
STACJA KONTROLI POJAZDÓW �
W e S O Ł A − Z I e L O N A
�badania�rejestracyjne�pojazdów�do�3,5�t�DMC�i�pojazdów�z�instalacją�gazową
�regulacja�zbieżności�i�geometria�kół

ul. Wspólna 49�obok�Bomisu�
tel.�773−97−29 Z a p r a s z a m y : 

pon. – pt. w godz. 800-2000

sobota w godz. 800-1600

wesoŁa pragarembertów wawerdentamedica

GOCŁAW��ul.�Abrahama�2��
�22�671−31−32;�22�673−89−01
www.den tamed i c a . p l

�ortodoncja
�protetyka
�implanty
�stomatologia
�chirurgia
� �RTG

OkręgOwa Stacja kOntrOli POjazdów 
pon.-pt.730-2100; sob. 800-1500 

www.stacjakontrolipojazdow.pl 
Pe£ny zakres Przegl¥dów rejestracyjnych

WA£ MIEDZESZYÑSKI

572
 673−90−99

g a b i n e t
StOmatOlOgiczny

Szwedzka 37
Tel. 818-07-91

 bezbolesne leczenie
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  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

czynne 9-20,  sobota 9-14

rEKlAMA rEKlAMA  

Biuro Handlowe:
UNIPLAST P.H.U.

ul. Ostrobramska 73
tel. (22) 613 50 33, 

(22) 870 27 17
e-mail: uniplast@oknoplast.com.pl

R A BAT  
do 38%*

 * przy 100% wpłacie

Katuj mnie 
rodaku

Nikt tak nie potrafi samobiczo-
wać się jak Polak. Jak drogę „budu-
je” PO, to wiadomo, że ci z PiS bę-
dą twierdzili, że będzie to najdroższa 
i najgorzej wykonana droga na świe-
cie. I odwrotnie, jak coś powstawało 
za czasów rządzenia przez PiS - nie 
miało prawa być mądre i  roztropne 
w ocenie wyborców PO.

To wyróżnik jęczenia związany 
z polityką. Są jeszcze inne, poniekąd 
genetyczne. Wiadomo bowiem z gó-
ry, że u nas jest gorzej niż gdziekol-
wiek indziej. Gorzej odśnieżamy, go-
rzej produkujemy, gorzej śpiewamy 
i gorzej biegamy. 

 Pojeździłem trochę po Europie 
w tę zimę. Lotnisko w Wiedniu - spa-
raliżowane kompletnie (w Salzburgu 
się śmieją - mają w Wiedniu trzy dni 
zimy w roku, to byle śnieżek ich za-
skoczył). Londyn stoi po dwucenty-
metrowym opadzie śniegu. Tam nikt 
nie używa opon zimowych. Na Sło-
wacji do akcji wezwano czołgi. Nor-
malne - bo zima.

A u nas? Zaraz się wylewa potok 
samobiczowania. Służby drogowe - 
idioci. Budowlańcy - kretyni. Zarząd-
cy - ograniczeni. Gdybym ja rządził 
(budował, sprzątał, zamiatał) zupeł-
nie inaczej by to wyglądało. No, ale 
sprzątają (budują, rządzą) ONI. To się  
nie może udać.

W  Wiedniu na lotnisku kolejka do 
zagubionego bagażu liczyła… 200 
metrów. Trzy panie, każda pracuje 
w  tempie jedna osoba na piętnaście 
minut. Trudno, taki czas. Tego same-
go dnia w równie zasypanej śniegiem 
Warszawie, na lotnisku do zagubione-
go bagażu stoją… trzy osoby i są dwie 
panie z obsługi. Każda pracuje w tem-
pie pięć minut na klienta. Piorunem. 
I co robi ten trzeci pasażer, wykrzyku-
je, by mu natychmiast sprowadzić kie-
rownika, bo to idzie zbyt wolno. Przyle-
ciał z Frankfurtu, opóźniony lot o pięć 
godzin, bo Frankfurt nie dawał rady ze 
śniegiem. Przyleciał do Warszawy i… 
tu się wyżył. To był Polak oczywiście.

Tomasz Szymański
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ul. Abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)

Tel. 691-967-070;  
www.bistrogoclaw.pl

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

Warszawa przegrywa z zimą. 
Przegrywają też warszawia-
cy. Natura pokazuje siłę 
i  obnaża tandetę miejskiej 
infrastruktury…

dokończenie na str. 2

PLAGI ZIMY

wAwERcZYcY RoKu 2012

Laureaci (od lewej): Tomasz Filipiak, Wioletta Gejer, Jarosław Meryk i Krzysztof 
Wolff – czytaj na str. 3

22 671 71 71
CH Tesco Gocław
ul. Fieldorfa 41

➡ szczegóły na str. 2

www.maxipizza.pl

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

i wSzyStkie inne meble  
oraz naPrawa i renOwacja  

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

wyŁĄcznie lite drewnO

ŁóŻeczka  ŁóŻka

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

P O l e c a :
●  pe³en asortyment szkie³  

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

ul. Cyraneczki
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 Kro ni Ka po li cyj na
Wpadł po 10 latach

Kryminalni z Pragi Południe zatrzymali męż-
czyznę poszukiwanego trzema listami gończymi. 
40-latek ukrywał się od dziesięciu lat. Poszuki-
wanego idącego ulicą zauważył zastępca naczel-
nika wydziału kryminalnego. Poprosił o wsparcie 
i wspólnie z innymi policjantami zatrzymał męż-
czyznę, który nie krył zdziwienia na widok za-
trzymujących go funkcjonariuszy. Powiedział po-
licjantom, że wiedział o tym, że jest poszukiwany 
przez policję i świadomie się ukrywał. Został osa-
dzony w areszcie śledczym.

Uszkodzili pięć samochodów
Wywiadowcy patrolujący nocą południo-

wopraskie ulice otrzymali zgłoszenie o dwóch 
mężczyznach niszczących zaparkowane sa-
mochody. Udali się więc w miejsce, w którym 
miało dojść do zdarzenia i potwierdzili, że kil-
ka z zaparkowanych samochodów ma uszko-
dzone lusterka. Po krótkim przeszukaniu terenu  
funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn. 
19-letni Karol T. miał w organizmie ponad pół 
promila alkoholu, a 20-letni Rafał S. ponad 
promil. Mężczyźni wytrzeźwieli w policyjnej 
celi. Ogólna suma strat oszacowana przez po-
krzywdzonych wyniosła prawie 4 tys. złotych. 
Karol T. i Rafał S. usłyszeli zarzut uszkodzenia 
mienia, do którego się przyznali. Zniszczenie 
lub uszkodzenia mienia jest zagrożone karą do 
5 lat pozbawienia wolności.

Ukradł kolczyk i wpadł
Młody mężczyzna podbiegł do kobiety i wyko-

rzystując chwilę jej zaskoczenia wyjął jej z ucha 
złoty kolczyk. Gdy pokrzywdzona zorientowa-
ła się, że mężczyzna ukradł jej kolczyk, natych-
miast powiadomiła o tym zdarzeniu południo-
wopraskich policjantów. Kilka ulic dalej, patro-
lowcy zauważyli podejrzanie zachowującego się 
mężczyznę, którego wygląd odpowiadał rysopi-
sowi sprawcy kradzieży. Mężczyzna na widok 
policjantów odrzucił jakiś przedmiot. Sprawdzo-
no - to był kolczyk… Piotr K. został zatrzyma-
ny i trafił do policyjnej celi. Dochodzeniowcy 
przedstawili 32-latkowi zarzut kradzieży. Piotr K. 
przyznał się do zarzutu i poddał dobrowolnie ka-
rze zaproponowanej mu przez prokuratora. Męż-
czyzna działał w tzw. recydywie.

Wpadł z marihuaną
Policjanci  z Rembertowa, realizując czynno-

ści operacyjne, dokonali zatrzymania młodego 
mężczyzny, który był podejrzewany o posiada-
nie i dystrybucję  środków odurzających. Pod-
czas przeszukania, w mieszkaniu 23-latka funk-
cjonariusze zabezpieczyli między innymi pojem-

nik z marihuaną, wagę elektroniczną oraz pienią-
dze w kwocie ponad 2 tys. zł.  Mateusz J. został 
zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Zatrzymany 
został również 26-letni Damian P., podejrzewany 
o posiadanie narkotyków.

Działali „na wyrwę”
Kilka dni temu do komendy przy ul. Grena-

dierów zgłosiła się pokrzywdzona, która poinfor-
mowała policjantów o kradzieży telefonu komór-
kowego. Do kradzieży metodą na tzw. „wyrwę” 
miało dojść w tramwaju. Wartość telefonu zosta-
ła oszacowana przez pokrzywdzoną na sumę po-
nad 2 tysiące złotych. Po przyjęciu zawiadomienia, 
sprawą kradzieży zajęli się policjanci z wydziału 
zajmującego się zwalczaniem przestępczości skie-
rowanej przeciwko mieniu. Dzień później, funk-
cjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn podejrze-
wanych o udział w kradzieży. W wyniku dalszych 
czynności, kryminalni ustalili, że 31 i 29-latek nie 
tylko to przestępstwo mają na swoim sumieniu. 
Kilka dni wcześniej miał miejsce rozbój, w wyni-
ku którego pokrzywdzona utraciła złoty łańcuszek. 
Nad sprawą również intensywnie pracowali połu-
dniowoprascy policjanci. Mężczyźni trafili do po-
licyjnej celi. Jak się okazało, obaj byli już wcze-
śniej notowani przez policję. 31-letniemu Grzego-
rzowi R. przedstawiono zarzut kradzieży i rozboju, 
a Arturowi W., udziału w kradzieży. toms
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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

Warszawiacy doświadczają 
wszelkich zimowych uciążli-
wości. Spadają one na miesz-
kańców niczym biblijne plagi 
na Egipcjan. Z tą różnicą, że 
tamte plagi zsyłał Bóg, a te są 
wynikiem zaniedbań i tande-
ty. Tamte plagi były karą za 
przetrzymywanie Izraelitów, 
a obecne są za… za podatki 

mieszkańców! A dokładnie za 
niefrasobliwe wykorzystanie 
pieniędzy, jakie warszawiacy 
wpłacają do budżetu. 

Zimowymi plagami są przede 
wszystkim zalegający śnieg, 
ślizgawice, ubytki asfaltu 
w jezdniach i zalewające rozto-
py. – Wczoraj, na przejściu dla 
pieszych na Jana Pawła w We-
sołej, starsza pani wywróciła się 
tuż przed moim samochodem. 
Ledwie wyhamowałem – mówi 
„Mieszkańcowi” pan Ryszard, 
konwojent dostarczający do 
sklepów artykuły spożywcze 
i dodaje. – Ale naszą zmorą są 
dziury w jezdniach. Przecież na 

utrzymanie dróg, my kierowcy, 
płacimy podwójnie – podatki jak 
wszyscy i, dodatkowo, w akcyzie 
na paliwo… O tym też napiszcie! 
„Mieszkaniec” nie ma tak dużej 
objętości, jak Biblia i wszyst-
kich plag opisać nie damy rady, 
ale spełniamy prośbę zmotory-
zowanego Czytelnika.

Faktycznie, na stołecznych 
ulicach dziura za dziurą. Gołym 
okiem widać, że w przetargach 

na budowę ulic i remonty na-
wierzchni wygrywają najtańsze 
oferty. Wylewany asfalt musi 
być tandetny i kruszy się nawet 
przy niezbyt mroźnej zimie. Ale 
wykonawcy dróg nie są na tym 
stratni, ba, dzięki temu mają 
wizję kolejnych wygranych 
przetargów. Przetargów na… re-
monty. Interes się kręci, a tracą 
na tym mieszkańcy, gdyż pienią-
dze na remonty można by było 
spożytkować w lepszy sposób.

Niebagatelne są też dodatko-
we koszty jeżdżenia dziurawymi 
ulicami. – Spękane opony, zużyte 
amortyzatory, zagubione kołpa-
ki… - konwojent Ryszard wyli-

cza straty. Przykładem asfaltowej 
tandety jest dziura przy wylocie 
z ul. Cyraneczki w Grenadierów. 
Ten odcinek podlega stołeczne-
mu Zarządowi Dróg Miejskich. 
Olbrzymia dziura powstała pod 
koniec stycznia. Przez tydzień 
kierowcy czekali na jej zabez-
pieczenie. I łamali przepisy, gdyż 
żeby ją ominąć trzeba było jechać 
pod prąd. 5 lutego dziura została 
zalana asfaltem. Nie minęły dwa 
tygodnie, a asfaltowa plomba już 
się kruszy…

Ciekawą zależność można 
zaobserwować w Wawrze. Im 

bliżej dzielnicowego Ratusza 
tym lepszy jest stan nawierzch-
ni. Wystarczy z ul. Żegańskiej 
skręcić w ul. Patriotów i poje-
chać w kierunku Falenicy. Ilość 
dziur zwiększa się wraz z odle-
głością od siedziby samorządo-
wych władz. Choć i w pobliżu 
urzędu można doświadczyć 
jezdnego wstrząsu (np. na ul. 
Pożaryskiego – na zdjęciu). 
Przez ilość nienaprawianych 
dziur w naszych ulicach mo-
żemy także odczuć, jak bardzo 
podziurawione są (przez „spo-
wolnienie gospodarcze”) samo-
rządowe budżety. 

Adam Rosiński  

dokończenie ze str. 1
PLAGI ZIMY
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F.U.h. „MIkrOl”, ul. jarociñska 17 
 Szafy wnêkowe, garderoby
 Okna i drzwi PCV oraz drewniane                                                                  
 Parapety, ¿aluzje i rolety                                                                        
 Witryny, fasady z aluminium                                                                                        
 Us³ugi remontowo-wykoñczeniowe                                                                          

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

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

RATY!

- Konkurs zorganizowa-
no po raz dziewiąty. Kandyda-
ci do tytułu Wawerczyka Roku 
są zgłaszani przez mieszkań-
ców, a wyboru spośród nich 
dokonuje kapituła, złożona 
z laureatów poprzednich edy-
cji – wyjaśnia Janusz Barciń-
ski, prezes stowarzyszenia. 
Jak podkreśla, Wawer od lat 
pnie się w górę w rankingach 
mierzących atrakcyjność dla 
inwestorów oraz jakość życia 
mieszkańców. Jest to zasługą 
liderów, realizujących ambit-
ne cele w wielu dziedzinach, 
a przyznawany przez Sto-
warzyszenie Inicjatywa dla 
Wawra tytuł i związana z nim 
statuetka są formą podzięko-
wania za ich wkład w rozwój 
dzielnicy.

W tym roku kapituła kon-
kursu uhonorowała cztery 
osoby - Krzysztofa Wolffa, 
Jarosława Meryka, Toma-
sza Filipiaka i Wiolettę Ge-
jer.

 Krzysztof Wolff, jest wła-
ścicielem firmy Wolff Tra-
ding prowadzącej działal-
ność na rynku dystrybu-
cji, materiałów i urządzeń 
dla drukarni offsetowych 
oraz uszlachetniania dru-
ku. Istniejąca od 20 lat firma 
Wolff Trading wspiera wie-
le lokalnych inicjatyw (m.in. 
Wawer Music Festival, czy 
organizowanie przez Kato-
lickie Stowarzyszenie Spor-
towe RP obozów wypoczyn-
kowych dla dzieci). 

„Przewspaniałe wyroby cu-
kiernicze!” – tak wawerskie 
łasuchy kwitują działalność 
kolejnego laureata – Jarosła-
wa Meryka. Cukiernia „Me-
ryk” położona jest przy stacji 
kolejowej Miedzeszyn.

Któż nie słyszał o garn-
kach Philipiak? Wawerczy-
kiem Roku 2012 został także 
Tomasz Filipiak. Misją gru-
py Philipiak jest również pro-
mowanie zdrowego stylu ży-

cia. Przejawia się to zarówno 
w jakości ich produktów, jak 
i prozdrowotnej działalności 
edukacyjnej. 

Wioletta Gejer jest jedy-
ną kobietą w gronie tegorocz-
nej edycji Wawerczyka Roku. 
Pani Wioletta prowadzi firmę 
eventową. 

Po zakończeniu oficjalnej 
części uroczystości goście, or-
ganizatorzy i laureaci bawi-
li się w sali balowej przy mu-
zyce na żywo wykonywanej 
przez dwa zespoły muzyczne 
z udziałem charyzmatyczne-
go DJ`a.

Atrakcją wieczoru był 
występ grupy tanecznej 
z Angoli, która swoim pro-
gramem artystycznym pod-

niosła temperaturę w sali do 
iście afrykańskiej. Spotka-
nie upłynęło w miłej i sym-

patycznej atmosferze, god-
nej ostatniej soboty karna-
wału. (as)

wAwERcZYcY RoKu 2012
Podczas gali w hotelu Boss w Miedzeszynie 
odbyła się uroczystość przyznania tytułów 
Wawerczyka Roku 2012. Stowarzyszenie Ini-
cjatywa dla Wawra wyróżniło czterech miesz-
kańców zasłużonych dla dzielnicy.

Galę prowadziła Dominika 
Matuszak.

Występ szamana z Togo.

Tancerki z Angoli. Goście bawili się wspaniale.

ZAMIESZKAJ JUŻ DZIŚ
oSTATNIE MIESZKANIE  

– 101 m² 

Biuro Sprzedaży: 
ul. Bora Komorowskiego 35 lok. 218 

03-982 Warszawa 
tel.: 22 671-95-28, 22 671-69-38 

www.edinvest.pl

WILGA VII zad. 6
GOCŁAW – ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 7 

SPRAWDŹ  
NASZĄ PROMOCJĘ!
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Sanatorium Uzdrowiskowe ZGODA
usytuowane w malowniczym uzdrowisku Krynica-Zdrój,

zaprasza na dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne
Tylko teraz, wręczamy 10% rabatu!!!

PROMOCJA dostępna w terminach:
24.02–10.03.2013 r.  11.03–25.03.2013 r.   26.03–09.04.2013 r.�

A w ofercie:
 14 noclegów  Pełne wyżywienie  Konsultacja lekarska  Zabiegi lecznicze 
 Gimnastyka grupowa  Opieka medyczna  Góralskie ognisko z kapelą regionalną 
 Wycieczka autokarowa z przewodnikiem  Spacer z przewodnikiem po uzdrowisku 

 Warsztaty z kosmetologii  
Sanatorium Uzdrowiskowe ZGODA Spółka z o. o.

ul. Piłsudskiego 42, 33-380 Krynica Zdrój; tel. 18 471 20 76, 18 471 63 73
recepcja-zgoda@wp.pl; marketingzgoda@wp.pl; www.zgoda-krynica.pl

TURNUSY 
REHABILITACYJNE
w atmosferze gościnności

20 lutego 1831 roku bronił Ol-
szynki początkowo 4 pułk piechoty, 
po jego zaś wycofaniu wskutek zmę-
czenia kilkugodzinnym bojem, 1 i 5 
pułk liniowy. Walka trwała od godzin 
rannych do popołudniowych i kosz-
towała Rosjan (w zabitych i rannych 

oraz zaginionych) około 1600 ofi-
cerów i żołnierzy. Straty polskie nie 
przekraczały 500 ludzi. 

25 lutego broniły Olszynki dy-
wizje gen. Franciszka Żymirskie-
go i gen. Jana Skrzyneckiego, ogól-
ne zaś kierownictwo sprawował gen. 
Józef Chłopicki. W walce z prze-
ważającymi siłami wojsk carskich 
poległ gen. F. Żymirski, zaś gen. J. 
Chłopicki został ciężko ranny. Walka 
trwała cały dzień. Olszynkę opano-

wała armia feldmarszałka Iwana Dy-
bicza dopiero podczas piątego sztur-
mu. Straty obu stron ogromne: Ro-
sjanie stracili około 9400 ludzi, Po-
lacy – około 7300.

Choć bitwa skończyła się odwro-
tem wojsk polskich, jednak wróg za-

trzymany został na przedpolach Pra-
gi i udaremniono mu szturm na War-
szawę.

Olszynka Grochowska, obszar 
kluczowej pozycji wojska polskiego 
broniącego Warszawy w lutym 1831 
roku obejmowała wydmę piaszczy-
stą wśród olchowego lasu na ba-
gnach. Człowiek zmienił to środo-
wisko. Najpierw wycięto las, mocno 
zniszczony w trakcie bitwy, wsku-
tek czego teren przekształcił się 

w podmokłe łąki. Łąki te przetrwa-
ły do lat międzywojennych. Ocalała 
tylko jedna olcha, którą mieszkań-
cy Grochowa otaczali wielkim sen-
tymentem. Wisiała na niej tabliczka 
z napisem:

Jestem jedyną już wnuczką boha-
terów z 1831 r. Mam w sobie krew 
praojców, którzy tu padli. Ludzie, nie 
rańcie mnie! Dajcie żyć jeszcze ra-
dością, że Polska wolna!

Przetrwała również wydma, na 
której w 1916 r. Towarzystwo Przy-
jaciół Grochowa postawiło krzyż dla 
uczczenia bohaterów Powstania Li-
stopadowego. 

W związku z szybkim rozwojem 
urbanistycznym Grochowa (przyłą-
czonego do Warszawy w roku 1916) 
oraz rozbudową sieci kolejowej, To-
warzystwo Przyjaciół Grochowa 
w okresie obchodów setnej rocznicy 
Powstania Listopadowego wystąpiło 
z planami zabezpieczenia obszaru hi-
storycznej Olszynki, aby w przyszło-
ści mógł tu powstać pomnik w posta-
ci Parku Narodowego.

W wyniku starań Towarzystwa, 
władze miejskie uznały teren za za-
bytkowy, stanowiący wartość histo-
ryczną i kulturalną i wykupiły go 
z rąk prywatnych.

W roku 1936, po przeprowadzeniu 
koniecznej dla malarycznego Gro-
chowa melioracji terenu, łąki wy-
schły; wraz z nimi uschła ostatnia, 
pamiątkowa olcha. Przy kopaniu ka-
nałów odwadniających znaleziono 
resztki broni, guziki od mundurów, 
dużo kul armatnich i karabinowych 
oraz kości poległych w walce żołnie-
rzy. Odkopane szczątki ludzkie zło-
żono w specjalnie na ten cel zbudo-
wanej krypcie, na której umieszczo-
no tablicę z napisem:

Przechodniu powiedz współbra-
ciom,

Że walczyliśmy mężnie i umierali 
bez trwogi

Ale z troską w sercu o losy Polski
Losy przyszłych pokoleń – o wasze 

losy.

W roku 1936 zasadzono też pierw-
sze drzewa na terenie dawnej Ol-
szynki.  II wojna światowa przerwa-
ła zalesianie terenu i prace zmierza-
jące do budowy mauzoleum.

Po zakończeniu wojny powróco-
no do realizacji przedwojennych pla-

nów i z wielkim pietyzmem zasadzo-
no na tym terenie piękny park leśny, 
który miał się stać zaczątkiem Parku 
Pamięci Narodowej „Olszynka Gro-
chowska”. 

Park ten jest zamknięty ulicami: 
Marsa, Szeroką i Chłopickiego, zaś 
od strony południowo-zachodniej linią 
kolei z Warszawy do Otwocka. Park 
bogaty jest pod względem dendrolo-
gicznym. Cechuje go wielka różno-
rodność drzew o ciekawej kompozy-
cji. Dominują drzewa liściaste, z prze-
wagą bzów i dębów, nie brak jednak 
olch, stanowiących charakterystyczny 
akcent nawiązujący do historii.

W planie zagospodarowania prze- 
strzennego stolicy, Olszynka przezna-
czona jest do zachowania jako leśny 
park o funkcji rekreacyjno-klimatycz-
nej, co nie koliduje z historycznym 
znaczeniem miejsca. Jednak urbani-
zacja terenu, a zwłaszcza rozbudowa 

i modernizacja PKP, powoduje sta-
łe uszczuplanie obszaru lasku i grozi 
całkowitą jego likwidacją.

Materiał z drugiego wydania
pracy Henryka Wierzchowskiego

pt. „Śladami Powstania Listopadowego 
Grochów-Wawer” 

W 182. rocznicę bitwy

oLSZYNKA GRocHowSKA
Olszynka była dwukrotnie terenem zacie-
kłych walk w Powstaniu Listopadowym – 
20 i 25 lutego 1831 roku.

„Bitwa pod Grochowem” mal. Bogdan Pawłowicz Willewalde.

„Olszynka Grochowska” mal. Wojciech Kossak.

Krzyż Virtuti Militari.

Biuro sprzedaży:
ul. Serocka 27 lok. 1;  
04-333 Warszawa
Kontakt: 22 509 65 03;  
                22 509 65 65
Biuro sprzedaży czynne:  
pon.-pt. 8–17; sob. 9–13
www.trybonppi.pl
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Na poniedziałkowej (18 luty) 
sesji sejmiku Mazowsza radni 
dowiedzieli się, że na lotnisku 
Modlin pękają nie tylko 
końcówki pasa starto-
wego, ale także dro-
ga kołowania samo-
lotów, co grozi kata-
strofą. Lotnisko zacznie 
działać w czerwcu - dekla-
rował prezes portu w Modlinie. 
Inną datę podawał wykonawca 
firma Erbud, który podał termin 
ukończenia prac na koniec te-

go roku. Na ten termin nie go-
dzą się władze lotniska i grożą 
wykonawcy karami. Na sesję 
do sejmiku przyszli działacze 
Warszawskiego Forum Lewi-
cy, którzy zażądali wyciągnię-
cia konsekwencji wobec win-
nych. Działacze wręczyli rów-
nież marszałkowi Adamowi 
Struzikowi dywan wraz z trze-
paczką…  

z�z�z
Warszawa może mieć pro-

blem ze śmieciami, których 
produkuje 800 tysięcy ton rocz-
nie. Wojewoda mazowiecki 
prowadzi postępowanie nad-
zorcze w sprawie zgodności 
z prawem przyjętego w stycz-
niu br. przez stołecznych rad-
nych regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na tere-
nie miasta. Jeśli choćby w naj-
mniejszym stopniu radni nie 
dopełnili postanowień prawa 
(a mogą być takie przesłan-
ki), wojewoda unieważni re-
gulamin. Konsekwencje mo-
gą być takie, jak jakiś czas te-
mu w Neapolu: Warszawa uto-
nie w śmieciach, bo nie będzie 
można ruszyć z przetargiem na 
wyłonienie firm mających od 
1 lipca 2013 r. odbierać śmie-
ci z domów i bloków. W stolicy 
wciąż brakuje uchwał w spra-
wie wyboru metody i wysoko-
ści opłaty za odbiór śmieci.

z�z�z
Na 12 państwowych szkół 

gimnazjalnych cztery najlep-
sze są na Saskiej Kępie. We-
dług rankingu najlepsze pań-
stwowe gimnazja na Pradze 
Południe to: 1. Gimnazjum nr 
25 im. Czesława Niemena; ul. 
Zwycięzców 44, 2.Gimnazjum 
nr 19 im. Bolesława Prusa, ul. 
Zwycięzców 7/9, 3.Gimna-
zjum nr 20 im. Bohaterów Ol-
szynki Grochowskiej, ul. Afry-
kańska 11, 4.Gimnazjum nr 18 
im. Ignacego Jana Paderew-
skiego, ul. Angorska 2. Kolej-
ne 5. miejsce zajmuje Gimna-
zjum nr 29 przy ul. Bartosika 
5. Ranking powstał w oparciu 
o raport z 25 czerwca ub. roku. 
Uwzględniono w nim informa-
cje na temat wyników egzami-
nu gimnazjalnego w Warszawie 
w 2012 roku.

z�z�z
W środę 20 lutego gośćmi 

Wszechnicy Bezpieczeństwa 
AON w Rembertowie byli am-
basadorowie trzech mocarstw 
– Stanów Zjednoczonych, Fe-
deracji Rosyjskiej i Chińskiej 
Republiki Ludowej -  Stephen 
Mull, Aleksander Aleksiejew 
i Xu Jian, którzy wygłosili wy-
kłady w ramach wspólnego te-
matu „Aktualne wyzwania dla  
bezpieczeństwa z perspektywy 
Stanów Zjednoczonych, Rosji 
i Chin”. Wykładom towarzy-
szyła wystawa polskiego prze-
mysłu obronnego. 

z�z�z
Uruchomiono stronę interne-

tową www.ogrodkrasinskich.
pl , na której zamieszczane są 
dane i dokumenty dotyczą-
ce rewitalizacji Ogrodu Kra-
sińskich. Ponadto mieszkań-
cy okolic Ogrodu Krasińskich 

otrzymają ulotki i plakaty za-
wierające podstawowe infor-
macje o rewaloryzacji i aktu-
alnych pracach. Czynny jest 
również w godzinach 13.00-
16.00 telefon 22 556-83-48, 
pod którym można uzyskać 
więcej informacji na temat to-
czących się prac. Stronę in-
ternetową uruchomił zarząd 
dzielnicy Śródmieście.

z�z�z
W sobotę 16 marca br. 

Urzędy Skarbowe Warsza-
wa Praga i Wawer organizu-
ją „Dzień Otwarty” dla podat-
ników. W związku z tym sie-
dziby urzędów przy ul. Jagiel-
lońskiej 15 i ul. Mycielskiego 
21 będą otwarte w godzinach 
9.00-13.00. Ponadto w dniach 
29 i 30 kwietnia br. czas pracy 
urzędów skarbowych będzie 
wydłużony, od godziny 8.00–
18.00.

z�z�z
Już tylko kilka tygodni czyn-

ne będą sztuczne lodowiska 
w Wawrze i na Pradze Połu-
dnie. Warto nacieszyć się śli-
zganiem. - Łyżwy są super! – 
krzyczy nastoletni Mateusz, 
wykonując kolejną rundę przy 
bandzie lodowiska przy ZS im. 
Agnieszki Osieckiej (al. Sta-
nów Zjednoczonych 24). Jazdą 
na łyżwach jest zachwycony. 
(…) – Dobrze, że lodowisko na 
Pradze Południe jest czynne 
w tym roku, bo wcześniej mu-

siałyśmy jeździć aż na Namy-
słowską – mówi Żaneta Betliń-
ska, nauczycielka opiekują-
ca się dziewczętami. – Takich 
sztucznych, krytych lodowisk 
powinno być więcej i zdecydo-
wanie powinny być czynne cały 
rok!  Niestety, lodowisko jest 

sezonowe, a o tym, jak długo 
będzie funkcjonowało w tym 
roku decydują dwa czynniki – 
finanse i pogoda. Finanse się 
znalazły, choć, jak zwykle, nie 
było o nie łatwo. Aura zaś, tej 
zimy jest dość zmienna. (…). 
Dlatego warto wykorzystać 
ten czas i ślizgać się do utra-
ty tchu…

z�z�z
Samorządy, organizacje po-

zarządowe oraz publiczne 
i prywatne instytucje pomocy 
społecznej mogą uzyskać rzą-
dową dotację na opiekę nad 
osobami z zaburzeniami psy-
chicznymi. Oferty konkurso-
we można składać do 15 marca 
br. w Mazowieckim Urzędzie 
Wojewódzkim. Celem progra-
mu jest umożliwienie osobom 
przewlekle psychicznie cho-
rym i upośledzonym umysło-
wo przezwyciężanie trudnych 
sytuacji życiowych pojawia-
jących się zwłaszcza w związ-
ku z wykluczeniem społecz-
nym. Oferty konkursowe moż-
na złożyć osobiście lub prze-
słać listem poleconym do Wy-
działu Polityki Społecznej Ma-
zowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego (pl. Bankowy 3/5, 
00-950 Warszawa). Aplikacje 
należy oznaczyć dopiskiem 
na kopercie „Program Opar-
cie Społeczne dla Osób z Za-
burzeniami Psychicznymi”. 
Szczegółowe informacje na 
stronie: www.mazowieckie.pl 
w zakładce Polityka Społeczna 
(dział Pomoc Społeczna).

z�z�z
Tegoroczne Święto Saskiej 

Kępy opuści ulicę Francuską 
i przeniesie się na plac mię-
dzy Klubem Kultury przy 
Rondzie Wolframa a skrzy-
żowaniem Placu Przymierza 
z ulicą Zwycięzców. Impreza 
odbędzie się 8 czerwca pod 
hasłem „Czym Kępa bogata”. 
Główne wydarzenia planowa-
ne są w godzinach od 14.00 
do19.00.

z�z�z
21 lutego br. obchodzony jest 

po raz dwudziesty Międzyna-
rodowy Dzień Przewod-

nika Turystycznego. 
Z tej okazji w sobo-
tę 23 lutego br. prze-
wodnicy Warszawskie-

go Koła Przewodników 
Miejskich PTTK oraz War-

szawskiego Koła Przewodni-
ków Terenowych PTTK orga-
nizują bezpłatne wycieczki dla 
mieszkańców Warszawy i oko-
lic. Więcej informacji na stro-
nie: www.wop-pttk.pl, www.
wkpm.pl 

z�z�z
Uruchomiono nową linię au-

tobusową 345, łączącą Ząbki 
z Bródnem. Autobusy  rozpo-
czynają kursy w Ząbkach, przy 
ulicy Maczka, a kończą na pętli 
Bródno-Podgrodzie. Linia au-
tobusowa 345 będzie linią okre-
sową, kursującą w dni powsze-
dnie, w godzinach porannego 
(od około godziny 6.00 do oko-
ło godziny 8.30) i popołudnio-
wego (od około godziny 14.30 
do około godziny 19.00) szczy-
tu komunikacyjnego.

z�z�z
Pawilon Kliniki Dermato-

logii mieszczący się przy ul. 
Koszykowej 82a został wpi-
sany do rejestru zabytków. 
Budynek powstał w latach 
1925–1930 według projek-
tu Tadeusza Zielińskiego (oj-
ca). Przetrwał bez uszkodzeń 
II wojnę światową, a jego bry-
ła i układ pomieszczeń pozo-
stały niezmienione. Klasycy-
zujący wystrój elewacji cha-
rakteryzuje się oszczędnymi 

formami, dającymi wrażenie 
harmonii i elegancji. Gabinet 
kierownika kliniki i  bibliote-
ka zachowały swój pełen wy-
strój wnętrza. 

z�z�z
W związku z planowanym 

XXXIII Półmaratonem Wią-
zowskim w niedzielę 24 lutego 
nastąpią zmiany w kursowaniu 
linii autobusowej 720 na terenie 
gminy Wiązowna. Część kur-
sów w godzinach 9.00-16.00 
zostanie skierowana na tra-
sy objazdowe, część skrócona, 
a kolejna część – zawieszona.

z�z�z
Do 8 marca br. przyjmowa-

ne są zgłoszenia do udziału 
w XVIII Dzielnicowym Kon-
kursie Recytatorskim „Magia 
Słowa” na Pradze Południe. 
Eliminacje dzielnicowe od-
będą się w Ośrodku Edukacji 
Kulturalnej przy Al. Stanów 
Zjednoczonych 40 w dniach 
14-15 marca br. Więcej infor-
macji pod numerem telefonu 
22 673-60-63; 606-839-305. 

(ab) (ar) (onet)

Z mIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Pod-
skarbińska 2 – 21.02. godz. 19.00 – Kabaret Filip z Konopi Fi-
lipa Borowskiego i Jego Goście, wstęp 10 zł; 23–24.02. – „Festi-
wal Dobrych Praktyk Europe as Moving”. Wstęp wolny; 23.02. 
godz. 17.30 - „Zmiana Przemiana” – spektakl w wykonaniu Te-
atru Klamra. „Tak bardzo chciałbym mieć przyjaciela” – spektakl 
w wykonaniu grupy teatralnej „Manufaktura myśli” z Gimna-
zjum nr 31 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie. Pre-
zentacje muzyczne i taneczne partnerów z Estonii, Słowacji, Tur-
cji, Norwegii; 24.02. godz. 17.30 - „Marika”, spektakl w wyko-
naniu grupy „Teatr Naumiony”; 27.02. godz. 17.00 – Wykład pt. 
„Świat mitów. Wokół zagadnień recepcji antyku”, wstęp wolny; 
01.03. godz. 19.00 – Baba Marta czyli bułgarskie Święto Wio-
sny w CPK. W programie: koncert zespołu Balkan Sevdah Aku-
stik oraz nauka wykonywania „marteniczek” – tradycyjnych bał-
kańskich ozdób z włóczki symbolizujących odrodzenie i wital-
ność, wstęp 5 zł; 03.03. godz. 17.00 – Koncert muzyki klasycznej 
w wykonaniu absolwentów Uniwersytetu Muzycznego Frydery-
ka Chopina, wstęp 5 zł; 06.03. godz. 17.00 – W cyklu „Spotkania 
ze sztuką” wykład pt. „Ars moriendi, dzieje obrazowania śmierci 
w sztuce”, wstęp wolny; 08.03. godz. 18.00 – Wieczór Francuski 
– recital piosenki francuskiej w wykonaniu Wojciecha Bardow-
skiego – śpiew i Mariusza Bardowskiego – fortepian, wstęp: Pa-
nie – wstęp wolny, Panowie – 10 złotych;
 Klub Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23 - 21.02. godz. 
19.30 – Młode Kino, Pokazy Filmów ze Studia Munka, „Zagraj 
ze mną”, reż. Rafał Skalski i „Gdyby ryby miały głos” reż. To-
masz Jurkiewicz, bilety 5 zł; 22.02. godz. 14.30 – Piękno mowy 
polskiej Od Kochanowskiego do Herberta, spektakl dla młodzie-
ży, wstęp wolny; godz. 19.30 – BiBa czyli Blues i Ballada na Sa-
skiej Kępie, bilety 15 zł; 24.02. godz. 13.00 – „Przygody Małpki 
Malwinki” spektakl dla dzieci, bilety 5 zł; godz. 19.00 – „Fryderyk 
Chopin- Homo Artifex”, koncert - spektakl, będący częścią obcho-
dów rocznicy bitwy o Olszynkę Grochowską, wstęp wolny; 25.02. 
godz.19.00 - „Metamorfozy, czyli co się w co przemienia”. Spo-
tkanie z Barbarą i Jackiem Bursztynowiczami, wstęp wolny; 28.02. 
godz. 19.30 – „Czwartek z dokumentem” – „Na północ od Kala-
brii”, reż. Marcin Sauter, bilety 5 zł; 01.03. godz. 19.00- Koncert 
jazowy Marcin Olak Trio, bilety 15 zł; 03.03. godz. 18.00 – Kon-
cert z cyklu „Niedziela z muzyką klasyczną”, wstęp wolny; 04.03. 
godz. 19.00 – Spotkanie literackie „Pani pachnie tuberozą”. Spo-
tkanie z Barbarą i Jackiem Bursztynowiczami, wstęp wolny; 07.03. 
godz. 19.00 – Klasyka kina „Pół żartem, pół serio”. Bilety 5 zł;
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 22.02. godz. 
10.00 – 12.00 - Piątek z Grami Planszowymi i Kartami. Wstęp wol-
ny; godz. 15.00 - Kwiaty ozdobne. Nawożenie roślin ozdobnych. 
Kalendarium prac. Byliny. Wstęp wolny; do 28.02. - Wystawa  fo-
tografii „Ulica Krokodyli. waw.pl” inspirowanej prozą Brunona 
Schulza autorstwa Krzysztofa Miszułowicza. Wstęp wolny;
 Ośrodek Edukacji Kulturalnej SBM „Grenadierów”, Al. 
St. Zjednoczonych 40 – 27.02. godz. 14.30 - Koncert „Miłość 
niejedno ma imię” w wykonaniu grupy Agat. Wstęp wolny;
 Klub Kultury „Marysin” ul. Korkowa 96 – 24.02. godz. 
14.00 - Gala  rozdania nagród w konkursie plastycznym „W kra-
inie bieli” i pokonkursowa wystawa prac;
 Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ul. Starzyńskiego 21 
– 24.02. godz.17.00 - Londyn – nieznanym szlakiem. Pokaz slaj-
dów Andrzeja Pasławskiego. 
 Ośrodek Działań Twórczych „Pogodna” filia Ośrodka Kul-
tury w Wesołej ul. Jana Pawła II 25 – 22.02. godz.10.50 - Mu-
zyka na klawisze i smyczki. Koncert z cyklu „Filharmonia Naro-
dowa dla dzieci”; 23.02. godz. 17.00 - Wintertour. Film dok. po-
święcony historii rozwoju buddyzmu Diamentowej Drogi na Za-
chodzie oraz spotkanie z reżyserem Leszkiem Dobruckim. 
 Muzeum Łazienki Królewskie – 23.02. godz. 18.00 – Zimowy 
Wieczór Światła. Uczestnicy proszeni są o zabranie latarek. Udział 
jest bezpłatny. Początek trasy: brama przy dawnej oberży, dzisiaj 
wartownia, zbieg ulic: Myśliwieckiej, Agrykoli i Szwoleżerów. 
 Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 – 22.02. godz. 18.00 - 
Kto spotyka Warszawę? – Jacek Fedorowicz. Dwa filmy przypo-
minające przedwojenną Warszawę i świat jej żydowskich miesz-
kańców; 27.02. godz. 18.00 - Spacerkiem po polskim Petersbur-
gu. Miasto niemal na każdym kroku kryje polskie ślady. 

ZA PRO SZE NIA DlA MIE SZKAń CóW

rEKlAMA rEKlAMA  

og£oSZENIE  og£oSZENIE

APEL do rodziców i babci dziewczynki, 
która dnia 05.02.2013 r. na ul. Potockich 
wzięła od starszego małżeństwa Yorka. 
Bardzo prosimy o zwrot naszego pieska za 
którym bardzo tęsknią dzieci i cała rodzi-
na. Piesek jest w trakcie leczenia. Za zwrot 
oferujemy nowego Yorka lub NAGRODĘ 
PIENIĘŻNĄ. Błagamy o zwrot pieska!

Tel. 503-575-890
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- „Coraz drożej i drożej! Jak oni rządzą, do cholery?”
- „Ktoś ich wybrał. Pani, na przykład”.
- „Coś pan! Prędzej ręka by mi uschła.”
- „Teraz to każdy tak mówi”… 
- „Ja tam w ogóle nie głosuję” - w dialog między sprzedają-

cym pietruszkę a jego klientką wtrąciła się pani w wieku solid-
nie balzakowskim. Sprzedawca warzyw nie dawał za wygraną: 
- „I tak samo pani po kieszeni dostaje. Trzeba wybierać, a nie 
tylko narzekać”… 

- Widzi pan, panie Kaziu, co się z narodem dzieje? Eusta-
chy Mordziak z niejaką zadumą na twarzy podał rękę swojemu 
znajomemu, Kazimierzowi Główce, na powitanie. 

- Zawsze tak jest panie Eustachy, jak bida ludzi ściska. Kie-
dyś ludzie wychodzili na ulicę i draka była na sto dwa, ale te-
raz mamy demokrację, wolny rynek, inne czasy. 

- Znakiem tego od polityków nic nie zależy? 
- Zależy bardzo dużo. Jedni, jak ci z Balcerowicza rodem 

– Tusk z Rostowskim, dajmy na to - mają hopla na punkcie, 
wolnego rynku - ktoś nie daje sobie rady, to niech bankrutu-
je i idzie na bezrobocie. Z kolei lewica uważa, że państwo nie 
może być ślepe i głuche na los swoich obywateli. Mówią, że 
można prowadzić taką politykę, żeby wolnego rynku nie nad-
kruszyć i żeby ludzi na pastwę losu nie zostawiać.  

- Tylko ludzie się na nich nie poznali…
- Jak to w polityce - raz się jest na wozie, raz pod wozem. – 

Na tego Palikota wielu liczyło. 

- Owszem i to często ci, którzy już nie raz się sparzyli. Popie-
rali Tymińskiego, Braci, Leppera, Moczulskiego… Cała gale-
ria typów i typków przewinęła się przed naszymi oczami. A mi-
mo to, co się jakiś nowy dziwak pojawi, to się w nim, wariaci, 
zakochują, jak w tym Palikocie.

- Bo to jest tak, jak z tatusiem na porodówce, który zapamię-
tale pstryka swojego synka - to z jednej strony, to z drugiej. 
Położna pyta: - To pana pierwsze dziecko? - Nie, trzecie, ale 
pierwszy aparat…

- Coś w tym jest, czasem mi się zdaje, że z politykami i z wy-
borcami jest jak z małżeństwem – jedne są udane, drugie trwa-
ją mimo wszystko, inne się rozpadają. 

- Moim zdaniem, jak się nie klei, to po co się męczyć? Patrz 
pan z tym Tuskiem – żaden rząd nie upadł w sondażach tak ni-
sko. Prezes ma rację – zróbmy coś, zmianę na przykład.

- Tylko, że politycy pierwsi muszą przestrzegać prawa, żeby 
potem tego samego wymagać od obywateli. Rząd można zmie-
nić, gdy się wygrywa wybory i ma większość w Sejmie. Pre-
zes nie ma, a podskakuje. Dlatego jest nieskuteczny i śmieszny. 

- To pan zna? - Adwokat pyta klienta: 
- Dlaczego chce się pan rozwieść? 
- Bo moja żona cały czas szwenda się po knajpach! 
- Pije? 
- Nie, łazi za mną… 
- Prawda - prezes też szwenda się za Tuskiem krok w krok. 
- A Palikot?
- Palikot, panie Eustachy, po ostatnich występach jest jak 

ten król z bajki.
- Znaczy? 
- Nagi!

Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Palikot na golasa

Kobiecym okiem

ce, jakie bułki mam: zawsze czte-
ry włoskie i dwie pszenno-żytnie. 
Niektóre sztyletowały mnie wzro-
kiem, bo „przecież widzę, co pani 
tu ma”, inne przyjmowały to mi-
ło, jako sympatyczną (choć zwy-
kle zbędną) pomoc w ich pracy. 
Ale jest tam sporo rodzajów bu-
łek i często okazywało się, że ka-
sjerski niby wprawny „rzut oka” 
skutkował opłatą za całkiem inne 
pieczywo niż to na taśmie. A ja 
lubię płacić tylko za to, co kupu-
ję. Te sytuacje zawsze rozwiązy-

wałam na miejscu i po szybkiej 
korekcie oraz zdawkowym, lecz 
wystarczającym „przepraszam” 
wszystko było ok.

Pewnego dnia, dokładnie 
o 15.37 stałam sobie do kasy, 
a gdy przyszła moja kolej, jak 
zawsze wskazałam, jakie buł-
ki mam. Pani burknęła, że wi-
dzi. Co za ulga! Ale ja też wi-
dzę, więc (wzorowy klient) za-
nim odeszłam od kasy spraw-
dziłam rachunek: nie zgadzał 
się! Natychmiast pokazałam ra-

chunek kasjerce, bo tu chyba… 
Niezbyt grzecznie wzięła go 
(ten wzrok!), niby przeczytała 
i burknęła, że wszystko się zga-
dza. Jak w tym dowcipie o mężu 
przyłapanym na zdradzie, który 
mówi do żony „komu wierzysz, 
swoim oczom czy moim sło-
wom”, wierząc własnym oczom 
sprawdziłam ponownie: jak byk 
zamiast za dwie pszenno-żytnie 
policzono dwukrotnie (!) za… 
6 bułek pszennych, których nie 
kupuję nigdy! Odeszłam.

Reklamacja w punkcie obsługi 
klienta, rozmowa z kilkoma mi-
łymi paniami (dziękuję!) szyb-
ko rozwikłała problem, w mig 
zwrócono nadpłatę, a potem 
jeszcze przysłano maila: miałam 
rację, zamiast 1,38 zł kasjerka 
policzyła mi prawie 4,50 i za-
pewniała, że to jest ok! Za te pie-
niądze miałabym prawie siedem 
moich bułek, a nie dwie!

Wstyd, nadęta pani kasjer-
ko. Mylić się może każdy, ale to 
z pewnością nie była pomyłka. 
Cóż, nie każda klientka, wyglą-
dająca na rozklekotaną ciotkę, 
jest nią w istocie… Uważajcie 
w Tesco, kupując bułeczki. To 
się opłaca! żu

Czym jest „dobre na zakupy 
miejsce”? Jeśli uda mi się za-
parkować samochód, wybieram 
zawsze bazar Szembeka. Ma 
swój świetny klimat i sporo cie-
kawych propozycji. Albo - za-
miast taszczyć ciężkie torby do 
zaparkowanego daleko samo-
chodu, jadę do hipermarketu: 
w pobliżu jest kilka: Alma, Re-
al, Lidl, Biedronka, Tesco. 

Ostatnio wybieram Tesco: 
niektóre rzeczy mogę dostać 
tylko tam, na przykład bułecz-
ki tzw. włoskie i pszenno - żyt-
nie.  Ceny?! Szczerze mówiąc 
średnio sobie tym zawracałam 
głowę - do czasu, aż ktoś ot, tak 
spytał, ile kosztują te pyszne bu-
łeczki z Tesco. Nie wiedziałam! 

Sprawdziłam następnym ra-
zem. Od tamtego dnia nie bez 
powodu sprawdzałam już przy 
każdych zakupach i - na wszelki 
wypadek - wskazywałam kasjer-

rEKlAMA rEKlAMA  

O tym, że mieszkańcom prawobrzeżnej 
Warszawy żyje się gorzej niż ich sąsiadom 
po lewej stronie Wisły z grubsza wszyscy 
wiedzą. Wiele rzeczy widać zresztą gołym 
okiem. Brakowało jednak szczegółowego 
rozeznania różnic i głębszego spojrzenia 
na ten problem.

Ten brak w jakimś stopniu wypełnia 
raport przygotowany na zlecenie Urzę-
du Stołecznego zatytułowany „Kierunki 
rozwoju m.st. Warszawy wobec perspek-
tywy finansowej Unii Europejskiej 2014–

2020”, który ma być podstawą dyskusji publicznej na ten temat. Jed-
na z jego części dotyczy charakterystyki społeczno-demograficznej 
Warszawy. 

Rysuje się z niej dość ponury i nieciekawy obraz Pragi Północ, Pragi 
Południe, Targówka, a także Rembertowa i Wesołej na tle innych dziel-
nic stolicy. W niektórych niechlubnych statystykach dorównują im inne 
dzielnice, zwłaszcza Wola, ale na zasadzie wyjątku potwierdzającego 
regułę. Problemy kumulują się po prawej stronie.    

I tak na Pradze Północ (a także na Woli) jest zarejestrowanych naj-
więcej bezrobotnych w stosunku do liczby ludności. Powyżej przecięt-
nej w Warszawie są także Praga-Południe, Wawer, Targówek, Rember-
tów. W dodatku na Pradze Płd. zarejestrowanych jest najwięcej bezro-
botnych (11,9% ogółu) w Warszawie.

Najgorsze wyposażenie mieszkań w instalacje techniczno-sanitar-
ne występuje w dzielnicach Praga-Północ, Rembertów, Wawer (a także 
Włochy), w których odnotowano największy odsetek mieszkań bez ła-
zienki oraz centralnego ogrzewania. Np. na Pradze Płn. aż 30% miesz-
kań nie ma centralnego ogrzewania, a w Rembertowie ponad 20% (dla 
porównania na Ursynowie 1,4%). Blisko 20% mieszkań na Pradze Płn. 
nie ma łazienki (na Ursynowie 0,6%).

Równocześnie, pomimo rosnącego wskaźnika oddanych mieszkań 
w Warszawie, jedyną dzielnicą, w której zjawisko to nie wystąpiło jest 
Praga Płn. Brak ten obejmuje każdą z form budownictwa tj. indywidu-
alne, przeznaczone na sprzedaż i wynajem, spółdzielcze oraz komunal-
ne (pierwszy blok komunalny został oddany już po zakończeniu badań). 

Dzielnice prawobrzeżne (Targówek, obie Pragi) przodują w rozwo-
dach. Na Pradze Płn. odnotowano też najwyższy odsetek urodzeń poza-
małżeńskich (34%) – ale jak nie ma gdzie mieszkać, albo mieszka się 
w podłych warunkach – to nie ma co się dziwić.

W raporcie szczególnie podkreśla się różnice w szkolnych osiągnięciach 
uczniów pomiędzy dzielnicami. Na czele jest Ursynów/Śródmieście, gdzie 
odnotowano najlepsze wyniki ze sprawdzianu szóstych klas szkoły podsta-
wowej (prawie 32 pkt), na końcu Praga Północ (25 pkt) z wynikiem poni-
żej średniej dla Warszawy (29 pkt), a druga od końca Wola. 

Podobnie w przypadku egzaminu gimnazjalnego najlepsze wyniki za-
równo z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej, jak i języ-
ka angielskiego osiągnęli uczniowie placówek śródmiejskich natomiast 
najniższe na Pradze-Północ. Jak tłumaczą autorzy raportu, wynika to 
ze zróżnicowania statusu społeczno-ekonomicznego rodziców, kapitału 
kulturowego rodzin oraz kumulacji problemów społecznych na terenach 
dzielnic. Niższy status społeczno-ekonomiczny rodzin często wpływa na 
mniejsze zainteresowanie lokalnej społeczności edukacją i słabsze anga-
żowanie się w kształcenie dzieci i rozwój szkół. W efekcie najgorzej pi-
szą testy uczniowie ze szkół w dzielnicach o największym odsetku osób 
korzystających z pomocy społecznej (obie Pragi, Wola).

Ta analiza pokazuje wyraźny podział Warszawy, który zniwelować 
oczywiście nie będzie łatwo. Mam jednak nadzieję, że tego raportu nie 
zrobiono sobie a muzom i że dowiemy się niezadługo, jak władze mia-
sta zamierzają przeciwdziałać rozwarstwieniu społecznemu warsza-
wiaków i dyskryminacji dzielnicowej.    

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby Wyższej

TADEx  
 OPONy

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FlaT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
    ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

Profesjonalna Oprawa Obrazów
     ul. saska 16

www.galeriaram.pl
info@galeriaram.pl

tel. 508 122 254

kUPOn rabatOwy
10%

To siê 
op³aca! Warszawskie kontrasty

* 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 OFERTA PRACY
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zatrudni na cały etat 

gospodarza domu  
w zadaniowym czasie pracy.

Oferty należy składać do 27 lutego 2013 r.
w biurze spółdzielni przy ul. Ostrzyckiej 2/4 w pok. nr 8

w godzinach 10.00–14.00, telefon 22 813 00 16
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- Krystyna Grochowska, czyli kto?
- Moje dzieciństwo było niezwykłe. 

Rodzice byli głuchoniemi, porozumiewa-
li się językiem migowym, wychowałam 
się więc w domu bez krzyków i awantur, 
cichym, choć trudno nazwać go spokoj-
nym: trzy pokolenia (wraz z dziadkami) 
mieszkały na ponad 200 m² na ul. Sien-
kiewicza, koło Filharmonii. 7 pokoi peł-
nych nas wszystkich, wujów, ciotek, więc 
wiele się tam działo. Na wakacje dziadek 
wynajmował w Radości „świdermajer” - 
stoi do dziś naprzeciwko torów. Pamię-
tam zapach sosen i gorącego piachu… 
Tęskniłam do tamtego miejsca i gdy 
w 1974 roku szukałam własnego domu, 
zatrzymałam się „wpół drogi”, stąd Anin. 
Pasjonuje mnie ogród, jest tu jedno nie-
zwykłe drzewo: połączenie tulipanowca 
i magnolii. 

- Alibabki… 
- Wanda, Sylwia, Ania i ja śpiewałyśmy 

w dziecięcym chórze Filharmonii War-
szawskiej. Miałyśmy po dwanaście lat, 
pierwszy utwór, jaki śpiewałam, skom-
ponował Béla Bartók! Podczas przesłu-
chań kwalifikujących na festiwal chó-

rów w Niemczech, uznano nas za najlep-
szy chór w Polsce. Pokonaliśmy nawet 
słynny chór Stuligrosza! Mając po oko-
ło 18 lat przeniosłyśmy się do harcerskie-
go chóru Władysława Skoraczewskiego. 
Wkrótce w Polsce zaczęły się począt-
ki muzyki młodzieżowej. Od 1964 roku 
występowałyśmy już samodzielnie: pa-
miętam pierwszy koncert w Przemyślu, 
jako Cykady. Ktoś z widowni krzyknął na 
nasz widok: „Ale babki!”. Spodobały się 
nam te Ale-babki - Alibabki, zwłaszcza, 
że wówczas śpiewała z nami Ala. Skład 
ulegał pewnym zmianom, ale nazwa to-
warzyszyła nam zawsze.

- Trzydzieści kilka lat śpiewania, 
mnóstwo świetnych nagrań i koncer-
tów, nie tylko w Polsce. Towarzyszy-
łyście na scenie m.in. Niemenowi, Ro-
dowicz, Grechucie, Budce Suflera czy 
Skaldom. Widać was lub słychać w kil-
kudziesięciu filmach, nawet w legen-
darnym „Człowieku z marmuru”… 
Deszcz nagród na festiwalach, ukoro-
nowany przez ministra kultury w 2009 
roku srebrnymi medalami „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis”.

- „Gloria Artis” zbiegła się z odsło-
nięciem naszej gwiazdy w Alei Gwiazd 
w Opolu. Tak, koncertowałyśmy w wielu 
krajach Europy i nie tylko. To były bar-
dzo intensywne lata zwłaszcza, że mia-
łyśmy mężów, dzieci. Niełatwo to pogo-
dzić z koncertami i pracą nad ich przy-
gotowaniem. Ale życie płynie naprzód, 
więc kiedy minął czas Alibabek (przyjaź-
nimy i spotykamy się do dziś!), w 1991 
roku wstąpiłam do chóru Muzillo (śpie-
wał w języku esperanto), a potem do chó-
ru Polonia. Nawiasem mówiąc, dwa lata 
temu podczas warsztatów dla osób nie-
pełnosprawnych, przy ognisku zaśpiewa-
łam piosenkę w języku migowym!

Ostatnio wydałyśmy wspomnieniowy, 
dwupłytowy album „Alibabki na bis i na 
deser”. Na okładce jest prawdziwy kwiat 
jednej nocy - cereus grandiflorus. Stoi 
o, tam i kwitnie mi raz do roku, pachnie 
pięknie i mocno!

- Co jest ważne dziś?
- Każdy człowiek ma w sobie jakąś tę-

sknotę, jakąś pieśń swoją, którą chciał-
by wyśpiewać i czasami jest tak, że ktoś 
czyni to za nas, porusza nasze serce. Mo-
ja pieśń też jest jeszcze nie wyśpiewana; 
wydaje mi się, że każdemu towarzyszy 
ona do końca, że nosi się ją w sobie całe 
życie. No i miłość, ona jest najważniej-
sza. Chyba dlatego, szukając miłości bez-
warunkowej, prawdziwej, zbliżamy się 
do Boga. Bo tylko wtedy jesteśmy kocha-
ni nie za to, jacy jesteśmy.

Elżbieta Golińska 

Krystyna GROCHOWSKA
MIESZKAŃCY

Pogodna, drobna pani; osoba wielu talentów i wielu zainteresowań, 
od malarstwa po ogrody; z  pasją najważniejszą: śpiewem. 
Stuprocentowa Alibabka, występująca w zespole od samego począt-
ku. Niezwykłe życie, które uformowało niezwykłą osobowość. 
Naszej rozmowie pełnej uśmiechów przysłuchiwał się refleksyjnie 
serdeczny pies imieniem Kret.

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.

Znajdujezaburzeniaenergetyczneró¿nychorganówwcielecz³owiekaiskuteczniejeeliminuje.
Wzmacnianaturalnesi³yobronneorganizmu,udra¿niaioczyszczakana³yenergetyczne.Dzia³ana
wszystkichpoziomachenergiiduchowejlikwiduj¹cca³espectrumchoroby.Poœwiêcachoremuok.pó³
godziny,alezale¿ytoodstanuchorego.Odtegote¿uzale¿niawybórtechniki.Razs¹tomanualne
manipulacje,kiedyindziejuzdrawianieduchowe,praniczneb¹dŸmagnetyzacjatkanek.Takzwane
bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci
m.in.wKorei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnegodotarcia do Ÿród³a chorobyoraz
tym,¿eczêsto,ju¿popierwszejwizycieuniegoustêpuj¹wieloletnieschorzenia.

JAMESskuteczniepomagawleczeniuwieluchorób.Miêdzyinnymi:nowotworowych,chorobach
organów wewnêtrznych, prostacie, problemach hormonalnych, zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych, chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie, parali¿u,
problemachzkr¹¿eniem,chorobachkobiecych,bólachkrêgos³upa,drêtwienier¹kinóg.
Przyj mu je ponownie w War sza wie na Za ci szu: 21–23, 26–28 II i 1–3, 5–7 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

 NArTY
 roWErY
 SErWIS!!!
w−wa ul. ateńska 19
tel. 22 616−15−05;

691−616−515
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

Kłopotliwe monumenty
Trzy pomniki prawobrzeżnej Warszawy 
wzbudzają szczególne emocje. To relikty 
poprzedniego systemu.
Mowa o „Czterech Śpiących” na Pradze Północ, pomniku 

gen. Zygmunta Berlinga na Saskiej Kępie przy Trasie Łazien-
kowskiej i monumencie Wdzięczności Żołnierzom Armii Ra-
dzieckiej na Kamionku w Parku Skaryszewskim. 

O „Czterech Śpiących”, czyli Pomniku Polsko-Radzieckie-
go Braterstwa Broni, sporo było ostatnio w mediach w związku  
z jego czasowym demontażem wymuszonym budową stacji me-
tra „Wileńska”. Południowopraskie pomniki Zygmunta Berlinga 
i Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej trafiają do publika-
torów dość rzadko. W zasadzie tylko przy okazji ich dewastacji. 

W drugim tygodniu lutego monument w Parku Skaryszew-
skim „przyozdobiła” czerwona, nieudolnie namalowana swasty-
ka. Co dla jednych jest aktem wandalizmu, dla drugich wydaje 
się być aktem patriotyzmu, co najmniej równorzędnym z kol-
portowaniem ulotek w stanie wojennym lub rzucaniem butelka-
mi z benzyną w hitlerowskie czołgi… 

Nie rozstrzygniemy sporu między zwolennikami pozostawia-
nia nawet niesłusznie wybudowanych pomników, a zwolenni-
kami burzenia takich reliktów PRL. Przyda się natomiast kilka 
zdań rzetelnej informacji o pomniku w Parku Skaryszewskim 
(na zdjęciu). 

Otóż pierwotnie stał on przed parkiem, od strony ronda Wa-
szyngtona. Ustawiono go tam w 1945 roku, przy mogiłach blisko 
trzydziestu żołnierzy Armii Radzieckiej, którzy zginęli na Pra-
dze Południe w czasie działań wojennych. Ku chwale poległym, 
jak głosi napis. Ten swoisty cmentarzyk zlikwidowano w 1968 
roku. Ludzkie szczątki przeniesiono, a sam pomnik został cof-
nięty w głąb parku. Znajduje się teraz przy skrzyżowaniu dwóch 
najważniejszych parkowych alejek. Z czysto estetycznego punk-
tu widzenia zaburza pierwotną koncepcję Franciszka Szaniora, 
architekta Parku Skaryszewskiego, która powstała kilka lat po 
przyłączeniu Kamionka do Warszawy. Dlatego też w planach 
przewiduje się przesunięcie pomnika bliżej osi alei Zielenieckiej. 
Niestety, na realizację tego zadania, jak i rewitalizację Parku Ska-
ryszewskiego, władze Warszawy od lat nie znajdują pieniędzy. Za 
to każdego roku dzielnica Praga Południe (pomnikami opiekują 
się dzielnice) wydaje wiele tysięcy złotych na usuwanie, najczę-
ściej farbiarskiej dewastacji tego pomnika. ar
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Alibabki na spacerze.
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Pędzelkiem 
mIesZKańCa

 Jacek Frankowski

OFERUJE
usługi w zakresie  

zarządzania lub administrowania  
nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.

Tworzymy profesjonalną i solidną firmę,
rzetelnie podchodzącą do powierzonych nam 

obowiązków.

Zainteresowane  
Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych  
prosimy o kontakt tel. 22 517-89-00,  
e-mail:zarzad@osiedle-mlodych.pl  

lub wizytę w naszej siedzibie  
przy ul. Grenadierów 21.

Biuro Zarządzania Nieruchomościami 
SM „Osiedle Młodych”

ul. Grenadierów 21,  
04-052 Warszawa

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

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZyJmuJemy ZAPISy  

NA AbONAmeNTy 
NA SeZON ZImOWy!

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

KŁOPOTÓW CIĄG DALSZY
Nie kończą się problemy mieszkańców kamienicy przy ul. 

Targowej 70 związanych z budową metra.
Parę dni temu inspektor nadzoru budowlanego nakazał opuszcze-

nie lokatorom dwóch mieszkań w tym budynku.  Urząd Dzielnicy 
Praga Północ ma nadzieję, że nie dojdzie do ewakuacji wszystkich 
mieszkańców i obiecuje, że będzie negocjował ze spółką AGP o jak 

najszybsze zajęcie się sprawą. Mediatorem w tej sprawie został bur-
mistrz dzielnicy Piotr Zalewski. A mieszkańcy – pomimo, że inter-
weniowali w tej sprawie już od pewnego czasu mają wrażenie, że 
są pozostawieni bez pomocy i czekają na konkretne decyzje.   (ab)  

14 lutego godzina 18.00. 
Prawdopodobnie większość 
mieszkańców Wawra, w tym 
Marysina Wawerskiego zasia-
dła w tym czasie w papuciach 
do spożywania posiłku po mę-
czącym dniu, tudzież celebra-
cji święta miłości – na przy-
kład wracając z pracy w kor-
ku ciągnącym się od początku 
ulicy Marsa aż do skrzyżowa-
nia z ulicą Okularową. 

Byli jednak i tacy śmiałko-
wie, którzy przybyli na spo-
tkanie z zarządem urzędu 
dzielnicy, które w ramach cy-
klu „Wawer – dodaj do ulu-
bionych” odbyło się w Ze-
spole Szkół Nr 115 przy ulicy 
Króla Maciusia 5. Do dyspo-

zycji mieszkańców byli bur-
mistrz Jolanta Koczorow-
ska, jej dwaj zastępcy Adam 
Godusławski i Przemysław 
Zaboklicki oraz zespół pra-

cowników urzędu, uzbrojo-
nych w tablety i laptopy oraz 
przedstawiciele policji i stra-
ży miejskiej. Na korytarzu 
ustawiono punkty konsul-
tacyjne m.in. dotyczące in-
westycji drogowych i wod-
no–kanalizacyjnych, ochro-
ny środowiska czy oferty 
kulturalno–oświatowej, by 
mieszkańcy mogli indywi-
dualnie porozmawiać z pra-
cownikami urzędu. Frekwen-
cja nie była najgorsza – na 
oko pięćdziesiąt, sześćdzie-
siąt osób zasiadło na krzeseł-
kach w sali gimnastycznej, 
by móc zabrać głos albo po-
słuchać o dotychczasowych 
osiągnięciach dzielnicy, wy-

budowanych drogach czy no-
wo postawionych budynkach 
komunalnych (dzielnicę na-
szą wiceburmistrz Zaboklicki 
widzi wielką i prężną). 

To, co szczególnie zapamię-
tałam z pierwszej części spo-
tkania, to świetnie dobrany 
krawat (czerwony ma się ro-
zumieć) wiceburmistrza Za-
boklickiego, oraz gustow-
na apaszka w kolorze bordo-
wym pani burmistrz. W trak-
cie trwającej piętnaście minut 
przerwy na konsultacje indy-
widualne i pobranie numer-
ków uprawniających do za-
brania głosu w drugiej czę-
ści spotkania, tu i ówdzie by-
strym okiem dostrzegłam pra-
cowników urzędu dzielnicy 
z lizakami w kształcie serdu-
szek w dłoniach – przez chwi-
lę zastanawiałam się, czy nie-
taktem byłoby poprosić o je-
den smakowity łakoć, ale at-
mosfera drugiej części spotka-
nia szybko mnie od tego planu 
odwiodła.

Wśród pytań zadawanych 
w pośpiechu przez mieszkań-
ców pojawiły się i te o kło-
poty z drogami, które miały 
być, a których nie ma – jak 
sytuacja z drogą przy osiedlu 
wybudowanym w Marysinie 

przez dewelopera, który po-
winien ją wybudować, a tego 
nie zrobił, i w związku z czym 
urząd dzielnicy jest bezradny 
(no bo co można, jak nic nie 
można), jak i sprawy pod-
prowadzania kanalizacji bez-
pośrednio do posesji, pasów 
wymalowanych wzdłuż a nie 
w poprzek jednej z ulic czy 
sprawy liści, których ogrom-
na ilość uniemożliwia utyli-
zację przez mieszkańców we 
własnym zakresie.

Aktywność mieszkańców 
wymaga pochwały, choć przy-
szło mi do głowy, że może 
urząd dzielnicy do spraw kon-
sultacji podszedłby lepiej me-
rytorycznie przygotowany, 
gdyby i mieszkańcy, w tym 
młodsza ich część, której nie-
wielka ilość pojawiła się na 
spotkaniu, wykazali się więk-
szą solidarnością – bo jak wia-
domo nie od dziś, w grupie si-
ła, a siła ta mogłaby przełożyć 
się na faktyczne efekty konsul-
tacji społecznych, o których 
los nieco się obawiam.  

 Sandra Borowiecka

Z miłością o palonych liściach
Nietypowa data spotkania władz dzielnicy 
z  mieszkańcami Marysina Wawerskiego 
przyciągnęła mnie do udziału w  wydarze-
niu. I powiem szczerze, choć nie bez trwogi 
– moje odczucia są mieszane.

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!!!

67 lat tradycji

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

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

osZCZędZaJ 
pIeNIĄdZe I CZas!

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

tel.: 872−02−89; 872−05−12
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Krzy żów ka Mie szkań ca Nr 4h o r o s k o p
 BA RAN 21.03-21.04

Powinno dopisywać Ci zdrowie, a  dobra passa 
w sprawach zawodowych i osobistych - to zapo-
wiedź na najbliższe dni. Postaraj się nie unikać 
trudnych spraw i  jednocześnie czerpać z  przy-
jemności, jakie niesie dobrze wykorzystany czas 
na zabawę i  towarzyskie spotkania, które jed-
nak lubisz. Zastanów się tylko czy czasami w re-
lacjach z  bliskimi osobami nie przesadzasz za-
nadto z nadmierną krytyką, a przemilczasz swoje 
„małe grzeszki”.

 BYK 22.04-21.05
Mogą Tobą targać przeróżne uczucia, co mo-
że doprowadzić do większej drażliwości i  skłon-
ności do kłótni. W  sprawach zawodowych Two-
je zniecierpliwienie może doprowadzić do pewnej 
nerwowości i dodatkowo przysporzyć ci wrogów. 
Na stałość możesz liczyć natomiast w sprawach 
uczuciowych, dlatego dbaj o bliską osobę i staraj 
się nie zapominać o ważnych dla was rocznicach.

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Zapowiada się pomyślny tydzień. W  pracy mo-
żesz realizować się pod każdym względem, to-
warzysko też nie powinieneś narzekać na nudę. 
Łatwość nawiązywania kontaktów i  wrodzona 
błyskotliwość będą bardzo pomocne przy zała-
twianiu ważniejszych spraw, zwłaszcza tych urzę-
dowych. Nie staraj się też „urozmaicać” zanad-
to życia rodzinnego na „siłę”, bo może się to dla 
Ciebie źle skończyć.

 RAK 22.06-22.07
Czyż życie nie potrafi być miłe? Uśmiech fortuny, 
życzliwość świata, miłość najbliższych - wszyst-
ko to możesz mieć na wyciągnięcie ręki. Od Cie-
bie tylko zależy, jak wykorzystać ten uśmiech lo-
su. Nie daj się jednak zbytnio oczarować, bo nie 
zawsze „złoto, co się świeci”. Dlatego przyjmij tę 
dobrą passę z pewną ostrożnością i spróbuj mieć 
większy wpływ na swoje decyzje, niekoniecznie 
słuchając dobrych rad „życzliwych osób”.

 LEW 23.07-23.08
Nadchodzi teraz dla Ciebie trudny i  męczący 
czas. Dlatego pohamuj swoją wybuchowość, bo 
możesz wiele stracić zwłaszcza w sprawach za-
wodowych. Nie powinien to być jednak zły czas 
pod względem finansowym. Jeśli jesteś w stałym 
związku, to miłość powinna rozkwitnąć na nowo, 
a samotne Lwy mogą liczyć na spotkanie kogoś 
interesującego, możliwe, że w  sprawach serco-
wych wiosna będzie pełna miłych niespodzianek.   

 PAN NA 24.08-23.09
Twoje wrodzone zalety będą teraz przynosić Ci 
korzyści. Wiele spraw uda się nadgonić i powi-
nien to być udany miesiąc nie tylko pod wzglę-
dem finansowym, ale również towarzyskim. Przy-
pływ energii i optymistyczne nastawienie do ludzi 
zjednają Ci wielu nowych przyjaciół. Jeżeli planu-
jesz jakiś wyjazd na dłużej, spróbuj znaleźć jakiś 
inny środek lokomocji niż samochód. 

 WA GA 24.09-23.10
Będzie to miesiąc pełen dobrych spraw i szans 
na spełnienie. Każda inicjatywa w sprawach za-
wodowych spotka się z  dużym zainteresowa-
niem ze strony przełożonych. Może to być przy-
czynkiem do dalszych pomysłów i  satysfakcji 
w przyszłości. Nie rozpamiętuj też zanadto i tego 
co było i ciesz się chwilą.

 SKOR PION 24.10-23.11
Sprzyjające dni dla realizacji Twoich planów. Bo-
jowe nastawienie i inteligentne planowanie mo-
żesz w pełni wykorzystać w dokonywaniu pod-
bojów. Nie tylko zawodowych, ale i  towarzy-
skich. W  Twoim przypadku, w  sprawach dam-
sko-męskich raczej nie ma letnich uczuć, jest al-
bo wszystko albo nic. Może Ci się zdarzyć sytu-
acja, że tak się zapamiętasz w tym co robisz, że 
zaniedbasz inne obowiązki np. rodzinne.

 STRZE LEC 24.11-22.12
Teraz jest Ci potrzebny tylko spokój, a wszyst-
ko pójdzie jak po maśle. W pracy bardzo du-
żo zajęć, ale odpowiednio wykorzystany czas 
i  optymistyczne nastawienie będą dużym uła-
twieniem w  tych trudnych chwilach. Jeśli ser-
ce masz wolne, możesz teraz się zakochać, ale 
z podjęciem ważnych decyzji wstrzymaj się na 
pewien czas. 

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01 
Teraz mogą nadejść dla Ciebie sprzyjające dni. 
Chociaż możesz czuć się zmęczony skokami ci-
śnienia i zmiennością aury, to pomyśl sobie, że już 
możesz cieszyć się przebłyskami przedwiosenne-
go słońca. Wtedy na pewno poczujesz się o wiele 
lepiej. W sprawach materialnych możesz nie mieć 
chwilowo większych dochodów, ale mimo to Two-
je samopoczucie powinno być dobre, ze względu 
na stabilność w sprawach osobistych.

 WO DNIK 21.01-19.02
Potrafisz czerpać siły z  próżnowania. I  gdyby 
to było możliwe oddałbyś się miłemu leniucho-
waniu bez końca. Ale nie przeciągaj struny, bo 
cierpliwość Twoich najbliższych ma swoje gra-
nice i  wtedy możesz gorzko żałować swojego 
wcześniejszego zachowania. Na razie postaraj 
się o  większe zaangażowanie i  lepsze kontakty 
z  otoczeniem. W  sprawach zawodowych spró-
buj wykazać się większym zaangażowaniem, bo 
warto.

 RY BY 20.02-20.03
W  najbliższych dniach sytuacja będzie wyma-
gała pewnych korekt zachowania. Twoja intu-
icja trochę będzie zawodzić i  nie zawsze uda 
Ci się dostrzec niebezpieczeństwa czyhające 
w kontaktach międzyludzkich. Zbytnie zaufanie 
i pewność siebie może skończyć się rozczaro-
waniem. Dlatego na razie wstrzymaj się z  po-
dejmowaniem życiowych decyzji, a los nagrodzi 
Cię za cierpliwość.

Merlin

Jeśli już teraz planujesz 
wiosenne odświeżenie miesz-
kania, zawczasu zastanów 
się, jak mają wyglądać Twoje 
ściany.

Kolory zanadto wyraziste 
w pomieszczeniach ciemna-
wych będą dość smutne na-
wet, gdy wybierzesz barwy no-
woczesne, jaskrawe. 

Im mniejszy pokój tym ja-
śniejsze barwy: powiększą go 
optycznie. Biel, popielaty, ja-
sne żółcienie, beże, błękity. 
Zawsze sprawdź wybrany od-
cień przy świetle dziennym jak 
i sztucznym, by uniknąć roz-
czarowań. Blady błękit ma to 
do siebie, że w dużych płasz-
czyznach daje efekt ich od-
dalenia od patrzącego, po-
większając tym samym prze-
strzeń. Uwaga na łączenie 
barw pastelowych: mogą być 
banalne i nudne.

Sufit jaśniejszy niż ścia-
ny optycznie podwyższy po-
mieszczenie, a ciemny - obniży, 
podobnie jak tapeta w wyraź-
ne, poprzeczne pasy (ale da 
efekt wydłużenia ścian).

Modne maxi wzory tapet 
i naklejek wielkopłaszczyzno-
wych na ściany mogą zdo-
minować pomieszczenie; nie-
umiejętnie stosowane - agre-
sywnie przytłoczą i męczą, za-
miast relaksować.

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Dziś, jak to w poście - coś z ryb.

✓Przystawka: kawałek upieczonego i wystudzonego łoso-
sia skropić świeżym sokiem z cytryny, zmiksować z dodatkiem 
małej ilości śmietany lub jogurtu i  serem feta. Można potem 
dać siekany koperek, kapary, sól i pieprz, albo, w innej wer-
sji, drobniutko siekaną (nie miksowaną) małą cebulkę i jajo na 
twardo. Podawać w formie pasty do pieczywa, użyć do faszerowania jaj czy upieczo-
nych, częściowo wydrążonych gorących ziemniaków.

✓Zupa 1: włoszczyznę włóż do zimnej wody i gotuj przykrytą na maleńkim ogniu, 
bez soli, przez około 2 godziny. Potem posól, dodaj ryby słodkowodne (karp, pstrąg, 
leszcz, płotka - bez różnicy), łyżkę suszonego lubczyku i nadal wolniutko gotuj przez 
20 minut. Odcedź wywar (obrane z ości kawałki ryb włóż potem do gotowej zupy), 
dodaj do niego rozmieszaną w małej ilości zimnej wody kaszę manną i ugotuj, przy-
prawiając pieprzem, a na koniec natką i łyżeczką świeżego masła.

✓Zupa 2: ugotuj, dopraw i zmiksuj różyczki kalafiora z selerem, porem i ziemnia-
kiem. W innej wersji zamiast kalafiora są białe szparagi na wywarze z włoszczyzny. 
Plastry wędzonego łososia pokrój w paski i podsmaż bardzo krótko na świeżym ma-
śle lub oliwie. Dodaj do zupy, posyp koperkiem.

✓Drugie danie 1: rybę (może być mrożona kostka) ułóż w natłuszczonym naczy-
niu do zapiekania (jeśli świeży płat - skórą do dołu), skrop cytryną, posól. W pierw-
szej wersji - posmaruj wierzch jogurtem zmieszanym pół na pół z pesto czerwonym 
lub zielonym, odstaw na pół godziny, odsącz i zapiekaj około 20 minut. W drugiej 
wersji - zapiekaj z cytryną i solą przez 10 minut, w tym czasie podsmażając na pa-
telni siekane pieczarki z cebulką, solą i pieprzem, a gdy gotowe, wymieszaj je z małą 
ilością śmietany, rozłóż na podpieczonej rybie, posyp tartym łagodnym serem i za-
piekaj jeszcze 10 minut.

✓Drugie danie 2: szaszłyki z ryb: na szpadki nadziewaj pokrojone kawałki ryby 
(sól, cytryna), na zmianę z cieniutkimi plasterkami cukinii, podpieczonej żółtej papry-
ki, połówkami pomidorków koktajlowych. Smaż z czterech stron lub grilluj!

✓Deser: rybny? Cóż… Znam młodą damę, która zajadała się śledziami smarowany-
mi kremem czekoladowym, ale… była w ciąży. Ja się nie odważyłam. PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Parapety w wielu mieszkaniach pełne są kwiatów doniczkowych. 

Warto wiedzieć, że czasami podróż po parapecie jest podróżą do-
okoła świata! 

Najpierw - Ameryka Południowa. To stąd pochodzi tzw. drzewko 
szczęścia czyli grubosz, którego Anglicy nazywają „money tree” - 

drzewo pieniędzy. Chińczycy uważają je za niezwykle dobroczynne. Także z Ameryki Po-
łudniowej przyjechał skrzydłokwiat, a poinsecja, odkryta dwieście lat temu, wprost z Ko-
lumbii. Z Ameryki Południowej i Środkowej przywędrowała maranta, nazwana tak w XVI 
wieku od nazwiska weneckiego botanika Bartolomeo Maranti.

Ameryka Środkowa to także ojczyzna kaktusów bożonarodzeniowych (zygokaktus): ro-
sną tam nie w ziemi, lecz na pniach drzew, podobnie jak sprowadzony z Indonezji i No-
wej Gwinei storczyk falenopsis.

Z Afryki mamy… swojską pelargonię, najpopularniejszą ozdobę balkonów! Jej rodaczką 
jest sansewieria o długich, smukłych liściach. Nazwę przejęła w XVIII wieku od nazwiska 
włoskiego księcia Raimondo di Sangro principe di Sansevero. Kalanchoe jest rodem z Ma-
dagaskaru, a azalia to Chinka!      Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
Wieczór. Mąż wchodzi do sypialni i figlarnie 

mówi do zaspanej żony:
- Kochanie! Nie mam slipek...!
- Rozumiem, wypiorę je, ale jutro - mamro-

cze żona.
��

Romantyczny wieczór. Ona pyta:
- Kochanie, czy mógłbyś mnie zdradzić z jakąś inną kobie-

tą?
- Kotku! Mówisz - masz! - dziarsko odpowiada On.

��
- Babciu, dlaczego masz w lodówce przyklejone wielkie 

zdjęcie gołej modelki?! 
- Żebym ilekroć spojrzę na nią, pamiętała o odchudzaniu: 

na widok jej figury natychmiast zamykam lodówkę, więc nie 
jem!

- To naprawdę działa?
- Tak i nie... Ja w miesiąc schudłam o 4 kilogramy, ale za 

to dziadek przytył o 7! 
 WesołyRomek

mIesZKaNIeCnaluzie
Wszy st kim nam trze ba spo koj nej chwi li  

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

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od da-
ty ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 2/2013: „Karta lubi dym”.  
Zestaw upominków wylosowała p. Renata Zych z ul. Dwernickiego. Po odbiór  
(z dowodem tożsamości) zapraszamy do redakcji w terminie do 1 marca br.  
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ADMINISTROWANIE

 Zarządzanie, administrowa-
nie nieruchomościami. Kom-
pleksowa obsługa. 
Tel. 608-053-676; 22 497-67-27; 

biuro@bzn.profil.pl

FINANSE

 Kredyty gotówkowe. 
Tel. 507-876-673

 Zeznania roczne, doradca  
podatkowy zeznaniarocznepit@
gmail.com 
 Tel. 601-208-555

KUPIĘ

 AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, mone-
ty, medale.  Tel. 516-400-434
 Aaa Antyki, obrazy, sre-
bro, złoto, monety za gotów-
kę. Dojadę.  Tel. 503-500-705
 Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. Ander-
sa 18.  Tel. 22 831-36-48
 Znaczki, monety, bankno-
ty, pocztówki, książki, srebro, 
meble, obrazy i inne przed-
mioty.  Tel. 22 253-38-79; 
 601-235-118

SPRZEDAM

 Odkurzacze Rainbow – no-
we, używane – serwis, konser-
wacja, akcesoria. 
Tel. 606-742-822;  

www.odkurzaczewodne.eu
 Pianino czarne, niemieckie 
1100 zł, stół okrągły, rozsuwa-
ny.  Tel. 500-358-337

MEDYCZNE

 Alkoholowo-narkotykowe 
odtrucia, Esperal. 
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37
 Dom Opieki tanio, kameral-
nie, rodzinnie. 
 Tel. 22 773-17-86
 Gabinet Odnowy Psychicz-
nej i Biologicznej Po-Moc  
Leczenie uzależnień  Odchu-
dzanie  Odżywianie. 
 Tel. 508-378-177 
 Pedicure u chorego – Centrum 
i Praga Płd.  Tel. 603-615-437

NAUKA

 Angielski, niemiecki. 
 Tel. 601-20-93-41
 Angielski Gocław - kursy 
grupowe/indywidualne. 
 Tel. 508-66-44-20
 Angielski. Dojazd. 
 Tel. 514-959-383
 Angielski – korepetycje. 
 Tel. 668-379-715
 Chemia.  Tel. 503-410-723
 Fizyka, matematyka. Matu-
ry, studenci. Dojeżdżam. Dr. 
 Tel. 607-690-614
 Fizyka, matematyka – do-
jazd.  Tel. 603-581-282; 
 22 615-81-50
 Korepetycje – matematyka, 
z dojazdem.  Tel. 509-285-867
 Liceum zaoczne i szkoły po-
licealne.  Tel. 22 517-77-40; 
 602 232 879 
 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
 Matematyka. 
 Tel. 607-163-744
 Matematyka, fizyka. Gim-
nazjum, szkoły średnie. Matu-
ry. Mgr inż.  Tel. 514-159-110; 
 maclan@mail.com
 Matematyka, fizyka, che-
mia. Dojazd. Tel. 518-810-630
 Niderlandzki/holenderski. 
 Tel. 508-66-44-20
 Rosyjski. Gimnazjum. Li-
ceum. Konwersacje. 
 Tel. 515-314-506

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

 Garaż ul. Garwolińska. 
 Tel. 22 810-56-08; 
 512-511-914
 Kawalerka. 
 Tel. 660-281-236
 Kawalerka 33 m kw. 1200 
zł. Gocław.  Tel. 609-394-164

NIERUCHOMOŚCI/kupię

 Bezpośrednio - dom wol-
no stojący 200 m kw., linia 
otwocka.  Tel. 602-516-180

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 Dom 300/1400 starodrzew, 
bezpośrednio. 
 Tel. 787-437-832

DAM PRACĘ

 DO PRZEPISyWANIA 
NA KOMPUTERZE. 
 TEL. 604-90-41-00

SZUKAM PRACY

 Emerytka posprząta, upra-
suje, małe zakupy w godz. 
8.00-14.00.  Tel. 697-562-917
 Sprzątam w domach + okna. 
 Tel. 511-210-315

PRAWNE

 Doradca Podatkowy – pora-
dy, kłopoty z urzędem skarbo-
wym, wszystkie podatki, spad-
ki, darowizny, aukcje, nieujaw-
nione dochody. Warszawa Go-
cław.  Tel. 22 672-34-34; 
 604-095-656 
 www.podatki-doradca.pl
 Odlesienia działek leśnych, 
warunki zabudowy w lasach, 
przedwojenna parcelacja la-
sów.  Tel. 784-595-351
 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 Adwokacka 
adw. Teresa Zdanowicz. Spra-
wy: cywilne, karne, rodzinne, 
spadkowe. Wawer - Anin ul. 
Ukośna.  Tel. 22 613-04-30; 
 603-807-481

RÓŻNE

TŁUMACZENIA

 Francuski, rosyjski – tłuma-
czenia.  Tel. 22 815-44-91; 
 601-35-18-64

USŁUGI

 AAAA Automatyczne 
pralki, zmywarki - krajowe, 
zachodnie. Naprawa. 
 Tel. 22 612-95-23, 
 0609 105 940
 Anteny - Cyfra+, Polsat, N-
-ka oraz satelity bez opłat, 900 
programów, w tym 20 polskich 
(Trwam, TVP1, TVP2 i TVN), 
anteny, dekodery do TV cy-
frowej, naziemnej. 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
 Cyklinowanie, lakierowanie 
– Jacek Szpakowski. 

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

 Cyklinowanie, układanie, 
lakierowanie, przekładanie 
parkietów  – Jan Grzybowski. 
 Tel. 22 810-70-88; 
 609-542-545 
 Cyklinowanie, lakierowa-
nie.  Tel. 510-727-201
 Czyszczenie Karcherem 
dywanów, wykładzin, tapi-
cerki.  Tel. 694-825-760
 Dezynsekcja - skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16
 Domofony, instalacje elek-
tryczne, pralki. 
 Tel. 601-936-805
 Druk cyfrowy DTG na odzie-
ży, FRUIT OF THE LOOM, 
Wawer.  www.miromiko.pl 
 Tel. 607-277-470
 ELEKTRyCZNE. GŁO-
WACKI.  TEL. 504-618-888
 Elektryk – uprawnienia. 
Tel. 502-443-826; 22 813-77-82
 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, przeglądy ga-
zowe, kominiarskie. 
 Tel. 696-321-228
 HyDRAULIK. 
 TEL. 502-031-257
 Hydraulik. 
 Tel. 505-356-425

 Lodówki, pralki, telewizo-
ry – naprawa. 
 Tel. 694-825-760
 LODÓWEK NAPRAWA. 
 TEL. 22 842-97-06; 
 602-272-464
 Malowanie, gipsy, glazura, 
panele.  Tel. 609-394-164
 Malowanie – tapetowanie – 
remonty.  Tel. 501-028-073
 Malowanie, gładź gipsowa. 
 Tel. 510-711-163
 NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – DOJAZD. 
 Tel. 602-216-943
 Naprawa lodówek, chłodni, 
sprzętu AGD.  
 Tel. 602-275-303
 Naprawa telewizorów u klien-
ta.  Tel. 692-420-605

 PANELE, PODŁOGI. 
 TEL. 504-618-888 
 Pralki, lodówki - naprawa. 
 Tel. 502-562-444; 
 603-047-616
 PRALKI NAPRAWIAM – 
EMERYCI 50% TANIEJ. 
 TEL. 22 672-95-50; 
 503-846-135
 PRZEPROWADZKI. 
 TEL. 669-834-024
 Remonty kompleksowo. 
 www.remonty4u.pl  

Tel. 501-868-930; 
502-218-778

 STOLARZ WyKO-
NA SOLIDNIE – SZAFy, 
KUCHNIE, PAWLACZE, 
ZABUDOWy I NAPRAWy. 
 TEL. 602-126-214

 Tapicerskie. 
 Tel. 22 612-53-88
 TAPETOWANIE, MALO-
WANIE.  TEL. 504-618-888 

 Żaluzje, verticale, rolety - 
naprawy, pranie verticali. 
 Tel. 22 610-54-19
 Rolety antywłamaniowe 
i naprawy.  Tel. 602-228-874
 Rolety, żaluzje, verticale, ro-
lety antywłamaniowe – produk-
cja, naprawa.  Tel. 602-228-874
 Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-511-771

USŁUGI/budowlane

 Dachy, kominy, rynny. Na-
prawa. Budowa. 
 Tel. 504-250-013

USŁUGI/komputerowe

 Naprawa laptopów, PC, Wa-
szyngtona 104. 
 Tel. 503-503-707
 Serwis. Tanio. 
 Tel. 602-849-614

USŁUGI/remontowe

 Gładź, malowanie, panele. 
 Tel. 609-982-675
 Malowanie, tapetowanie, 
panele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521 
 REMONTY. 
 TEL. 782-161-343
 Usługi hydrauliczne, panele, 
remonty.  Tel. 504-250-013

USŁUGI/transportowe

 AAA Wywóz mebli, gruzu, 
sprzątanie piwnic, strychów, 
wycinka drzew, małe roz-
biórki.  Tel. 22 224-22-63; 
 888-651-163
 Przeprowadzki 24 h/7. 
Wywóz i utylizacja starych 
mebli, agd, rtv. 
 Tel. 607-66-33-30
 PRZEPROWADZKI. 
 TEL. 722-990-444
 Przeprowadzki, szybko, ta-
nio!  Tel. 500-502-295
 Autokary 32 i 50 miejsc - 
przewozy do kina, teatru, we-
sela, pogrzeby. Ceny od 300 
PLN.  Tel. 602-269-607
 Transport – przepro-
wadzki – sam. o wymiarach 
– 4,2dł./2,2 wys. – kontener. 
Kraj, zagranica, konkuren-
cyjne ceny.  
 Tel. 502-904-708

UROCZYSTOŚCI

 Filmowanie imprez okolicz-
nościowych. Tel. 602-275-303

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

OGŁO SZE NIA DROb NE   OGŁO SZE NIA DROb NE    OGŁO SZE NIA DROb NE

Miejskie Przedsiêbiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 ul. Grochowska 156 

tel. 22 610-48-74; 22 610-49-11
 ul. Floriańska 12 

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
 całodobowo – tel. 195 88

(połączenie bezpłatne); 
22 836-69-16; 608-054-093

Załatwianie formalności w domu Klienta
www.mpuk.waw.pl

USŁUGi POgrzebOwezakŁad 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

STOLARSTWO 
MEBLOWE 

PEŁEN ZAKRES. 
TEL. 22 773-15-13; 

504-824-568 

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

Tel. 22 499-20-62 

Termowizja. Badanie domu. 
Tel. 660-473-628

Klimatyzacja, wentylacja – 
montaż, projektowanie, ser-
wis 24 h, sprzedaż urządzeń, 
kompleksowa obsługa, do-
radztwo techniczne, szybkie 
terminy realizacji, gwaran-
cja.  Tel. 502-904-708

rEKlAMA rEKlAMA  

Maszyny do szycia użyt-
ku domowego, walizkowe, 
na metalowych częściach, 
z gwarancją. Cena od 200 zł. 

Tel. 22 870-71-72 
Telewizja Cyfrowa. 
Tel. 22 225-24-04 
Grochowska 93  

Gaz, hydraulika – 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, pod-
łączenia, przeróbki, naprawy.  

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

Gaz, hydraulika 24 h, napra-
wa pieca, termy, kuchni, pod-
łączenia, uprawnienia gazowe. 

Tel. 22 610-18-53; 
662-065-292
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rEKlAMA rEKlAMA  

Gimnazjum Nr 20 imie-
nia Bohaterów Olszynki Gro-
chowskiej przy ulicy Afry-
kańskiej 11, obchodzi wła-
śnie 80. rocznicę istnienia. 
Oczywiście szkoła przeszła 
przez trudną reformę oświa-
ty, i w 2004 roku zmieniła 
się z Podstawówki w Gim-

nazjum, ale nie ucierpieli na 
tym ani uczniowie, ani piękna 
historia placówki. Dyrektor 
Paweł Jaworski w rozmowie 
z nami nie kryje dumy z po-
ziomu szkoły, a my nie mamy 
podstaw by nie przyznać mu 
racji. W czasie przerwy mię-
dzy lekcjami, na korytarzach 
nie słychać tak częstych jak 
w innych gimnazjach krzy-
ków czy wulgaryzmów. Nie 
widać wśród uczniów agre-
sji czy marazmu polegające-
go na podpieraniu ścian ko-
rytarzy czy tępym wpatrywa-
niu się w kolegów albo kole-
żanki. Wielu uczniów odnosi 
sukcesy w sporcie - jak mieli-
by ich nie odnosić, skoro kla-
sy o profilu sportowym i nie 
tylko, mają możliwość pra-
cy z wybitnymi trenerami, na 
przykład mistrzowskiej kla-

sy wioślarstwa. To tę szkołę 
ukończyli między innymi wy-
bitni sportowcy Kamila Sko-
limowska czy Kajetan Bro-
niewski, wśród absolwentów 
można odnaleźć także akto-
rów czy poetów. 

Od kilku tygodni w gimna-
zjum panuje atmosfera peł-

nej mobilizacji, bo uczniowie 
podjęli się nie lada wyzwa-
nia – pod okiem nauczycie-
li, w dniu uroczystych obcho-
dów rocznicy, czyli 28 lutego 
wystawią sztukę opowiadają-
cą o losach szkoły, i zagrają 
w niej wspólnie z dyrektorem. 
Splendoru wydarzeniu doda-
je fakt, że wśród gości znajdą 
się ci, którzy w latach 1937–
1939 byli uczniami placówki, 
mieszczącej się jeszcze w bu-
dynku przy ulicy Kordeckie-
go 54. 

No właśnie. Opowiada-
jąc o szkole, nie sposób nie 
cofnąć się w czasie, najle-
piej jeszcze z przewodnicz-
ką, której wiedza i pasja 
przywodzą na myśl najlep-
sze szkolne tradycje. Biblio-
tekarka Bożena Słomińska, 
zna historię placówki jak nikt  

inny. To ona wyciąga ze 
szkolnej gabloty przechowy-
wane tam pamiątkowe księ-
gi pełne zdjęć, zapisków, wy-
cinków z gazet, które obej-
mują wszystkie lata istnie-
nia najpierw Szkoły Podsta-
wowej Nr 54, a teraz gimna-
zjum. Z pasją tłumaczy nam, 

jak w pierwszych latach ist-
nienia, szkole nadano imię 
bohaterów bitwy pod Olszyn-
ką Grochowską, by uczcić 
ich pamięć. Już wtedy wiado-
mo było, że szkoła z takimi 
patronami nie raz i nie dwa 
będzie musiała unieść ciężar 
tradycji i zawalczyć o prze-
trwanie w imię ojczyzny i ho-
noru, co potwierdzają póź-
niejsze wydarzenia. W okre-
sie okupacji hitlerowskiej, 
budynek przy Kordeckiego 

54 zajęli Niemcy, a dziesiąt-
ki uczniów przeniesiono do 
skromnych izdebek przy uli-
cach Igańskiej i Krypskiej. 
W tym samym czasie, wy-
chowawczyni jednej z klas 
Stanisława Biernacka naraża-
jąc życie ukrywała sztandar 
szkoły w swoim domu. Cał-
kiem niedawno uczniowie 
gimnazjum odkryli, że pierw-
szy kierownik szkoły, Piotr 
Malanowski, zginął w Katy-
niu. Trzeba przyznać, że jak 

na jedną szkołę, to naprawdę 
wiele wydarzeń o dużej wa-
dze.  W latach od 1947 do 
1984 roku ze względu na sy-
tuację polityczną szkoła nie 
nosiła imienia patronów. Na-
uczyciele i przyjaciele szko-
ły mimo to nie poddali się, 
i ukrywając jej sztandar wy-
walczyli przywrócenie daw-
nej nazwy. Do dnia dzisiej-
szego gimnazjum podtrzy-
muje dawne tradycje, dba-
jąc o harcerzy, działalność 
prospołeczną uczniów, ich 
udział w wydarzeniach zwią-
zanych z obchodami roczni-
cowymi bitwy pod Olszyn-
ką Grochowską przypada-
jącymi 25 lutego – w samej 
szkole znajduje się izba pa-
mięci, gdzie przechowywa-
na jest urna z ziemią z miej-
sca bitwy, czy kopia pamiąt-
kowego krzyżyka olchowe-
go, który powędrował z wi-
zytą uczniów i nauczycieli 
aż do Papieża Jana Pawła II 
w 1997 roku. 

Na zakończenie chciało-
by się rzec – oby wszyst-
kim szkołom chciało się 
chcieć, tak jak chce się dy-
rekcji, uczniom i nauczycie-
lom Gimnazjum Nr 20 har-
cerskim okrzykiem – Czuj, 
Czuj, Czuwaj!

Sandra Borowiecka

80 LAT MINĘŁO
Niezupełnie jak jeden dzień, ale wypada pochwalić szkołę za 
umiejętność niesienia własnej historii i połączenia jej z tym, 
co ważne – zachęceniem uczniów do aktywności i myślenia. 
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CARIDENT
Gabinet�

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwkoklubu„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

RATY! ! !

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

−– Le kar ski
war sza wa, 

ul. gre na die rów 21
tel. 22 813−22−38

od po n. do pt . w godz. 10.00−20.00

Sto ma to log
odponiedzia³kudopi¹tku

10.00-19.00
Gi ne ko log
odponiedzia³kudopi¹tku

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

16.00-18.00
Uro log
wtorek14.00-16.00
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Praca placówek medycznych 
oparta jest nie tylko na dobrej ka-
drze i niezawodnym sprzęcie spe-
cjalistycznym. Jej dużą i znaczącą 
część stanowią codzienne formalno-
ści, procedury, czynności związane 
z zarządzaniem szpitalami. 

W dzisiejszych czasach wręcz nie-
wyobrażalne jest, by odbywały się one 
bez technologii informatycznych. Mi-
mo to wciąż wiele placówek ma dużo 
do nadrobienia w tym zakresie. Przy 
wsparciu unijnym zostaną zinforma-
tyzowane dwa warszawskie szpitale – 
Instytut Matki i Dziecka oraz Szpital 
św. Anny. Decyzją zarządu wojewódz-
twa mazowieckiego projekty o łącznej 
wartości ponad 9 mln zł zostaną dofi-
nansowane 7,7 mln zł z UE.

Informatyzacja Instytutu Matki 
i Dziecka będzie polegała na budowie 
sieci LAN w budynkach znajdujących 
się przy ulicy Kasprzaka 17a w War-
szawie. Będzie to sieć oparta na tech-
nologiach przewodowych i bezprze-
wodowych. Wewnątrz budynków In-
stytutu zainstalowane zostaną okablo-
wanie oraz urządzenia aktywne (prze-
łączniki, bramki itp.), serwery i inne 
urządzenia związane z prawidłowym 
funkcjonowaniem sieci. Tak przepro-
wadzona sieć pozwoli stworzyć pod-
stawy dalszego wykorzystania no-
woczesnych technologii teleinforma-
tycznych (np. e-rejestracja, e-zdrowie, 
elektroniczna karta pacjenta).

W ramach tej inwestycji poza bu-
dową światłowodowej sieci LAN pla-
cówka zyska nowy sprzęt. Rozbudo-
wana zostanie również serwerownia. 
Dyrektor Tomasz Maciejewski powie-
dział, że projekt poza usprawnieniem 
pracy szpitala przyniesie również du-

żo radości leczonym tam dzieciom, bo 
planowane jest utworzenie dla malu-
chów kącików wykorzystujących urzą-
dzenia multimedialne.

Szpital św. Anny przyjmuje w cią-
gu roku prawie 30 tys. pacjentów, re-
alizując około 70 tys. wizyt i ok. 7 tys. 
pobytów szpitalnych. Obecnie posiada 
jedynie szczątkową infrastrukturę tele-
informatyczną, co powoduje, iż nawet 

na tle innych szpitali stanowi enkla-
wę wykluczenia informacyjnego. Przy 
wsparciu ze środków unijnych szpital 
(siedziba przy ul. Barskiej 16/20, ale 
też placówki przy al. Bohaterów Wrze-
śnia 7, ul. Joteyki 13 i ul. Schillera 10) 
zostanie wyposażony w infrastruktu-
rę teleinformatyczną, sprzęt kompute-
rowy. Wdrożone będą tam wszystkie 
aplikacje niezbędne do usprawnienia 
informatycznego placówek. Jak pod-
kreśliła dyrektor Mirosława Rutkow-

ska, pacjenci będą mieć komfort ko-
rzystania z Internetu w szpitalu, ale in-
westycja jest niezwykle ważna przede 
wszystkim z technicznego punktu wi-
dzenia, bo zapewni bezpieczeństwo 
danych o pacjentach.

Pozwoli to rozbudować istniejące 
systemy wewnętrzne, a także stwo-
rzyć nowy tzw. back-office oraz zin-
tegrować go z systemami stworzony-

mi lub tworzonymi w innych przedsię-
wzięciach (w tym z ePUAP, BIP, sys-
temem obiegu dokumentów itp.). Ca-
łość przede wszystkim usprawni pracę 
szpitala, wymianę dokumentacji mię-
dzy placówkami. Taka poprawa za-
rządzania szpitalem przyspieszy pew-
ne standardowe formalności. Informa-
tyzacja placówek ma zakończyć się 
w tym roku.

Na podstawie informacji prasowej 
Urzędu Marszałkowskiego 

NOWOCZEŚNIEJ W SZPITAlACH

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawka + szkła + robocizna 

(sfera –4 do +6)
Warszawa, ul. Majdańska 7

Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

TYLKO 299 zł
„Dwa w Jednym” (do dali i czytania)

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

  soczewki z antyrefleksem
 soczewki do pracy biurowej
  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS

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

Akty powołania dla czte-
rech konsultantów me- 
dycznych w  dziedzinach 
medycyny oraz dla Naczel-
nego Lekarza Uzdrowiska 
wręczył 6 lutego br. Jacek 
Kozłowski, wojewoda ma- 
zowiecki. 

Spotkaniu towarzyszyło podsumo-
wanie prac Wojewódzkiej Komisji ds. 
Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 
w 2012 r. W obradach udział wzięło  
70 konsultantów wojewódzkich. 

Podczas spotkania wojewoda wręczył 
powołania: dr Irenie Waleckiej-Herni-
czek (dermatologia i wenerologia), prof. 
Krystynie Chrzanowskiej (genetyka kli-
niczna), dr Grażynie Bączek (pielęgniar-
stwo ginekologiczne i położnicze), prof. 
Elżbiecie Jurkiewicz (radiologia i dia-
gnostyka obrazowa). Na stanowisko Na-
czelnego Lekarza Uzdrowiska powołany 
został lek. Krzysztof Pisz. Do jego za-
dań należeć będzie m.in. współdziałanie 
z osobami sprawującymi nadzór specja-
listyczny na obszarze województwa ma-
zowieckiego, przeprowadzanie kontroli 
stanu i funkcjonowania urządzeń lecz-
nictwa uzdrowiskowego oraz rozpatry-
wanie skarg pacjentów na świadczenia 
udzielane w uzdrowiskach. 

Konsultanci wojewódzcy na Ma-
zowszu działają w osiemdziesięciu 
dziewięciu dziedzinach medycyny, far-
macji i ochrony zdrowia. Pełen wykaz 
specjalistów, wraz z danymi kontakto-
wymi, jest dostępny na stronie www.
mazowieckie.pl pod banerem Zdrowie.

Konsultanci powoływani są przez 
wojewodę. Do ich zadań należy m.in. 
przeprowadzanie kontroli podmiotów 
leczniczych w zakresie jakości i do-
stępności świadczeń, kształcenia, do-
skonalenia zawodowego oraz wyposa-
żenia. Przygotowują również informa-
cję na temat zasobów i potrzeb kadro-
wych w dziedzinie medycyny, farmacji 
i ochrony zdrowia. Opiniują wnioski 
o wpisanie na listę jednostek upraw-
nionych do prowadzenia specjalizacji. 
Na wniosek wojewody wydają opinię 
o spełnieniu przez podmiot leczniczy 
warunków do udzielania świadczeń 
zdrowotnych w danej dziedzinie me-
dycyny.

Podczas spotkania omówiono rów-
nież: zmiany w systemie specjalizacyj-
nym lekarzy i lekarzy dentystów, oce-
nę zabezpieczenia świadczeń zdrowot-
nych mieszkańców Mazowsza, działal-
ność kontrolną wojewody mazowiec-
kiego oraz funkcjonowanie Komisji 
ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycz-
nych. Komisja powołana została na 
podstawie ustawy z 28 kwietnia 2011 
roku o zmianie ustawy o prawach pa-
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

W 2012 r. wpłynęły do niej 53 wnio-
ski. 13 z nich dotyczyło zakażenia, 6 
śmierci pacjenta, pozostałe rozstroju 
zdrowia lub uszkodzenia ciała. Wyda-
no 16 orzeczeń, z czego dziesięć o bra-
ku zdarzenia i 6 orzeczeń o zdarze-
niu medycznym. Komisja zwróciła 12 
wniosków bez rozpatrzenia (z powodu 
m.in. braków w dokumentacji). Pozo-
stałe wnioski są nadal rozpatrywane.

(K.J.)

Powołano czterech 
konsultantów

Szacuje się, że około 
10 procent populacji nie-
dosłyszy. Oznacza to, że 
słuch około 200 tys. war-
szawiaków nie jest prawi-
dłowy, choć z pewnością 
nie każdy zdaje sobie z te-
go sprawę.

Trudno jest zdefiniować 
takie pojęcie jak „nor-
malne słyszenie”. Istnie-
je znaczna różnica mię-
dzy zdolnością słyszenia 

u noworodka i nastolatka. 
Tak samo jak występują 
różnice u ludzi dwudzie-
sto-, czterdziesto i sześć-
dziesięcioletnich. Jak wie-
le innych rzeczy słuch 
zmienia się na przestrzeni 
życia, ale zmiany zazwy-
czaj występują tak wolno, 
że na początku wcale ich 
nie zauważamy. Dopiero, 
gdy słuch zaczyna wpły-
wać na nasz sposób po-

rozumiewania się z inny-
mi osobami, zaczynamy 
się zastanawiać, co się 
dzieje.

Skutecznym rozwiąza-
niem otwierającym drzwi 
do świata dźwięków, któ-
re wydawały się bezpow-
rotnie utracone, może 
okazać się aparat słucho-
wy. Współczesne apara-
ty to bardzo zaawanso-
wane i zminiaturyzowa-
ne urządzenia, potrafiące 
dostosować się do ubyt-
ku pacjenta. Wybór kon-
kretnego modelu aparatu 
w znacznej mierze zależy 
od rodzaju ubytku słuchu, 

ale także od osobistych 
preferencji pacjenta i je-
go trybu życia. W każdym 
przypadku specjalista au-
dioprotetyk zaproponu-
je najlepsze rozwiązanie i 
pomoże dokonać najlep-
szego wyboru.

- W ostatnich latach ob-
serwujemy zwiększone za-
interesowanie pacjentów 
naszymi usługami. Nosze-
nie nowoczesnego, minia-
turowego aparatu słucho-
wego nie jest już krępują-
ce jak 10 czy 20 lat temu, 
a jako najczęstsze przyczy-
ny dyskomfortu pacjenci 
wskazują trudności w ko-
munikowaniu się z rodziną 
i znajomymi. Nowoczesne 
technologie nie ominę-
ły aparatów słuchowych, 

które wyposażone są w 
bardzo szybkie procesory 
potrafiące czynić z dźwię-
kiem prawdziwe cuda – 
mówi Izabela Marczyk, dy-
plomowany audioprote-
tyk z firmy Fonikon, która 
specjalizuje się w niesie-
niu pomocy osobom nie-
dosłyszącym.

 Aparat słuchowy mo-
że przynieść wielką, po-
zytywną i natychmiastową 
różnicę. Bardzo ważnym 
czynnikiem jest indywidu-
alne zaangażowanie pa-
cjenta w proces noszenia 
aparatu. Im więcej infor-
macji może on dostarczyć 
o swoich odczuciach i po-
trzebach, tym lepsze będą 
rezultaty.

AS 2013

zadbaj O Swój SŁUch
Słabo słyszysz? Masz trudności z ro- 
zumieniem mowy? A może ktoś z blis- 
kich ma kłopoty ze słuchem? Przeczy-
taj, w jaki sposób zasięgnąć pomocy!

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

Wojskowy Inst. med.
ul. Szaserów 128 

II piętro, gab. L 254
(wejście z kl. schodowej)
tel. 22 245-59-93
tel. 882-190-636

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.

Od lewej: Wiesław Raboszuk, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego 
i Tomasz Maciejewski, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka.
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Dzielnicowonasportowo Dzielnicowonasportowo

9 lutego, na ponad sied-
miuset biegaczy w Parku 
Skaryszewskim, czekała na 
mecie gorąca, gęsta i pysz-
na czekolada. Nie mogło 
być inaczej, gdyż tego dnia 
odbyła się tu ósma edycja 
Biegu Wedla.

To jedna z największych, 
cyklicznych imprez sporto-
wo-rekreacyjnych organizo-
wanych zimą w prawobrzeż-
nej Warszawie. Bieg Wedla 
ujęty jest w ogólnopolskiej 
klasyfikacji Festiwalu Bie-
gowego. Biorą w nim udział 
profesjonaliści i amatorzy. 
To bieg, w którym Tomasz 
Lipiec (były chodziarz, 
olimpijczyk), startuje razem 
z Moniką Kacprzak, która 
pierwszy raz pokonała zało-
żony dystans. Problemem nie 
jest także wiek zawodników. 
Biegają zarówno maluszki, 
jak i osoby starsze. W Bie-
gu Wedla każdy znajduje 

dla siebie pole do rywaliza-
cji. Od spokojnego marszu 
na orientację, przez bieg na 
orientację, po aż cztery bie-
gi główną aleją Parku Ska-
ryszewskiego (na dystan-
sie 250 m, 1,8 km, 5,43 km  

i 9 km). Tegorocznymi zwy-
cięzcami tych właśnie biegów 
(w kolejności wspomnianych 
dystansów) zostali: Mikołaj 
Miłkowski, Radosław Le-
bioda, Andrzej Ignatowicz 
i Piotr Łobodziński.

Z każdą edycją Biegu We-
dla przybywa kategorii, 
w których fundowane są do-
datkowe nagrody. W tego-
rocznej edycji dzięki honoro-
wym patronom biegu, Radzie 
Samorządu Kamionka oraz 
wiceprzewodniczącej Rady 
Pragi Południe, Katarzynie 
Olszewskiej, nagrodzono 
m.in. w „dużych” biegach 
najszybsze trzydziestolatki 
(Anna Pawłowska-Pojawa 
i Emilia Zielińska), najlep-
szych związanych z Kamion-
kiem (Arkadiusz Rowiński 
z Lotte Wedel i Adam Wa-
lendziewski z ING) oraz 
najszybszego samorządowca 
biegu na 5,43 km, którym 
został Paweł Lech, przewod-
niczący miejskiej komisji 
sportu.

Po raz pierwszy od kilku lat 
wystartował w Biegu Wedla 
jego główny patron honoro-
wy, wojewoda mazowiecki 

Jacek Kozłowski, który nie-
dawno przeszedł skompliko-
waną operację kręgosłupa. 
– Wszyscy lekarze mówili, że 
mnie zoperują jeśli zmienię 
tryb życia, a ja znalazłem ta-
kiego, który mnie zoperował 
pod warunkiem, że trybu życia 
nie zmienię! I biegam z kawał-
kiem tytanowego kręgosłupa... 
– na mecie widać było, że wo-

jewoda jest bardzo zmęczony, 
ale jeszcze bardziej zadowolo-
ny z pokonania przeciwności 
i 9 km. Bieg Wedla organizo-
wany jest przez południowo-
praski oddział PTTK i zawsze 
odbywa się w ramach akcji 
„Zima w Mieście”. Głównym 
partnerem imprezy jest oczy-
wiście marka LOTTE Wedel.

 ar

Sprin tem, 
czy li trzy 
py ta nia do…
Marka Borowskiego – Senatora RP, 
byłego Marszałka Sejmu.

- Panie Marszałku, rasowy polityk musi 
być znakomitym strategiem… Grywa Pan 
w szachy?

- Domyślam się, do czego Pan zmierza… 
(śmiech). Faktycznie, grywam, jeśli mam 
okazję, choć teraz moja siła gry jest dużo 
mniejsza niż w młodości. Wtedy to chodzi-
łem na sekcję szachową i zdobywałem po-
szczególne kategorie szachowe. Potem prze-
rzuciłem się na brydża i grałem w turniejach. 
Ale moimi podstawowymi dyscyplinami były 
siatkówka i badminton. Uważam, że trzeba 
się rozwijać wszechstronnie.

- To na badmintona musimy się kiedyś 
umówić, bo właśnie szukam partnera do 

gry. A wracając do szachów – są ważne, 
szczególnie w młodym wieku, nieprawdaż? 

- Potwierdzają to badania przeprowadzo-
ne w różnych krajach. Dzieci, które grają 
w szachy, a nie muszą stawać się mistrzami, 
łatwiej się koncentrują, są bardziej konse-
kwentne, lepiej się uczą, lepiej przyswaja-
ją przedmioty ścisłe. Jestem zwolennikiem 

tego żeby do szkół wprowadzać gry logicz-
ne, rozwijające intelektualnie. U nas właści-
wie są takie trzy: scrabble, szachy i brydż. 
W każdej szkole powinna być przynajmniej 
jedna sekcja którejś z tych gier. To powin-
ny być zajęcia pozalekcyjne. Przy dobrych 
instruktorach, których, oczywiście, trzeba 
wykształcić, to może mieć naprawdę szeroki 
zasięg. Były takie pomysły żeby Warszawa 
była pierwszym miastem, w którym szachy 
są w szkołach, ale idzie to ciężko. Postano-
wiłem nie czekać i wziąć sprawy w swoje 
ręce…

- I na początek zaproponował Pan i zor-
ganizował turniej drużynowy, Mistrzostwa 
Szkół Podstawowych Prawobrzeżnej War-
szawy w Szachach…

- No, oczywiście, nie sam. Przy pomocy 
i wsparciu dzielnic, burmistrzów, dyrekto-
rów szkół, nauczycieli i związków szacho-
wych. Rozgrywki trwają. Już jesteśmy po 
etapach wewnątrzszkolnych i mamy wyło-
nione zwycięskie drużyny w części dziel-
nic. W sumie, w eliminacjach wzięło udział 
1500 dzieci w 43 szkołach prawobrzeżnej 
Warszawy. Turniej jest drużynowy, gdyż 
zawodów indywidualnych jest dużo, a tu 

chodzi o wzbudzenie szerokiego zaintereso-
wania szachami i danie szansy zagrania tak-
że tym dzieciom, które do indywidualnego 
turnieju nawet by się nie zgłosiły. W każdej 
czteroosobowej drużynie gra przynajmniej 
jedna dziewczyna. Rozegrano już turnieje 
na Pradze Południe, w Wesołej i Remberto-
wie. 21 lutego grać będą młodzi szachiści na 
Pradze Północ, a cztery dni później na Tar-
gówku. Finał finałów planuję w kwietniu. 
Wtedy zmierzą się ze sobą najlepsze druży-
ny w dzielnicach prawobrzeżnej Warszawy. 
Przy czym Praga Południe i Targówek, jako 
dzielnice z dużą ilością szkół, będą miały 
po dwie reprezentacje w finale. Dodatko-
wo każda z dzielnic będzie mogła wystawić 
jeszcze jedną reprezentację mieszaną, to 
znaczy muszą w niej być uczniowie z róż-
nych szkół. Mam nadzieję, że dzięki takim 
działaniom uda się przekonać władze War-
szawy do wprowadzenia szachów do szkół. 
Już się zgłosiło do mnie kilkudziesięciu na-
uczycieli, którzy chcą zostać przeszkoleni 
i prowadzić zajęcia w swoich placówkach. 
Można by potem zorganizować na przykład 
szkolną ligę szachową…

Rozmawiał Adam Rosiński 
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cZEKoLADowE BIEGANIE

gabinet 
StOmatOlOgicznO−PrOtetyczny

rok założenia 1992
ul. grochowska 142 tel. 22 610−41−91

czynny pon.−pt. 9.00−20.00
Pe³en zakres us³ug:

 Stomatologia zachowawcza
 Chirurgia
 Protetyka: korony, mosty, protezy
  rTg i kamera wewn¹trzustna na 

miejscu
POrady i PrzeglĄdy – bezPŁatnie
Konkurencyjneceny–wysokajakoœæus³ug!

Cennikipromocjenanaszejstronie:
www.stomatolog-protetyk.waw.pl

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 

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICh I STOLARSKICh

d.„REDOM” 
ul. Walecznych 76, 

tel./fax 22 617-23-33
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

Z A p r A S Z A M y:�
w�godz.�700−1800,��sob.�900−1400


