF. 
 Tel. 507-026-743

KUPIĘ

 AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, mo-
nety, medale. 
 Tel. 516-400-434
 Antyki, monety, pocztów-
ki, znaczki, książki, 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

 Odkurzacze Rainbow – no-
we, używane – serwis, kon-
serwacja, akcesoria. 
 Tel. 606-742-822; 
 www.odkurzaczewodne.eu

MEDYCZNE

 Alkoholowo-narkotykowe 
odtrucia, Esperal. 

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

 Masażysta – tanio. 
 Tel. 602-412-901
 Psycholog dla dzieci i doro-
słych.  Tel. 606-994-447

NAUKA

 Angielski profesjonalnie. 
 Tel. 600-170-317
 Angielski, Francuski Nati-
ve.  Tel. 693-427-846
 Fizyka, matematyka – do-
jazd.  Tel. 22 615-81-50; 
 603-581-282
 Fizyka, matematyka, matu-
ry, studenci. Dojeżdżam. Dr. 
 Tel. 606-154-798

 Liceum dla dorosłych. 
Tel. 22 517-77-40; 

602 232 879
 Matematyka. 
 Tel. 607-163-744
 Matematyka. Gimnazjum, 
liceum. Dojeżdżam. 
 Tel. 607-059-326 
 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
 Opiekunka dziecięca – 
szkoła policealna, kursy. 
 Tel. 22 310-27-40
 Szkoła policealna - dekora-
tor wnętrz, opiekunka/guwer-
nantka.  Tel. 22 517-77-40; 
 602-232-879
 Szkolenia BHP. 
 Tel. 22 517-77-40

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

 Lokal użytkowy na usłu-
gi, produkcję lub biuro. Saska 
Kępa.  Tel. 606-616-656
 Lub tanio sprzedam kom-
fortowe mieszkanie, położo-
ne w otulinie Biebrzańskiego 
Parku Narodowego. 
 Tel. 601-177-247
 Na biuro 64 i 70 m kw. ul. 
Płowiecka.  
 Tel. 502-588-298

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 free-dom.pl – Nieruchomo-
ści – indywidualnie, rzetelnie 
z pasją. Zapraszamy! 
 Tel. 601-418-808
 Dom 240 m kw., z działką 
500 m kw. w Jabłonnej. 
 Tel. 516-600-718
 Dom 186/660, gotowy, Jó-
zefosław.  Tel. 609-373-455
 Działkę 1100 m kw., w 
Mrozach, budowlana. 
 Tel. 694-220-054
 Działka rekreacyjna 1000 
m kw. na Mazurach z do-
mem murowanym 70 m kw., 
w Kownatkach nad jeziorem. 
 Tel. 694-622-054

DAM PRACĘ

 Praca na stałe lub doryw-
cza w sklepach spożywczych, 
w lokalizacjach Trakt Brzeski, 
Trakt Lubelski, Białołęka oraz 
w innych dzielnicach Warsza-
wy. Kontakt: 22 547-05-42

OGRODNICZE

 Szczepienie kasztanowców, 
firma z doświadczeniem. 
 Tel. 605-783-913

 Wycinki, pielęgnacja drzew. 
 Tel. 605-783-913

PRAWNE

 DORADCA PODATKO-
WY – porady, kłopoty z urzę-
dem skarbowym, wszystkie 
podatki, spadki, darowizny, 
aukcje, nieujawnione docho-
dy. Warszawa Gocław. 
 Tel. 22 672-34-34; 

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

 Kancelaria Prawna, szero-
ki zakres usług. Czynna co-
dziennie oprócz wtorków. Ul. 
Grochowska 207 (Universam, 
antresola od strony pętli auto-
busowej) 
 www.kancelariaosica.pl;  
 Tel. 509-959-444, 
 22 810-00-61 w. 252
 Kancelaria Adwokac-
ka adw. Teresa Zdanowicz. 
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe. Wawer - 
Anin ul. Ukośna. 
 Tel. 22 613-04-30; 
 603-807-481
RAMKA
Usługi księgowe, PITY, www.
korkowabiuro.pl  
 Tel. 696-052-708

USŁUGI

 AAAA Automatyczne 
pralki, zmywarki - krajowe, 
zachodnie. Naprawa. 
 Tel. 22 612-95-23, 
 0609 105 940
 ALKO, PRZEPRO-
WADZKI, utylizacja mebli, 
sprzątanie piwnic. 
 Tel. 512-139-430
 Anteny SAT TV, kamery – 
24 h.  Tel. 602-396-976
 ANTENY - CYFRA+, Pol-
sat, N-ka oraz satelity bez 
opłat, 900 programów, w tym 
20 polskich (TRWAM, TVP1, 
TVP2 i TVN), anteny TV – 
naziemne. Sprzedaż, montaż, 
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, zbior- 
cze, monitoring, naprawa 
RTV. Najwyższa jakość usług. 
ul. Igańska 32. 

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

 AAA GAZ, HYDRAU-
LIKA 24 H!, awaria pieca, 
termy, kuchni, podłączenia, 
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, układanie parkietów róż-
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
 Domofony, instalacje elek-
tryczne, pralki. 
 Tel. 601-936-805
 Elektryk – uprawnienia. 
 Tel. 22 813-77-82; 
 502-443-826
 ELEKTRYCZNE. Gło-
wacki.  Tel. 504-618-888
RAMKA
GAZ, hydraulika – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuchni, 
podłączenia, uprawnienia ga-
zowe.  Tel. 610-18-53; 
 662-065-292, 
 Futra – kożuchy, odzież 
skórzana – usługi miarowe, 
przeróbki, wszelkie naprawy. 
ul. Zamieniecka 63. 
 Tel. 22 610-23-05
 GEODEZJA. 
 TEL. 609-240-602
 GLAZURNICZE, hy-
drauliczne.  Tel. 504-618-888
 Hydrauliczne, gazowe – so-
lidnie.  Tel. 22 610-81-21; 
 607-773-106
 Hydraulika, wod. kan.- 
gaz., piece, remonty, przeglą-
dy gazowe, kominiarskie. 
 Tel. 696-321-228
 HYDRAULICZNE. 
 Tel. 504-618-888
 LODÓWKI, PRALKI, 
TELEWIZORY – NAPRA-
WA.  TEL. 694-825-760
 LODÓWEK NAPRAWA. 
 TEL. 22 842-97-06; 
 602-272-464
 Lodówki. Tel. 22 671-80-
49; 604-910-643; Pralki. Tel. 
601-361-830
 Malowanie, tapetowanie, 
panele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521 

 Malowanie, gładź gipsowa. 
 Tel. 510-711-163; 
 517-334-070
 NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – DOJAZD. 
 TEL. 602-216-943
RAMKA
Naprawa telewizorów u klien-
ta.  Tel. 692-420-605; 
 22 671-94-53 
RAMKA
Nieodpłatnie odbieram zu-
żyty sprzęt AGD, złom, ma-
kulaturę, stłuczkę. Sprząta-
nie piwnic i strychów. Wy-
wóz mebli. Tel. 22 499-20-62 
 Pranie chemiczne, reno-
wacja odzieży skórzanej, 
pranie dywanów, magiel. 
Zakład Pralniczy ul. Igań-
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
 Producent szaf przesuw-
nych, mebli kuchennych, ła-
zienkowych, pokojowych. 
 Tel. 22 773-15-13; 
 504-824-568
RAMKA
Profesjonalne i Komplekso-
we Zarządzanie Nierucho-
mościami. Dzwoń!!! 605-
205-224
e-mail:krzyszjaw@gma-
il.com Nowa oferta na czas 
kryzysu!!!
 PRZEPROWADZKI.  
 Tel. 669-834-024
 REMONTY, przebudowy. 
 Tel. 504-618-888
 STOLARZ - wykona so-
lidnie - meble, zabudowy, sza-
fy, kuchnie, pawlacze i inne.

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

 TAPETOWANIE, MALO-
WANIE.  Tel. 504-618-888
 Tapicerskie. 
 Tel. 22 612-53-88
 Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-511-771
 Żaluzje, verticale, rolety - 
naprawy, pranie verticali. 
 Tel. 22 610-54-19
 Rolety antywłamaniowe i 
naprawy.  Tel. 602-228-874
 Rolety, żaluzje, verticale, 
rolety antywłamaniowe – pro-
dukcja, naprawa. 
 Tel. 602-228-874

USŁUGI/budowlane

 GŁADŹ, MALOWANIE 
OD ZARAZ. 
 TEL. 609-982-675

 Malowanie, wykładziny, 
drobne remonty. 
 Tel. 601-20-33-13

USŁUGI/komputerowe

 Instalacja/podział Internetu 
darmowego/mobilnego, usłu-
gi/Serwis komputerowy/fak-
tury.  Tel. 501-424-191
 Naprawa komputerów, 
instalacje, serwis, usuwanie 
wirusów.  

Tel. 603-650-090
 POGOTOWIE KOMPU-
TEROWE. 
 TEL. 534-122-067

USŁUGI/porządkowe

RAMKA
Odśnieżanie. Tel. 608-41-59-
59

USŁUGI/remontowe

 Cyklinowanie bezpyłowe, 
lakierowanie, układanie par-
kietów, paneli. 
 Tel. 503-630-035
 GLAZURA, remonty. 
 Tel. 694-809-402
 Glazura – remonty kom-
pleksowo, fachowe porady. 
 Tel. 692-885-279; 
 22 424-32-07
 Glazura, remonty – tanio. 
 Tel. 518-562-380
 Malowanie, tapetowanie – 
remonty.  Tel. 22 612-21-74; 
 501-028-073
 Malowanie, tapetowanie, 
wygładzanie, sztukateria. 
 Tel.22 810-90-22
 Remonty, wykończenia. 
 Tel. 602-641-032
 Remonty kompleksowo. 
 Tel. 505-543-594 
 www.inteltrend.pl 

USŁUGI/transportowe

 AAA Wywóz gruzu – gałę-
zi, mebli, śmieci itp., sprząta-
nie piwnic, strychów, wycina-
nie drzew, małe rozbiórki. 
 Tel. 721-002-710 
 Przeprowadzki. 
 Tel. 503-788-934
 Transport – wywóz gruzu, 
mebli, gałęzi, sprzątanie piw-
nic.  Tel. 600-359-594
 WYWÓZ MEBLI, GRU-
ZU, złomu, śmieci, liści, 
oczyszczanie piwnic, stry-
chów.   Tel. 22 224-22-63; 
 888-651-163

ZIELARSTWO

 ZIÓŁKO Sklep Zielarsko-
-Medyczny C.H. Szembeka 
róg Gdeckiej i Komorskiej, 
paw. 53 D. Zielarstwo – pełny 
asortyment, profesjonalne po-
rady.  Tel. 602-648-813
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ZAKŁAD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy 

Służymy pomocą przez całą dobę
Warszawa ul. Korkowa 167 

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

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

Całodobowo 604−216−738
www.genita.pl

MiejskiePrzedsiêbiorstwo
UsługKomunalnychSp.zo.o.
 ul.Grochowska156 

tel.22610-48-74;22610-49-11
 ul.Floriańska12 

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
 całodobowo–tel.19588
(połączeniebezpłatne); 
22836-69-16;608-054-093

ZałatwianieformalnościwdomuKlienta
www.mpuk.waw.pl

UsŁUGiPogrzebowe

zakŁad POgrzebOwy

„ABROS”
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

Nieodpłatnie odbieram zu-
żyty sprzęt AGD, złom, ma-
kulaturę, stłuczkę. Sprzą- 
tanie piwnic i strychów. 
Wywóz 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

Profesjonalne 
i Kompleksowe 

Zarządzanie 
Nieruchomościami. 

Dzwoń!!!          605-205-224
e-mail:krzyszjaw@gmail.com 
Nowa oferta na czas kryzysu!!!

Od śnie ża nie. 
Tel. 608-41-59-59

ALEKSANDRÓW,RADOŚĆdziałkiod1295m2

z pozwoleniemnabudowędomów 
jednolubdwulokalowych.

p I L N I E  s p r Z E D A M  :

tel.�500 161 107       (22)�615 80 05
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Usługi księgowe, PITY.
www.korkowabiuro.pl  

Tel. 696-052-708

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

Naprawa telewizorów 
u klienta. 

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



WARSZAWA

rEKlAMA rEKlAMA  

Mie szka niec: - Pa nie dok to-
rze, czym oti con In ti ga ró¿ ni 
siê od in nych do stêp nych apa-
ra tów s³u cho wych?

dr ry szard Mi ko ³a jew ski: - 
Li sta za let i in no wa cji jest d³u ga, 
wy mie niê za tem dwie naji stot-
niej sze. Po pierw sze, jest to naj-
mniej szy na œwie cie apa rat s³u-
cho wy z ³¹cz no œci¹ bez prze wo-
do w¹, a wiêc po za wspie ra niem 
nor mal ne go s³y sze nia po zwa la 
na bez prze wo do we ³¹ cze nie siê 
z te le fo na mi ko mór ko wy mi oraz 

in ny mi urz¹ dze nia mi au dio, jak 
np. te le wi zor czy te le fon sta cjo-
nar ny. Po dru gie, w przy pad ku 
no sze nia dwóch apa ra tów s³u-
cho wych przy ubyt kach obu u-
sznych, dwa apa ra ty Oti con In ti-
ga dzia ³a j¹ jak jed no urz¹ dze nie 
i wspó³ pra cu j¹ ze so b¹, co  
do tych czas by ³o nie mo¿ li we 
w tak zmi nia tu ry zo wa nych apa-
ra tach s³u cho wych.

- cze mu s³u ¿y „wspó³ pra ca 
apa ra tów s³u cho wych miê dzy 
so b¹”?

rM: - Po zwa la na lep sze s³y-
sze nie i ro zu mie nie mo wy 
w trud nych wa run kach aku-
stycz nych (np. w gwar nej 
re stau ra cji lub na ru chli wej uli-
cy) oraz umo¿ li wia lep sz¹ lo ka li-
za cjê Ÿród³a dŸwiê ku dziê ki prze-
strzen ne mu s³y sze niu. 

- czy w zwi¹z ku z tym za le ca 
siê no sze nie dwóch apa ra tów 
s³u cho wych przez oso by ma j¹-
ce nie do s³uch w obu uszach?

rM: - Z ca ³¹ pew no œci¹ ta kie 
roz wi¹ za nie jest dla nich bar dzo 
ko rzy st ne. Ka¿ dy mój pa cjent, 
które mu za le ci ³em no sze nie 
dwóch apa ra tów, po twier dzi 
mo je s³o wa.

- czym ró¿ ni siê s³y sze nie 
w jed nym od s³y sze nia 
w dwóch apa ra tach s³u cho-
wych?

rM: - Ha ³as oto cze nia utru-
dnia ro zu mie nie mo wy. Dla osób 
z ubyt kiem s³u chu wy o drêb nie-
nie po szcze gól nych g³o sów jest 
trud ne. Mózg po trze bu je in for-
ma cji z obu uszu, aby sku tecz nie 
roz ró¿ niaæ dŸwiê ki w trud nych 
sy tu a cjach s³u cho wych, ta kich 
jak roz mo wa w za t³o czo nej 
ka wiar ni lub w po mie szcze niu, 
do które go do bie ga j¹ ha ³a sy 
prze je¿ d¿a j¹ cych uli c¹ po ja zdów. 
Dwa apa ra ty s³u cho we po zwa la j¹ 
wspo móc na tu ral n¹ zdol noœæ 
mózgu do t³u mie nia ha ³a sów 
do cho dz¹ cych z t³a, dziê ki cze mu 
mo wa sta je siê bar dziej wy ra Ÿna.

- ko mu za tem za le ci³ by Pan 
no sze nie apa ra tów oti con In ti-
ga?

rM: - Te apa ra ty s³u cho we 
prze zna czo ne s¹ dla osób ze 

œre dnie go stop nia ubyt kiem 
s³u chu ocze ku j¹ cych dys kret-
ne go roz wi¹ za nia, które spraw-
dzi siê w ka¿ dej sy tu a cji. Szcze-
gól nie za le cam wy próbo wa nie 
dwóch apa ra tów s³u cho wych, 
by od nieœæ pe³ n¹ ko rzyœæ 
z funk cji bez prze wo do wej 
³¹cz no œci u³a twia j¹ cej na tu ral-
ne s³y sze nie. Apa ra ty Oti con 
In ti ga s¹ œwiet nym roz wi¹ za-
niem za rów no dla pierw szo ra-
zo wych u¿yt kow ni ków jak 
i pa cjen tów, którzy ko rzy sta li 
ju¿ wcze œniej z apa ra tów.  

 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

wsty dzisz się wiel kie go apa ra tu słu cho we go? już nie mu sisz!
Dok tor ry szard Mi ko ³a jew ski, la ryn go log 
od bli sko 20 lat pra cu j¹ cy z oso ba mi nie-
do s³y sz¹ cy mi, wy ja œnia ja kie ko rzy œci 
przy no si je go pa cjen tom no sze nie 
ma ³ych, pra wie nie wi docz nych i bar dzo 
dys kret nych apa ra tów s³u cho wych Oti-
con In ti ga, do stêp nych w ofer cie sie ci 
ga bi ne tów pro te ty ki s³u chu Fo ni kon.

zimowa oferta firmy Fonikon 

osoby, które zdecyduj¹ siê zakupiæ w lutym i marcu 
dwa aparaty s³uchowe otrzymaj¹ 500 z³ upustu. Iloœæ aparatów 

w promocji ograniczona. Promocja potrwa do 8 marca.

zapraszamy wszystkie zaintereso-
wane osoby na bezp³atne ba da nie 
s³uchu i konsultacjê protetyka 
s³uchu. osobom nie pe³ no spraw-
nym proponujemy wizyty domowe. 
z uwagi na du¿e zainteresowanie 
naszymi us³ugami, prosimy o tele-
foniczne umawianie wizyt.

 Poz – lekarze rodzinni, pediatra
 Po ra dnie spe cja li stycz ne, la bo ra to rium
 centrum dia gno sty czne – Usg, ekg, holtery 
 Medycyna Pracy

ul. k³o po tow skie go 22,  
pon.-pt. 8.00-18.00;

tel. 22 698 51 38
www.vi ta-me di ca.pl 
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HurtowniaOptycznaHURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawka+szkła+robocizna

(sfera–4do+6)
Warszawa,ul.Majdańska7

Tel.22 6120003

PROGRESYWNE

TYLKO 299 zł
„DwawJednym”(dodaliiczytania)

–2soczewkiprogresywne
Sfera–5do+6

Dodatekdobliży1–3
Najniższe ceny na:

soczewkizantyrefleksem
soczewkidopracybiurowej
soczewkifotochromowe 
TRANSITIONS

Pracujemy pon.-pt. 9-19
sobota od 9 do 13

Fi li piñ ski uzdro wi ciel 
JA MES A. CA BE LAS
Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go In sty tu tu 
ME RI DIAN w Ba gu io Ci ty oraz Azja tyc kie go In sty tu tu 
Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa say na Fi li pi nach. Po cho-
dzi z d³u go wiecz nej ro dzi ny, w której dar uzdra wia nia 
prze cho dzi z po ko le nia na po ko le nie, i jest uzna wa ny 
za jed ne go z naj lep szych he a le rów na Fi li pi nach.

Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne ró¿ nych orga nów w cie le cz³o wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je. 
Wzmac nia na tu ral ne si ³y obron ne orga ni zmu, udra¿ nia i oczy szcza ka na ³y ener ge tycz ne. dzia ³a na 
wszy st kich po zio mach ener gii du cho wej li kwi du j¹c ca ³e spec trum cho ro by. Po œwiê ca cho re mu ok. pó³ 
go dzi ny, ale za le ¿y to od sta nu cho re go. od te go te¿ uza le¿ nia wy bór tech ni ki. Raz s¹ to ma nu al ne 
ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra wia nie du cho we, pra nicz ne b¹dŸ ma gne ty za cja tka nek. Tak zwa ne 
bez kr wa we ope ra cje, fi li piñ ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym (roz wi ja³ swo je umie jêt no œci 
m.in. w Ko rei). Pa cjen ci s¹ zdu mie ni umie jêt no œci¹ bez b³êd ne go do tar cia do Ÿród³a cho ro by oraz 
tym, ¿e czê sto, ju¿ po pierw szej wi zy cie u nie go ustê pu j¹ wie lo let nie scho rze nia.

JA meS sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu cho rób. miê dzy in ny mi: no wo two ro wych, cho ro bach 
orga nów we wnê trz nych, pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych, za pa le niu sta wów, pro ble mach 
i zmia nach reu ma tycz nych, cho ro bach uk³a du ner wo we go, uda rze mózgu, mi gre nie, pa ra li ¿u,  
pro ble mach z kr¹ ¿e niem, cho ro bach ko bie cych, bólach krê go s³u pa, drê twie nie r¹k i nóg.

Przyj mu je w War sza wie na Za ci szu: 23–24, 27–28 II i 1–2, 4–8 III br.
Za pi sy i in for ma cje w godz. 10.00–20.00 pod nu me ra mi te le fo nu: 

22 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007
Niekon wen cjo nal ne Me to dy Le cze nia „NA TU RA”

www.fi li pin skieu zdro wie nia.pl

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

Wojskowy Instytut Medycz-
ny przy ul. Szaserów 128, to 
pierwszy szpital w Europie 
środkowo-wschodniej (!), 
który od 9 lutego br. posia-
da w swoim wyposażeniu 
skaner najnowszej genera-
cji o wysokiej rozdzielczo-
ści do izotopowego badania 
serca. 

Nowoczesne urządzenie Discove-
ry - firmy GE Healthcare - to prawdzi-
wa rewolucja w medycynie dla osób 
poważnie chorych na serce. Specjali-
styczne badania będą dzięki niemu trzy 
razy krótsze, bezpieczniejsze i przede 
wszystkim bardziej dostępne dla po-
trzebujących. W skanerze zastosowano 
najdoskonalsze osiągnięcia medycyny 
nuklearnej. Jak podkreśla Jerzy Masia-
kowski z GE Healthcare, „Wykorzysta-
nie technologii Alcyone w nuklearnej 
diagnostyce kardiologicznej to najbar-
dziej znaczący krok technologiczny od 
50 lat”. 

Znacznie wyższa rozdzielczość prze-
strzenna i energetyczna, wykorzysta-

na w urządzeniu umożliwi specjalistom 
otrzymanie trójwymiarowego obrazu 
serca (3D), znacznie lepszego jakościo-
wo niż dotychczas. Jednocześnie, czas 
badania skróci się z 15 minut do 3, co 
zwiększy komfort pacjentów. Jest to 

bardzo istotne, ponieważ każde, nawet 
najmniejsze poruszenie się podczas ba-
dania, powoduje, że staje się ono „ze-
psute” (obraz serca ulega przesunię-
ciu). Bardzo ważny dla chorych jest tak-
że fakt, że czas oczekiwania na badanie 

znacznie się skróci, co umożliwi prze-
prowadzanie większej ich liczby niż do-
tychczas. Dyrektor WIM gen. bryg. dr 
hab. n. med. Grzegorz Gielerak podsu-
mowuje: - Rocznie wykonujemy 420 ba-
dań w Instytucie. Tak naprawdę nasze 
możliwości są na poziomie co najmniej 
1500-1600 badań. Dodaje, że badania 
skanerem są „finansowane przez NFZ, 
koszt jednego badania wynosi 780 zł”. 
Istotne dla zdrowia pacjenta jest rów-
nież obniżenie dawki promieniowania 
(nawet o połowę) pochłoniętej w cza-
sie badania nowoczesnym urządzeniem; 
jest porównywalna do zwykłego zdję-
cia rentgenowskiego. - Urządzenie jest 
o tyle unikalne, że jest zaprojektowane w 
ten sposób, żeby zbadać tylko serce. (…) 
Serce jest bardzo dokładnie zobrazowa-
ne, jest mocno powiększone. Czułość i 
uzyskane dane z tego urządzenia są bar-
dzo wysokie, w związku z tym uzyskuje-
my bardzo dużo dokładnych informacji, 
które pozwalają nam rozpoznać choro-
bę na bardzo wczesnym etapie – infor-
muje kierownik Zakładu Medycyny Nu-
klearnej WIM dr hab. n. med. Mirosław 
Dziuk (na zdjęciu). Dodaje, że skaner 
„Jest szczególnie przydatny przy podej-
mowaniu trudnych decyzji dotyczących 
leczenia”.  

Zasadniczym elementem wykorzy-
stania badania radioizotopowego do 
diagnostyki chorób wieńcowych, jest 

to, że badanie jest nieinwazyjne. Dzię-
ki niemu, specjaliści będą mogli obiek-
tywnie zdefiniować występowanie cho-
roby wieńcowej oraz zaplanować, na 
podstawie uzyskanego wyniku bada-
nia, dalsze etapy diagnostyki oraz tera-
pii. - Procedury inwazyjne są to proce-
dury obarczające pacjenta, których wy-
konanie wiąże się z ryzykiem powikłań 
związanych z samym zabiegiem – po-
wiedział G. Gielerak. –  Trzeba pamię-
tać, że średni wiek pacjentów z choro-
bą wieńcową w Polsce to 60, powyżej 
60 lat, a zatem pacjenci u których bar-
dzo często stwierdzamy współczynnik 
innych chorób. (…) Alternatywą wła-
śnie są badania nieinwazyjne o wyso-
kiej wartości diagnostycznej czyli ba-
dania scyntygraficzne. 

Jak wygląda samo badanie wykonane 
skanerem? Pacjent musi przyjść do Za-
kładu Medycyny Nuklearnej WIM go-
dzinę przed badaniem, aby otrzymać do-
żylnie dawkę specjalnej substancji, któ-
ra polepszy jakość obrazu otrzymane-
go w czasie badania. Następnie, pacjent 
przez 3 minuty leży we własnym ubra-
niu, bez ruchu z rękoma nad głową, a w 
pobliżu jego klatki piersiowej obraca się 
głowica skanera. Po zakończeniu oso-
ba badana od razu może pójść do domu. 
Najważniejsze jest to, że badanie nie ma 
negatywnego wpływu na zdrowie.

Katarzyna Wasiak  

Trójwymiarowy obraz serca

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

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

tel. 18 471-56-35, 18 471-20-76
www.zgoda-krynica.pl

Odzyskaj si£y i zdrOwie 
w krynicy!

Wiosenny 
turnus 

rehabilitacyjny 
w cenie 
ju¿ od 

1372 z³/os.
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rEKlAMA rEKlAMA  

oKNa drewNIaNe 
I 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 

Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
JanuszaBukowskiego–popularnegobiegacza
warszawskiego.

- Jesteś bardzo charakterystycznym biegaczem. Wszy-
scy znają Cię, jako Janusza „Gazownika” (z racji pracy 
w Gazowni Warszawskiej – przyp. red.). Ostatnio biegłeś  
w „Biegu Wedla”, jak i w biegu wokół Stadionu Narodo-
wego. Która z tych imprez była fajniejsza?

- Obydwie były fajne, ale to zupełnie różne biegi, inne sce-
nariusze. „Wedel” był na serio. Świetnie zresztą zorganizo-
wany. Zaś zorganizowany przez minister Muchę bieg wokół 
stadionu, to raczej taki happening. 

- Ten bieg okazał się sportową inauguracją Stadionu 
Narodowego. Jednak wzięło w nim udział kilkakrotnie 

mniej biegaczy niż spodziewali się organizatorzy. Nawią-
żę do hasła biegu – czy „Wszyscy jesteśmy gospodarzami 
na Narodowym”?

- Pobiegło bardzo mało ludzi. Pewnie trochę ponad 100 
osób. Tak niska frekwencja świadczy o tym, że warszawia-
cy mało są zainteresowani Stadionem Narodowym i nie czu-
ją się jego gospodarzami. Zapewne na frekwencję miało też 
wpływ odwołanie meczu piłkarskiego o Superpuchar Polski. 
To się ludziom nie spodobało.

- Minister sportu, Joanna Mucha, zapowiedziała kolej-
ne biegi, każdego 12. dnia miesiąca. Będziesz brał w nich 
udział?

- Jak ktoś jest rasowym biegaczem, jak ja, to nie powi-
nien zwracać uwagi na wiele rzeczy, tylko biegać.  Zapew-
ne skorzystam z zaproszenia do następnych biegów, nie pa-
trząc na jakieś dąsy i ąsy. Dla mnie bieganie jest po prostu 
bieganiem, a nie ingerowaniem w jakieś inne sprawy. Sport, 
rekreacja jest najważniejszy, bo to jest nasze zdrowie i lep-
sze samopoczucie.

Rozmawiał Adam Rosiński

Dziel ni co wo na spo rto wo Dziel ni co wo na spo rto wo

W przyszłym tygodniu cze-
ka nas pierwszy piłkarski 
mecz na Stadionie Narodo-
wym. 29 lutego reprezenta-
cja Polski zmierzy się z „jede-
nastką” Portugalii. 

To będzie jedyny mecz na-
szej kadry na Stadionie Naro-
dowym przed mistrzostwami 
UEFA EURO 2012. Wreszcie 
będziemy mogli kibicować Na-
szym Orłom na Naszej Piłkar-
skiej Arenie.

A w meczu nie zabraknie gro-
chowsko-warszawskich akcen-
tów. Trener Franciszek Smuda 
powołał do kadry m.in. Wojt-
ka Szczęsnego (Arsenal Lon-
dyn), Tomka Jodłowca (Polonia 
Warszawa) i dwóch zawodni-
ków stołecznej Legii, która ty-
dzień temu zremisowała 2 do 
2 z portugalskim Sportingiem 
Lizbona, Kubę Wawrzyniaka 
i Maćka Rybusa. W drużynie 
przeciwników również nie za-
braknie gwiazd i to światowego 
formatu.

W aktualnym rankingu FIFA 
Portugalia znajduje się na bar-
dzo wysokim, szóstym miejscu 
(Polska zajmuje 70. pozycję). 
Do tej pory nasze drużyny spo-
tkały się 9 razy. I bilans wca-
le nie jest taki zły: trzy zwy-
cięstwa Polski, cztery Portuga-

lii i dwa remisy. Pierwsze dwie 
bramki w tych meczach zdobył 
nie kto inny tylko Grzegorz La-
to w zwycięskim (2:0) spotka-
niu w 1976 r. Ostatniego gola 
strzelił nam legendarny Cristia-
no Ronaldo w 2007 r.

Obecnie trwa sprzedaż bile-
tów na inauguracyjny piłkar-
ski mecz na Stadionie Narodo-
wym. W pierwszej kolejności 
wejściówki mogą nabyć człon-
kowie Klubu Kibica RP, ale od 
26 lutego będzie prowadzona 

sprzedaż otwarta. – Będzie pro-
wadzona przez portal KupBi-
let.pl i będzie to jedyna forma 
sprzedaży biletów – wyjaśnia 
Agnieszka Olejkowska, rzecz-
nik PZPN i dodaje, że zgodnie 
z ustawą o bezpieczeństwie im-
prez masowych wszystkie bi-
lety muszą być imienne, a da- 
ne na biletach muszą się zga-
dzać z danymi w dokumencie 
tożsamości przy weryfikacji na 
stadionie. Do boju Polsko! 

 ar

Zportugaliąna„narodowym”

Janusz „Gazownik” obiega Stadion Narodowy.

Już drugi raz Mistrzostwa Polski Aktorów 
w Pływaniu odbyły się w wawerskiej pływal-
ni „Anin”. 

Tym razem na słupkach basenu w Aninie sta-
nęło blisko 30 aktorów. Zawodnicy rywalizo-
wali w trzech kategoriach wiekowych (do 35 
lat, 35–50 i powyżej 50 lat). Oczywiście obo-
wiązywał podział na kobiety i mężczyzn.

Impreza organizowana jest już po raz ósmy, z 
czego dwie ostatnie edycje odbyły się właśnie 
na pływalni „Anin”. Atrakcją zawodów są nie 
tylko startujące gwiazdy, ale także prowadzący 
konferansjerkę. W ubiegłym roku ta rola przy-
padła Dariuszowi Szpakowskiemu, a w minio-
ną niedzielę mistrzostwa prowadziła Katarzy-
na Dowbor.

Wśród tegorocznych zawodników można 
było spotkać m.in. Karola Strasburgera, który 
w młodości trenował gimnastykę, a także wy-
stępował  na cyrkowej arenie. Do uprawiania 
sportu aktora nie zniechęcił nawet wypadek, do 
którego doszło w czasie popularnego niegdyś 
cyklu „Aktorzy dzieciom” (w czasie cyrko-
wych akrobacji zerwały się liny i Strasburger 
spadł na arenę – wypadek o mały włos skoń-
czyłby się trwałym kalectwem).

Odpowiednia kondycja fizyczna jest nie-
zmiernie ważna dla aktorów. – Aktor nie sie-
dzi. Musi latać po planie, po scenie. Można po-
wiedzieć, że dbałość o kondycję fizyczną deter-
minuje uprawianie naszego zawodu – mówi 
„Mieszkańcowi” Marek Frąckowiak i ocenia, 
że pływackie mistrzostwa to impreza bez zbęd-
nego patosu, radosna i relaksująca, czyli wła-
śnie taka, jaka powinna być, aby promować 
sport i zdrowy tryb życia. – Ważne, że to ko-

lejne zawody i tworzy się pewnego rodzaju tra-
dycja i chwała organizatorom, że kultywują tę 
tradycję. Marek Frąckowiak stanął na trzecim 
miejscu podium. Przyznaje naszej redakcji, że 
jego ulubionym sposobem rekreacji są jednak 
konie, żagle i spacery. – Niemniej dopłynąłem, 
nie utopiłem się, wszystko jest w porządku, co 
jak na mój pesel należy traktować w kategorii 
sukcesu – dodaje żartobliwie.

Po zsumowaniu wyników wszystkich wyści-
gów (pływano stylem klasycznym, motylko-
wym i kraulem) okazało się, że ubiegłoroczni 
zwycięzcy są nadal najlepsi. Mistrzami Polski 
Aktorów w 2012 r. zostali ponownie Piotr Du-
da i Justyna Sieniawska. 

rosa

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

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 LeTNI!

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

tadex  
 opony

 Monta¿ i wywa¿anie 
run on Flat 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 prostowanie felg 

warszawa, 
    ul. ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

* UsŁU gI
* na roż ni ki wg. wy mia rów klien ta
* ma te ria ły obi cio we
war sza wa, ul. kryp ska 52/54�

przy grO chOw Skiej 179
(pa wi lon po go to wia we te ry na ryj ne go)

za kład prze nie sio ny z ul. zna niec kie go 8

tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

tapICer

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!!!

66lattradycji

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.

osZCZędZaJ 
pIeNIĄdZe I CZas!

kUPUj w dOmU handlOwym „fala”
w Falenicy przy ul. bystrzyckiej 55

tel.: 872−02−89; 872−05−12

W ubiegłym roku reprezentacja Polski trenowała m.in. na obiek-
cie KS Drukarz Warszawa.

AktorzypływaliwAninie

Skup – Sprzeda¿

GALERIA 
GROCHÓW, 

piêtro 1
ul. Kobielska 23 

(budynek SIMPLY)

Zapraszamy: 
pon.-pt. 10.00-19.00; 

sob. 10.00-16.00 

STAROCIE

Wiceburmistrz Wawra Przemysław Zaboklicki 
gratuluje aktorom: Karolowi Strasburgerowi, 
Zbigniewowi Borkowi i Markowi Frąckowiakowi.


