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Trzymamy
za s³owo

Wybieraliœmy prezydenta
Warszawy spoœród kilku na-
prawdê dobrych kandydatów,
w finale znaleŸli siê godni naj-
wy¿szych stanowisk rywale.
Mamy obranego nowego prezy-
denta i... kilka powa¿nych
spraw do za³atwienia. Od Han-
ny Gronkiewicz-Waltz oczekujê
zrealizowania jej programu wy-
borczego. 

Warszawa ma naprawdê du-
¿y bud¿et i spore mo¿liwoœci
pozyskania kolejnych œrodków.
Grzechem by³oby nie wykorzy-
staæ tej szansy i nie zbudowaæ
nowych mostów, dróg, mie-
szkañ, nie zreformowaæ ustroju
miasta i nie dokoñczyæ proce-
su przygotowywania planów
przestrzennych dla wszystkich
dzielnic. 

Od jej rywala, Kazimierza
Marcinkiewicza spodziewam
siê, ¿e deklarowana przez nie-
go mi³oœæ do Warszawy nie bê-
dzie zawiedzionym uczuciem.
Bez wzglêdu na to, gdzie bê-
dzie kontynuowaæ swoj¹ karie-
rê, bêdzie wspieraæ stolicê
w planach rozwojowych. Za
Markiem Borowskim stoi spora
grupa radnych – chcia³bym, by
dotrzymali s³owa i wsparli zwy-
ciêzców wyborów w zamiarach
przyœpieszenia rozwoju War-
szawy.

Od pozosta³ych kandydatów
oczekujê, ¿e wykonaj¹ czyny
zgodne z minimum przyzwoito-
œci: choæby posprz¹taj¹ po sobie. 

Mijaj¹ tygodnie, a miasto
wci¹¿ jest oblepione tysi¹cami
plakatów. Deklarowali, ¿e chc¹
miasta piêknego - niech dotrzy-
maj¹ s³owa.

Tomasz Szymański
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RABATY!

ABUD
MIESZALNIA

TYNKÓW I FARB
� systemy ociepleñ budynków
� tynki i farby elewacyjne
� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy
� akcesoria, zamocowania

04-247 Warszawa, ul. Che³m¿yñska 1/Marsa
tel./fax (022) 610 01 80
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W NUMERZE:
� Adwent, czyli...

nadejœcie ssssttttrrrr....     3333
� Dzieñ sesji

ssssttttrrrr....     4444

� Szembek o¿y³
ssssttttrrrr....     5555

� Mieszkañcu
pomó¿ ssssttttrrrr.... 6666

� By nie odesz³a
nadaremno...

ssssttttrrrr.... 8888
� Putin dosta³ pod

Olszynk¹
ssssttttrrrr.... 9999

� Nasze dzieci 
w „buszu”

ssssttttrrrr.... 11112222
� Z miasta

ssssttttrrrr.... 11115555

Pustaki � Cegła � Gipsy � Siatka � Styropian 
Wełna � Tynki maszynowe � Płyty g−k

TYNKI FARBY W KOLORACH W 24 H

ul. Che³m¿yñska 1 tel. 022 612-32-71
ul. Zdziarska 64 tel. 022 747-01-60 

pon.−pt. 8−17, sob. 8−13

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH

Z gazetą MIESZKANIEC specjalny RABAT!!!

CENTRUM MEDYCZNE
OSTROBRAMSKA
MAGODENT

ssssttttrrrr.... 11116666

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

�� bezbolesne leczenie
�� nowoczesna protetyka
�� ortodoncja
u WA G A !
� Promocyjna cena

koron porcelanowych
czynne 9−20, sobota 9−14

TŁUMACZENIATŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe –– wwsszzyyssttkkiiee  jjęęzzyykkii

www.att.waw.pl

Warszawa
ul. Saska 8/91,  
tel./fax 617−31−66
ul. Rejowiecka 12, 
kom. 0501 733 468
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REKLAMA REKLAMA

– Dobro Warszawy nie ma barw politycz-
nych – powiedzia³a w sobotê 2 grudnia no-
wa prezydent Warszawy Hanna Gronkie-
wicz-Waltz podczas swojego exposé po ofic-
jalnym objêciu urzêdu prezydenta stolicy. 

– Mosty, metro, drogi bêd¹ tak samo s³u¿yæ
ludziom o pogl¹dach prawicowych, lewico-

wych, centrowych i tym, których polityka
w ogóle nie interesuje. Moje has³o „Razem
dla Warszawy: bêdzie obowi¹zywaæ tak¿e te-
raz, kiedy kampania wyborcza siê skoñczy³a –
powiedzia³a i doda³a: – Jestem osob¹, która
³¹czy, tward¹ i dzieln¹, ale która nie dzieli.
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Zak³ad Pogrzebowy 

„„NNIIEEBBOO””
ul. Grochowska 285
tel. 810-27-47 czynny ca³¹ dobê

Wawer, ul. Trakt Lubelski 157
tel. 615-31-23 czynny 8-17

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

Walka z przestêpczoœci¹ bêdzie
jednak trwa³a zawsze. Na przy-
k³ad policjanci z Pragi Po³udnie
zatrzymali z³odzieja samocho-
dów. W alei Waszyngtona mun-
durowi zauwa¿yli forda focusa,
skradzionego kilka dni wczeœniej
z ulicy Siennickiej. Zorganizowa-
no blokadê ulic, pojazd zatrzyma-
no przy skrzy¿owaniu Waszyng-
tona i Miêdzyborskiej. Kierowc¹
okaza³ siê 23-letni Marcin Sz.
W chwili zatrzymania by³ pod
wp³ywem narkotyków.

* * *
Uda³o siê równie¿ zatrzymaæ

25-letni¹ Annê K., która dokony-
wa³a oszustw na tzw. „krewniaka”.
W po³owie listopada zadzwoni³a
do starszej osoby, mieszkanki na-
szej dzielnicy i podaj¹c siê za cór-
kê szwagierki, poprosi³a o piln¹
po¿yczkê finansow¹. Staruszka nie
mia³a ¿¹danych 10 tys. z³otych, po-
sz³a po nie do banku. Pieni¹dze
wyda³a rzekomej kole¿ance córki
szwagierki. Oszustwo szybko wy-
sz³o na jaw, policjanci wszczêli do-
chodzenie, wytypowali podejrza-
nych. Anna K., narodowoœci rom-
skiej przyzna³a siê do oszustwa.
Policja wzywa innych poszkodo-
wanych do z³o¿enia zeznañ.

* * *
Policjanci z Wawra zatrzymali

19-letniego Rados³awa P. i jego
równolatka Micha³a B., mie-
szkañców Aleksandrowa, którzy
na ul. Walcowniczej w godzinach
wieczornych napadli na studenta
Politechniki Warszawskiej, Za-
brali mu plecak, w którym m.in.
by³a znaczna suma pieniêdzy.
W napadzie towarzyszy³ im trze-

ci wspó³sprawca. Policjanci
twierdz¹, ¿e jego zatrzymanie
jest ju¿ tylko kwesti¹ czasu.

* * *
Dwóch pijanych rowerzystów

zatrzymali mundurowi z Komisa-
riatu Policji w Weso³ej patroluj¹cy
dzielnicê. Oko³o godziny 21.00 na
ulicy I Praskiego Pu³ku zatrzyma-
li 40-letniego Krzysztofa B., który
jecha³ œrodkiem jezdni. Funkcjo-
nariusze natychmiast uniemo¿li-
wili rowerzyœcie dalsz¹ jazdê.
Poddali go badaniu alkomatem,
które wykaza³o 1,05 promila. Te-
raz Krzysztof B. odpowie za pro-
wadzenie pojazdów mechanicz-
nych w stanie nietrzeŸwoœci. Dru-
gie zatrzymanie mia³o miejsce po
pó³nocy na ulicy Pi³sudskiego. 33-
letni Robert K., pod wp³ywem al-
koholu jecha³ rowerem œrodkiem
jezdni. Równie¿ odpowie za pro-
wadzenie pojazdów w stanie nie-
trzeŸwoœci. tomel

i Straży Miejskiej

We wtorek 28 listopada po po³u-
dniu, stra¿nicy miejscy patroluj¹cy
okolice Dworca Wschodniego
spostrzegli na ulicy Lubelskiej
trzech z³odziei. Mê¿czyŸni rozpru-
li plandekê samochodu i przek³a-
dali do swojego auta zgrzewki Co-
ca-Coli. Funkcjonariusze natych-
miast podjêli interwencjê. Niestety
dwóch z³odziei zd¹¿y³o wskoczyæ
do skody i odjechaæ z piskiem
opon. Trzeciego sprawcê kradzie-
¿y ujêto po krótkim poœcigu. 35-
letni Robert K. trafi³ na komisariat. 
Zespół prasowy Straży Miejskiej

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Spada przestêpczoœæ w Warszawie. W ci¹gu
dziesiêciu miesiêcy br. dokonano o 13 tys. mniej
ni¿ w analogicznym okresie roku ubieg³ego
przestêpstw przeciwko mieniu, równie¿ o 13 tys.
mniej kradzie¿y, o 5 tys. mniej kradzie¿y z w³a-
maniem, skradziono o 3 tys. mniej samocho-
dów. O blisko 900 by³o mniej rozbojów.

P.W. DOM POGRZEBOWY
„ANIN”
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ul. Patriotów 349
tel. 613-08-95

CCAAŁŁOODDOOBBOOWWOO

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621

P E Ł E N  Z A K R E S  U S Ł U G
Warszawa, ul. Grochowska 242

www.zup-totus.prv.pl

C A Ł O D O B O W O

Zak³ad Us³ug PogrzebowychZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
Warszawa ul. Korkowa 167 

tel.: 613-24-42
Ca³odobowo 0-602-398-417

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

Ca³odobowo 0-604-216-738

KREDYTY
�� ju¿ od 390 z³ dochodu
�� bez zgody wspó³ma³¿onka
�� szybka decyzja
�� okres sp³at do 60  miesiêcy
�� kredyty bankowe

Agencja Kredytowa
ul. Komorska 30

tel. 022 612-38-21, 0501 303 236

REKLAMA REKLAMA

KSIĘGARNIA „Ściąga”
C.H. Szembeka, I piêtro, paw. 140

pon.-pi¹t. 1000-1900, sob. 900-1600

�� kalendarze 2007
�� upominki
�� pomoce i lektury szkolne
�� artyku³y papiernicze
�� obrazy olejne

<<GOC£AW>>
Agencja Ubezpieczeniowa

V-Inspektoratu PZU S.A.

ul. Abrahama 18
www.pzugoclaw.com

U B E Z P I E C Z E N I A
– Komunikacyjne (PAKIETY)
– Maj¹tkowe
– Firm

t e l .  6 7 3 - 2 9 - 9 6

TELEFONY
KOMÓRKOWE
� skup � sprzeda¿
� sim-locki
� akcesoria
� naprawy

„KRAS-PHONE”
�� ul. Zamieniecka 90 paw. 311,

Bazar Szembeka
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60
�� ul. Fieldorfa 10 paw. 329

tel. 406−28−29; 0510 834 834

ZAK£AD POGRZEBOWY
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel/fax 022 610−02−17
kom. 0602−26−26−75

C A Ł O D O B O W O

ul. Witolińska 43
Warszawa−Grochów 
obok AutoWitolin HONDA
pon.–pt. 9–19, sob. 9–15

(0 22) 612 13 40
(0 22) 424 64 35

www.komissezam.pl
e-mail: biuro@komissezam.pl

Chcesz tanio umeblowaæ biuro, sklep lub mieszkanie?
K o m i s „S E Z A M”

P R O M O C J A ! ! ! � fotele biurowe 2 w cenie 1 – 60zł,
� monitory 15/17´´ po 22 i 44 zł � biurka (dąb) komplet od 100 zł
� bateria Energizer w super cenie np. paluszki alkaliczne – 2 zł

Oferujemy do biura i sklepu:� szafki biurowe dwudrzwiowe od 69 z³� szafki na akta metalowe od 99 z³� szafy ubraniowe i aktowe
dwu i jednodrzwiowe od 149 z³ � faksy telefony w tym bezprzewodowe od 49 z³ � œcianki dzia³owe ju¿ od 69 z³ � rega³y wysta-
wowe od 99 z³ � lady recepcje � rega³y, stoliki, krzes³a w bardzo atrakcyjnych cenach � segregatory i foremki na dokumenty od 2
z³ � oraz wiele innych propozycji niezbêdnych do prowadzenia biura i sklepu.
Oferujemy do domu: szafy sosnowe od 249 z³ � szafy dwudrzwiowe od 149 z³ � wersalki, tapczany od 99 z³ � szafki kuchenne od
29 z³ � ¿arówki od 0,69 z³ � lodówki  od 149 z³ � sto³y od 100 z³ � krzes³a tapicerowane od 50 z³ � wypoczynki, ³awy, fotele, sto³y,
krzes³a – wszystko do domu. Nie ograniczamy siê wy³¹cznie do rzeczy nowoczesnych. Posiadamy rozleg³¹ pozycjê starych, styli-
zowanych oraz z ró¿nych stron œwiata mebli, bibliotek, kredensów, witryn, komód, figurek dekoracyjnych.

Wspó³pracujemy z firmami transportowymi, zajmuj¹cymi siê przeprowadzkami oraz restauratorami mebli.
W sprzeda¿y posiadamy równie¿ sprzêt specjalistyczny np. rehabilitacyjny, sejfy, szafy metalowe, profesjonalne ksera, drukarki, faksy.

REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA I N D Y W I D U A L N E  DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW
PRZYJDŹ – Komis „S E Z A M” to SATYSFAKCJA ZAKUPÓW. U nas można się  T A R G O W A Ć!  
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Zapewni³a przy tym warszawiaków, ¿e nie zawiedzie. Hanna
Gronkiewicz-Waltz podkreœli³a, ¿e wybory na urz¹d prezydenta
stolicy pokaza³y, i¿ wielu warszawiaków ma podobne do niej
marzenia na temat tego, jak powinno wygl¹daæ miasto. Przypo-
mnia³a, ¿e za wzór stawia³a sobie prezydenta Warszawy Stefa-
na Starzyñskiego, który pe³ni³ tê funkcjê w latach 1934-1939. 

- Warszawiacy uwierzyli, ¿e nasze miasto mo¿e rozwijaæ siê tak
samo, a nawet szybciej od innych stolic europejskich. ¯e mo¿e byæ
piêkne, wspania³e, wygodne - powiedzia³a. Doda³a, ¿e ma nadzie-
jê, i¿ w rz¹dzeniu miastem bêd¹ jej pomagaæ nie tylko ci, którzy
na ni¹ g³osowali, ale tak¿e ci, którzy wskazali innych kandydatów. 

W uroczystej sesji Rady Warszawy w Pa³acu Kultury i Nauki
uczestniczyli m.in. pos³owie, senatorowie, przedstawiciele kor-
pusu dyplomatycznego oraz byli prezydenci Warszawy - Stani-
s³aw Wyganowski i Marcin Œwiêcicki. Nowa prezydent odebra-
³a liczne gratulacje. 

W nieoficjalnych rozmowach z dziennikarzami radni lewicy
przyznaj¹, ¿e ustalono, i¿ w radzie Warszawy dojdzie do porozu-
mienia PO oraz Lewicy i Demokratów, a radni obu tych klubów
podzielili parytetowo zarz¹dy 11 z 18 sto³ecznych dzielnic,
w których PO i Lewica zwyciê¿y³y i mog¹ rz¹dziæ samodzielnie.
Ustalono równie¿ propozycjê sk³adu komisji w Radzie Warszawy. 

- Przysz³y tydzieñ jest po to, by dopi¹æ te sprawy - powiedzia³
PAP jeden z radnych. Na 14 grudnia zaplanowana jest kolejna
sesja Rady Warszawy.  

Pierwsza konferencja
Po uroczystym z³o¿eniu œlubowania nowa Prezydent m.st.

Warszawy Hanna Gronkiewicz –Waltz na dziedziñcu sto-
³ecznego Ratusza zorganizowa³a pierwsz¹ konferencjê pra-
sow¹. Przed Ratuszem by³ oczywiœcie tak¿e „Mieszkaniec”.

Pierwsz¹ oficjaln¹ decyzj¹ Pani Prezydent by³o ustawienie te-
lebimów na placu Zamkowym, aby warszawiacy mogli obejrzeæ
fina³ Mistrzostw Œwiata w siatkówce. Zapowiedzia³a te¿ szyb-
kie podjêcie prac nad uchwaleniem Statutu Warszawy. Za naj-
wa¿niejsze i najbardziej potrzebne inwestycje w stolicy Pani
Prezydent uzna³a powstanie Mostu Pó³nocnego, dokoñczenie
budowy jednej linii metra i rozpoczêcie prac nad drug¹ nitk¹
oraz rozbudowê sieci obwodnic, które maj¹ odci¹¿yæ ruch sa-
mochodowy w Warszawie. Zapowiedzia³a te¿ likwidacjê Biura
Naczelnego Architekta Miasta. 

„Mieszkaniec” pyta³ Pani¹ Prezydent zarówno „pó³ ¿artem”,
jak i ca³kiem serio:

- Tu¿ przed konferencj¹ wesz³a Pani na chwilê do swojego
nowego gabinetu w Ratuszu. Czy chocia¿ na moment usia-
d³a Pani w fotelu prezydenckim?

- Jeszcze nie (uœmiech). Nie mia³am na to czasu.
- A, czy od czasu og³oszenia wyników wyborów do zaprzy-

siê¿enia, chocia¿ raz powiedzia³a Pani: Yes, yes, yes!?
- (uœmiech) Nie, nie...
- To jak siê cieszy prof. Hanna Gronkiewicz – Waltz, Pre-

zydent Warszawy?
- Cieszê siê bardzo i jestem bardzo wzruszona. Kiedy w 1990

roku pisa³am ustawê o ustroju Warszawy nie przypuszcza³am
nawet, ¿e zostanê kiedyœ prezydentem stolicy. I to wybranym
w wyborach bezpoœrednich. Moja radoœæ jest du¿a, ale te¿ bar-
dzo refleksyjna, ¿e musia³am takie ko³o zatoczyæ w moim ¿yciu.
Myœlê o moim nie¿yj¹cym ju¿ tacie, który uczy³ mnie mi³oœci do
Warszawy. Tutaj siê urodzi³, walczy³ w Powstaniu Warszawskim.
Myœlê te¿ o mojej mamie, tak wiêc cieszê w sposób bardzo refle-
ksyjny, ale te¿ czujê olbrzymi¹ odpowiedzialnoœæ.

- Czy prawd¹ jest, ¿e jeœli w niektórych dzielnicach wy³o-
nione zostan¹ Zarz¹dy z ludzi nie zwi¹zanych z PO, to szy-
kuje siê Pani do powo³ania w tych dzielnicach swoich pe³no-
mocników?

- Myœlê, ¿e nie ma takiego problemu. Chodzi tylko o to, ¿eby by-
³a w dzielnicach kooperacja i ¿eby rady pospieszy³y siê z wybora-
mi zarz¹dów. Oczywiœcie, po 30 dniach prezydent ma prawo po-
wo³aæ swojego pe³nomocnika, ale ja jestem zwolenniczk¹ tego,
¿eby burmistrzowie dzielnic zostali wybrani w normalnym trybie.

- W Pani dzielnicy, w Wawrze g³osowa³a na Pani¹ mniej
ni¿ po³owa mieszkañców. Dlaczego tak siê sta³o i w jaki spo-
sób bêdzie Pani stara³a przekonaæ do siebie tych mieszkañ-
ców, którzy nie g³osowali na Pani¹ lub nie wziêli udzia³u
w wyborach?

- W Wawrze by³a bardzo trudna sytuacja. Radni Platformy
sprzed czterech lat odeszli od PO i to w bardzo du¿ym stopniu
podwa¿y³o zaufanie do Platformy, bo ludzie na nich g³osowali,
a potem oni odeszli. Teraz g³ównym celem w Wawrze bêdzie
w³aœnie odzyskanie tego utraconego zaufania. Chocia¿ uwa¿am,
¿e Platforma i tak osi¹gnê³a w tej dzielnicy bardzo dobry wynik.

Małgorzata K. Piekarska, Adam Rosiński

Zarz¹dzeniem nr 1/2006 z 5 grudnia br. Prezydent m.st.
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz powo³a³a na sta-
nowiska zastêpców Prezydenta m.st. Warszawy: Jacka
Wojciechowicza – ze wskazaniem na pierwszego
zastêpcê, Jerzego Millera, Andrzeja Jakubiaka
i W³odzimierza Paszyñskiego.

MEBLE KUCHENNE
OFERUJEMY:

✓✓ Szeroki wybór frontów drzwiowych
✓✓ Dowolne kszta³ty i wymiary szafek
✓✓ Pomagamy w doborze sprzêtu AGD
✓✓ Zabudowa mebli (od 1000 z³. mb)
✓✓ Krótkie terminy realizacji
✓✓ Upusty przy zakupie mebli

wraz ze sprzêtem AGD

ul. Abrahama 1E tel. 671 13 31
pon-pt. 11-19 ; sob. 10-14 
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Wed³ug kalendarza rzym-
skiego, Adwent zawsze rozpo-
czyna siê w niedzielê najbli¿sz¹
uroczystoœci œw. Andrzeja Apo-
sto³a i trwa od 23 do 28 dni, obej-
muj¹c cztery niedziele. S³owo
„Adwent” pochodzi od ³aciñskie-
go „adventus” i oznacza „nadej-
œcie”. W czasach staro¿ytnych
termin ten mia³ wielorakie zna-
czenie. Na przyk³ad w Cesar-
stwie Rzymskim oznacza³ pierw-
sze oficjalne odwiedziny dygni-
tarza po objêciu w³adzy (kroni-
karz Filokales dzieñ intronizacji
Konstantyna Wielkiego nazwa³
„advendivi”). Natomiast w reli-
giach pogañskich okres ten ozna-
cza³ doroczny powrót bóstwa do
œwi¹tyni, symbolizowany przez
wystawienie jego obrazu. 

Czterdziestnica
Pierwsza wzmianka historycz-

na o Adwencie znajduje siê w de-
krecie Synodu w Saragossie na
terenie Hiszpanii w 980 roku. Na
wzór wielkiego postu w nie-
których regionach Adwent trwa³
40 dni. Dlatego by³ te¿ okreœlany
jako czterdziestnica. Rozpoczy-
na³ siê od œw. Marcina i trwa³ do
Bo¿ego Narodzenia. 

W okresie wczesnego chrzeœci-
jañstwa okreœlenia tego u¿ywano
na oznaczenie podwójnego przyj-
œcia Syna Bo¿ego: jako wcielenia
cz³owieka i jako sêdziego
w chwale - na koñcu œwiata. 

Post 
i abstynencja ma³¿eñska

Najstarsze œlady Adwentu od-
najdujemy w Hiszpanii i Galii

w IV wieku. Mia³ tam charakter
pokutny, zwi¹zany z postem, ab-
stynencj¹ ma³¿eñsk¹ oraz skupie-
niem i by³ pocz¹tkowo przygoto-
waniem do œwiêta Epifanii (Ob-
jawienia Bo¿ego - Trzech Króli).
Dopiero od V wieku Adwent
traktowano jako przygotowanie
wiernych do œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia. 

W Rzymie do po³owy V wieku
Adwent nie by³ znany. Dopiero
wtedy dwa tygodnie przed Bo-
¿ym Narodzeniem, które by³y
czasem postu, ustanowiono okre-
sem przygotowawczym. Czytano
wtedy Ewangeliê o Najœwiêtszej
Marii Pannie oraz o dzia³alnoœci
œw. Jana Chrzciciela. 

Od czasów papie¿a Grzegorza
Wielkiego (540-604) Adwent
obejmuje cztery niedziele przed
Bo¿ym Narodzeniem i jest litur-

gicznym przygotowaniem na
przyjœcie Chrystusa, bez praktyk
pokutnych. 

Roraty 
i „Odtr¹bywanie 

Adwentu”

We wspó³czesnej liturgii Ad-
went ma nie tylko przygotowaæ
wiernych do œwi¹t Bo¿ego Na-
rodzenia. Powinien tak¿e sk³a-
niaæ do wybiegania myœl¹
w przysz³oœæ, kiedy Syn Bo¿y
przyjdzie po raz drugi - na S¹d
Ostateczny. W tym te¿ celu Ko-

œció³ prowadzi rekolekcje ad-
wentowe, koñcz¹ce siê zazwy-
czaj sakramentem pokuty (spo-
wiedzi¹), czyli pojednania siê
z Bogiem oraz z ludŸmi,
którym zosta³a wyrz¹dzona
krzywda. Czas Adwentu nie
jest ju¿ czasem surowej pokuty,
jak by³o dawniej, tylko pog³ê-
bionej refleksji, a tak¿e szcze-
gólnej pobo¿noœci i skupienia
oraz oczekiwaniem na przyjœcie
Zbawiciela. 

Na zwyczaje adwentowe
w Polsce wp³ynê³y szczególnie
praktyki Benedyktynów i Cyster-
sów. Do tradycji wy³¹cznie pol-
skich nale¿y np. msza wotywna
odprawiana przed œwitem, zwana
roratami. W niektórych regio-
nach istnia³ zwyczaj „odtr¹bywa-
nia Adwentu” rano i wieczorem
przez ch³opców wiejskich na li-
gawkach (drewniany instrument
podobny do klarnetu), które by³y
u¿ywane tylko w czasie rorat. 

Nie jest znana pe³na historia
rorat. W Polsce pierwsze
wzmianki siêgaj¹ XIII wieku,
a od XIV wieku znane s¹ ju¿
w ca³ej Polsce. Z odprawianiem
mszy roratniej wi¹¿e siê zwy-
czaj zapalania dodatkowej œwie-

cy. Jednak zdania, co do pocz¹t-
ków i znaczenia tego zwyczaju
s¹ ró¿ne. Jedni badacze widz¹ tu
nawi¹zanie do siedmioramien-
nego œwiecznika w œwi¹tyni je-
rozolimskiej. Inni ³¹cz¹ siedem
œwiec z siedmioma stanami
w dawnej Polsce. Kiedyœ przed-
stawiciel ka¿dego stanu zapala³
„swoj¹” œwiecê. Jeszcze inni wi-
dz¹ tu symbol siedmiu radoœci
Najœwiêtszej Marii Panny
(a tak¿e siedmiu boleœci i sied-

miu darów Ducha Œw.). Przyj-
muje siê, ¿e œwieca roratnia
symbolizowa³a Najœwiêtsz¹
Mariê Pannê jako Jutrzenkê
„przed przyjœciem” S³oñca - Je-
zusa Chrystusa. 

Wed³ug przekazów historycz-
nych, po raz pierwszy mszê wo-
tywn¹ odprawiono za panowania
Boles³awa Wstydliwego. 

Wieniec adwentowy
Z Adwentem zwi¹zany jest

zwyczaj przygotowywania wieñ-
ca adwentowego. To symbol
przygotowania i nadziei. W Ko-
œciele katolickim mia³ on przypo-
minaæ wiernym o zbli¿aj¹cych siê
œwiêtach Bo¿ego Narodzenia.
Ga³¹zki z igliwiem w wieñcu
symbolizuj¹ œwi¹teczn¹ choinkê,
a cztery œwieczki oznaczaj¹ czte-
ry tygodnie Adwentu. W domu
przez kolejne niedziele zapala siê
najpierw jedn¹, potem dwie, trzy,
a wreszcie wszystkie cztery œwie-
ce. Œwiat³o, zieleñ i forma (kr¹g)
wieñca posiadaj¹ swoj¹ wymowê
(œwiat³o, nadzieja, ¿ycie, Bóg).
W ca³oœci wieniec Adwentowy
jest obrazem wspólnoty oczeku-
j¹cej w mi³oœci i radoœci na œwiê-
ta Bo¿ego Narodzenia. 

Pierwsz¹ œwiecê zapala siê
w I Niedzielê Adwentu i sym-
bolizuje ona przebaczenie grze-
chu niepos³uszeñstwa Adamowi
i Ewie przez Boga. Druga œwie-
ca zapalana jest w II Niedzielê
Adwentu i symbolizuje ona
wiarê patriarchów narodu izra-
elskiego w dar Ziemi Obieca-
nej. Trzeci¹ œwiecê zapala siê
w III Niedzielê Adwentu i sym-
bolizuje ona radoœæ króla Dawi-
da œwiêtuj¹cego Przymierze
z Bogiem. W IV Niedzielê Ad-
wentu pal¹ siê ju¿ wszystkie
cztery œwiece. Ostatnia z nich
symbolizuje nauczanie proro-
ków, którzy zapowiadaj¹ przyj-
œcie Mesjasza i Jego Królestwa
pokoju i sprawiedliwoœci. 

oprac. MKP

Adwent, czyli... nadejście
3 grudnia koœció³ katolicki obchodzi³ pierw-
sz¹ niedzielê Adwentu. To czas oczekiwania
i przygotowania do œwi¹t Bo¿ego Narodze-
nia. Adwent rozpoczyna jednoczeœnie nowy
rok liturgiczny w koœciele katolickim. 

„Seniorzy 
– juniorom”
Pod takim has³em ju¿
po raz trzeci odby³a siê
w szkole podstawowej
nr 86 im. Bronis³awa
Czecha w Wawrze
huczna impreza dla
uczniów i ich rodzin.

W pi¹tek 1 grudnia po po³udniu
szkolne korytarze zaroi³y siê od
rodziców i dziadków, którzy dla
uczniów szko³y, a swoich pociech,
przygotowali ca³y szereg atrakcji.
Loteriê fantow¹, poczêstunek,
w którym wœród specja³ów zna-
laz³ siê gar ¿urku, ogórki kiszone
i smalec, a wszystko domowej ro-
boty.  

Dzieci z klas I-III odwdziêczy³y
siê wystêpami. Nie oby³o siê bez
emocji. W u¿ytku by³y dwa mikro-
fony, a w niektórych klasach chêt-
nych do œpiewania wiêcej. Zdarza-
³y siê wiêc i próby przejêcia w³a-
dzy nad sprzêtem przez przysz³e
gwiazdy estrady. A to bawi³o pu-
blicznoœæ, wœród której nie brako-
wa³o zastêpcy burmistrza dzielni-
cy Wawer Zdzis³awa Gójskiego
i miejscowego proboszcza ksiêdza
Dariusza Cempury z parafii pod
wezwaniem Œwiêtego Benedykta. 

Doroœli wziêli udzia³ w licytacji
prac swoich pociech. Pod m³otek
posz³y wycinanki, akwarele i wy-
klejanki. Bez licytacji kupiæ mo¿-
na by³o œwi¹teczne karty. £¹cznie
zebrano prawie cztery tysi¹ce z³o-
tych, które komitet rodzicielski
przeznaczy³ na pomoc uczniom
z najbardziej potrzebuj¹cych ro-
dzin. Bêdzie z czego dofinanso-
waæ ich wyjazdy na szkolne wy-
cieczki.  

- Z roku na rok impreza obcho-
dzona jest coraz huczniej – za-
pewnia³a dyrekcja szko³y w oso-
bie pani Henryki Wilczyñskiej. I...
najwyraŸniej mówi³a prawdê, bo
ostatni goœcie opuœcili gmach przy
ulicy Korynckiej grubo po godzi-
nie 21.00. Mabro

CUKIERNIA
Warszawska 
Marek Seredyñski

ul. £ukowska 17 b 
ul. Mickiewicza 18 a

tel. 022 498 91 10
WYROBY W£ASNE! 

Do Mieszkañców Dzielnicy Praga Po³udnie!

Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękuję za kredyt zaufania, jaki otrzymałam
w tegorocznych Wyborach Samorządowych.
Startując z miejsca 10 wiodącej partii 
Prawo i Sprawiedliwość, uzyskałam Państwa
poparcie i mandat radnej Rady Warszawy.
Jako dziennikarka, stoję na straży prawdy, jako
matka czworga dzieci, znam i rozumiem trudy
związane z ich wychowaniem i utrzymaniem, 
dlatego przyczynię się do działań wspierających 
trud wychowania poprzez czynne włączenie się 
w politykę prorodzinną. 

Młodzież jest naszą przyszłością, pamiętajmy o tym!
Jestem radn¹ dla Was i bêdê zabiegaæ o sprawy dla Was wa¿ne.

Z wyrazami szacunku, wdzięczności i zrozumienia
Małgorzata Załęcka 

D.H. „FALA”  Falenica ul. Bystrzycka 55 (I piętro)
tel. 022 872−19−18

Elegancki asortyment – na każdą kieszeń

NACZYNIA

TREKKING    TURYSTYKA

ZAWSZE NA SZCZYTACH

SZKŁO PORCELANA

tel. 022 872−11−38  www.naczynia.waw.pl

Salon firmowy KOMANDOR
ul. Fieldorfa 10 paw. 311

tel./fax 022 613−83−15
www.komandorks.pl

KUPON RABATOWY 5% 
NA WARTOŚĆ ELEMENTÓW

IDĄ ŚWIĘTA – SPRAW SOBIE PREZENT ! ! !

TANIE UBEZPIECZENIE OC / AC / NW 
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UBEZPIECZENIA
�� auta – AC, NW i najni¿sze OC
�� domy, mieszkania, emerytalne IKE
�� na ¿ycie, „pod kredyt”
�� zdrowotne

F I R M Y  K O M P L E K S O W O
Biuro: ul. Chrzanowskiego 13

tel./fax 813−76−39, 0602−787−017
0601−097−814
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RADA MIASTA

W zupe³nie nietypowej roli
na scenie Sali Warszawskiej
w Pa³acu Kultury wyst¹pi³ Ta-
deusz Ross. Znanemu aktorowi
i satyrykowi przypad³ honor
poprowadzenia czêœci pierw-
szej sesji Rady Warszawy ka-
dencji 2006-2010. Zgodnie
z prawem prowadzenie pierw-
szych sesji rad samorz¹do-
wych, do chwili wyboru prze-
wodnicz¹cego, powierza siê
najstarszemu wiekiem radne-
mu. W Radzie Warszawy oka-
za³ siê nim 68-letni Tadeusz
Ross. Mimo, ¿e porz¹dek obrad
przewidywa³ jedynie zaprzysiê-
¿enie radnych i wybór prezy-
dium rady, sto³eczni rajcy zde-
cydowali siê wnieœæ pod obrady
dodatkowy punkt dotycz¹cy
pomocy ofiarom tragedii w ko-
palni „Halemba”. Pawe³ Wy-
pych, pe³nomocnik prezydenta
Kazimierza Marcinkiewicza,
zaproponowa³, aby Warszawa
wspar³a finansowo ka¿d¹ po-
szkodowan¹ w tragedii rodzinê
kwot¹ 5 tys. z³. oraz umo¿liwi-
³a wziêcie udzia³u w turnusie
rehabilitacyjnym w specjali-
stycznym oœrodku wypoczyn-
kowym „Syrena” w Mielnie.
Radni jednog³oœnie przyjêli
wnioskowan¹ uchwa³ê. 

Jednomyœlnoœci nie by³o jed-
nak w czasie wyboru przewodni-

cz¹cego rady. Najliczniejszy
klub PO zg³osi³ kandydaturê Le-
cha Jaworskiego, a klub PiS rad-
n¹ Olgê Johann. G³osami PO
i „Lewicy i Demokratów” prze-
wodnicz¹cym Rady m.st. War-
szawy zosta³ Lech Jaworski,
który w wyborach samorz¹do-
wych otrzyma³ 12.545 g³osów.

Nowy przewodnicz¹cy ma 40 lat
i jest doktorem nauk prawnych.
W swojej karierze zawodowej
by³ m.in. cz³onkiem Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji.
Ciekawym zbiegiem okoliczno-
œci jest, ¿e ostatnim przewodni-
cz¹cym rady miasta minionej ka-
dencji by³ Witold Ko³odziejski,
cz³onek... obecnej KRRiT. Po
wyborze Lech Jaworski zarz¹-
dzi³ przerwê w obradach do so-
boty, 2 grudnia. 

W czasie drugiej czêœci sesji
Rady, która odby³a siê zgodnie
z zapowiedzi¹ 2 grudnia br. do-
konano wyboru wiceprzewo-
dnicz¹cych Rady Warszawy,
którymi zostali: Olga Johann
(PiS), Marek Rojszyk (Lewica
i Demokraci) i Ligia Krajew-
ska (PO).

PRAGA PO£UDNIE

P i e r w s z a
sesja rady Pra-
gi Po³udnie
w y j ¹ t k o w o
odby³a siê
w sali konfe-
rencyjnej Cen-
tralnej Biblio-
teki Wojsko-

wej. Sesjê rozpocz¹³ burmistrz
dzielnicy Mateusz Mroz, a nastêp-
nie odda³ mikrofon radnemu se-
niorowi Ryszardowi Kalkhoffowi
(PO). Po zaprzysiê¿eniu radni
przyst¹pili do wyboru przewodni-
cz¹cego. Zg³oszono kandydaturê
Adama Grzegrzó³ki (na zdjêciu)
z Platformy Obywatelskiej. Adam
Grzegrzó³ka by³ ju¿ przewodni-
cz¹cym rady poprzedniej w latach

2002–2004, a w ostatnich wybo-
rach do rady dzielnicy uzyska³
najwiêksz¹ iloœæ g³osów (3018).
Mo¿liwe, ¿e te atuty zdecydowa-
³y, ¿e za wyborem Adama Grze-
grzó³ki na przewodnicz¹cego ra-
dy dzielnicy g³osowali wszyscy
radni Pragi Po³udnie.

REMBERTÓW
Tak¿e w tej

dzielnicy uda-
³o siê w czasie
pierwszej se-
sji wybraæ
przewodni-
cz¹cego rady.
Do czasu tego
wyboru sesjê

prowadzi³ radny senior Krzy-
sztof £ata (PO). W Rembertowie
zg³oszono dwie kandydatury:

Miros³awa Sierzpowskiego
(PiS) i Waldemara Sobczyka
(PO). Na kandydata Platformy
Obywatelskiej zag³osowa³o 14
z 21 rembertowskich radnych
i to on zosta³ przewodnicz¹cym
rady. W wyborach do rady dziel-
nicy Waldemar Sobczyk (na
zdjêciu) otrzyma³ 132 g³osy.

WESO£A
Marcin Jê-

drzejewski (na
zdjêciu) ze
Stowarzysze-
nia S¹siedz-
kiego Stara
Mi³osna zosta³
p o n o w n i e
przewodni-

cz¹cym rady Weso³ej. W wybo-
rach samorz¹dowych uzyska³ 443
g³osy i by³ to najlepszy rezultat
spoœród radnych dzielnicy. Pierw-
szym zadaniem nowego-starego
przewodnicz¹cego powinna byæ
poprawa funkcjonowania strony
internetowej dzielnicy, na której
pró¿no szukaæ informacji o doko-
nanym przez radê wyborze.

WAWER
Natomiast w Wawrze po stare-

mu… Samorz¹dowe roszady, tak
znane w poprzedniej kadencji ra-
dy tej dzielnicy, znowu da³y o so-
bie znaæ. Tu¿ po zaprzysiê¿eniu
radnych Adam Godus³awski
z Forum Wawra zg³osi³ wniosek
o przerwanie obrad w zwi¹zku
z... wyborem Hanny Gronkie-
wicz-Waltz na prezydenta stolicy
i brakiem koalicji. Mimo zdaw-
kowego uzasadnienia wniosku
i wielu nierozstrzygniêtych w¹t-
pliwoœci prawnych prowadz¹cy
obrady radny senior Józef Ro-
szkowski (Forum Wawra) zarz¹-
dzi³ przerwê. Wawer jest jedyn¹
„Mieszkañcow¹” dzielnic¹,
w której tego dnia nie wybrano
przewodnicz¹cego rady. ar

Dzień sesji
Poniedzia³ek 27 listopada, by³ w stolicy
prawdziwym dniem sesji nowo wybra-
nych rad samorz¹dowych. Inauguracyjne
posiedzenia mia³y m.in. wszystkie „Mie-
szkañcowe” rady dzielnic i oczywiœcie
Rada Warszawy.

Serdecznie dziêkujê
Mieszkañcom
GOC£AWIA

za zaufanie i g³osy
oddane na mnie 

w wyborach
samorz¹dowych. 

Dziêki Pañstwu
bêdê móg³ ju¿

drug¹ kadencjê pracowaæ dla dobra Naszego
Osiedla i Dzielnicy.

Z ¿yczeniami radosnych, nadchodz¹cych 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 

Krzysztof Wysocki (PiS)
Radny Dzielnicy Praga Po³udnie

Czy wasza firma ma ju¿ rachunek firmowy? Jeœli tak, to
dobrze. Mo¿e byæ jednak jeszcze lepiej i to nie tylko w przy-
padku kosztów prowadzenia rachunku. Trzeba bowiem pa-
miêtaæ, ¿e rachunek nie s³u¿y jedynie do regulowania zobo-
wi¹zañ i otrzymywania œrodków od kontrahentów. To swo-
iste centrum dowodzenia w³asn¹ firm¹ i podstawa do sko-
rzystania z bardziej zaawansowanych produktów – inwesty-
cyjnych, kredytowych, czy rozliczeniowych. 

O tym, co mo¿e daæ firmie dobry rachunek bankowy
rozmawiamy z Wojciechem Stawickim, Starszym Doradc¹
Firmy w 6 Oddziale w Warszawie Banku Zachodniego
WBK S.A. ul. Tarnowiecka 13 (tel. 22 516 92 94). 

- Czy ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa to dobrzy klienci dla
banków? 

- Jedni z najlepszych. To wyj¹tkowo dynamicznie rozwijaj¹cy siê
segment rynku, a ka¿da firma potrzebuje rachunku, mo¿liwoœci rozli-
czania siê z kontrahentami i kredytów. To w³aœnie z myœl¹ o tych fir-
mach wprowadziliœmy ostatnio wiele zmian w naszej ofercie kredy-
tów. 

- Ale przecie¿ otrzymanie kredytu w banku to strasznie trudna
sprawa – zabezpieczenia, biznes plany... Nawet, jeœli jakiœ bank
z nich rezygnuje, to tylko po to, aby po¿yczyæ niskie kwoty. 

- Nie u nas. Wprowadziliœmy w³aœnie na rynek kredyt bez zabez-
pieczeñ do 100 tys. z³otych i kredyt bez biznes planu do 500 tys. z³o-
tych. To jedne z najwy¿szych progów dla tego rodzaju kredytów na
polskim rynku. Ka¿dy klient mo¿e przy tym wybraæ rodzaj kredytu,
który odpowiada mu w tym momencie: na dzia³alnoœæ bie¿¹c¹, obro-
towy, inwestycyjny lub na refinansowanie inwestycji w ramach fun-
duszy strukturalnych. Z pomoc¹ naszych kredytów mo¿na teraz sfi-
nansowaæ do 100% wartoœci inwestycji.

- Przy takich kwotach i warunkach pewnie stosuj¹ Pañstwo za-
wi³e procedury, wymagacie wielu zaœwiadczeñ, itp.? 

- Ufamy naszym klientom. Firmy, które maj¹ u nas rachunek od
przynajmniej roku nie musz¹ przedstawiaæ aktualnych zaœwiadczeñ
z ZUS, KRUS i Urzêdu Skarbowego. Staramy siê, aby procedura
przyznawania kredytów by³a równie przyjazna tak¿e dla innych firm.
W efekcie wszyscy, bez wzglêdu na posiadanie u nas rachunku, mo-
g¹ liczyæ na otrzymanie œrodków z kredytu nawet po 24 godzinach od
podjêcia decyzji kredytowej. 

- WyraŸnie jednak faworyzuj¹ Pañstwo swoich sta³ych
klientów, a co z innymi firmami? Przeniesienia konta z banku

do banku to kosztowna ope-
racja. Czy firmy, które decy-
duj¹ siê na korzystanie

z us³ug BZWBK mog¹ liczyæ na jak¹œ rekompensatê? 
- Tak, i to nawet piêædziesiêcioprocentow¹. O tyle w³aœnie – o po-

³owê – obni¿amy dla firm, które za³o¿¹ teraz rachunek w BZWBK
op³atê za jego prowadzenie. Konto firmowe w BZWBK dla nowych
klientów kosztuje teraz 15 z³otych miesiêcznie. To kolejna z obni¿ek,
jak¹ wprowadziliœmy w tym roku, nieco wczeœniej radykalnie zmie-
niliœmy np. op³aty za przelewy zagraniczne - ca³kowicie zrezygnowa-
liœmy z op³at za p³atnoœci przychodz¹ce do Polski i obni¿yliœmy pro-
wizjê za wysy³anie œrodków za granicê. 

Obecnie mo¿na to zrobiæ ju¿ za 9,50 z³, to o ponad 25 z³ mniej ni¿
przed zmianami. To szczególnie wa¿ne dla firm, które utrzymuj¹ czê-
ste kontakty z kontrahentami zagranicznymi. 

- Na op³atach obs³uga bankowa siê jednak nie koñczy. Czy
udzielaj¹ Pañstwo swoim klientom tak¿e innego wsparcia poza
obni¿kami? 

- Ostatnio bardzo mocno rozbudowaliœmy sieæ doradców w na-
szych oddzia³ach. Teraz o interesy naszych firmowych klientów dba
800 specjalnie przeszkolonych pracowników oddzia³ów. Ich zada-
niem jest pomoc w tworzeniu finansowych przedsiêwziêæ inwesty-
cyjnych, znajdywanie najlepszych rozwi¹zañ przy obs³udze bie¿¹cej,
zarz¹dzanie p³ynnoœci¹ i wolnymi œrodkami swoich klientów. 

Atutem doradców BZWBK jest te¿ bezp³atne i profesjonalne
tworzenie kompleksowej oferty dla firm i przeprowadzanie profe-
sjonalnej i co najwa¿niejsze, szybkiej analizy kredytowej przedsiê-
biorstwa. 

- Czyli teraz ka¿da firma w BZWBK ma swojego doradcê?
- Ka¿da, nawet najmniejsza. Doskonale zdajemy sobie sprawê, ¿e

kontakt z doradc¹ zabiera cenny czas, dlatego wdro¿yliœmy niedawno
system internetowy, pozwalaj¹cy na szybki kontakt ze specjalist¹
z wybranej dziedziny. W po³¹czeniu z bezp³atnymi us³ugami banko-
woœci elektronicznej, które daj¹ mo¿liwoœæ ca³odobowego zarz¹dza-
nia swoimi œrodkami, tworzymy centrum us³ug bankowych dla ka¿-
dego klienta firmowego w jego biurze.

- Rozumiem, ¿e te wszystkie us³ugi dostêpne s¹ w wybranych
oddzia³ach banku. 

- Ale¿ sk¹d. Wszystkie us³ugi BZWBK dostêpne s¹ wszêdzie i dla
ka¿dego, bez wzglêdu na wielkoœæ oddzia³u i firmy. Ka¿dy z naszych
oddzia³ów oferuje wszystko, czego do dzia³ania potrzebuje nowocze-
sna firma. Te mniej nowoczesne te¿ zreszt¹ zapraszamy. 

O interesy ka¿dej z nich zadbamy, jak o w³asne.
AS 2006 Rozmawia³ Andrzej Michalski

WIÊCEJ I TANIEJ 
NIE W KA¯DYM BANKU

Bank Zachodni WBK S.A.
6 Oddzia³ w Warszawie

ul. Tarnowiecka 13 (wejœcie od ul. £ukowskiej)
tel. 022 516-92-80

e-mail:Oddzial6.Warszawa@bzwbk.pl

Od lewej: Olga Johann, Ligia Krajewska, Lech Jaworski i Marek Rojszyk

Szanowni 
Pañstwo
dziêki Waszym g³osom
zosta³em wybrany do
Rady Warszawy.

G³osowa³o na mnie 
5.398 osób.

Jestem jedynym radnym Lewicy z Pragi
Po³udnie.

Pañstwa g³osy traktujê jako kredyt zaufania 
i obiecujê nie zawieœæ pok³adanych we mnie
nadziei.

z powa¿aniem
Adam Cieciura
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Praska nutka poezji
Pod koniec listopada w po³udniowopraskim
Centrum Promocji Kultury odby³ siê fina³ IV
Konkursu Literackiego Praska Przystañ S³owa.
Mi³oœnicy literatury i osoby pisz¹ce t³umnie
wziêli udzia³ w „Biesiadzie Pokonkursowej”.

Do tegorocznej edy-
cji konkursu zg³osi³o siê
przesz³o stu autorów
z kraju i zagranicy. Ich
twórczoœæ ocenia³a komi-
sja w sk³adzie: Roman
Œliwonik, Zbigniew Irzyk,
Jan Zdzis³aw Brudnicki
i Dorota Ryst. Mimo, ¿e
jest to „Praska Przystañ
S³owa”, to g³ówn¹ nagro-
dê, za zestaw wierszy,
przyznano Mariuszowi
Partyce z Zabrza. Wœród
laureatów pierwszy mieszkaniec stolicy pojawi³ siê na drugim miej-
scu. By³ nim Leszek Wiêcko. Przyznano tak¿e nagrody specjalne.
Pamiêtnik Zofii Marii Czerwosz wygra³ w kategorii „wspomnieñ
Pra¿an”; za utwory o tematyce warszawskiej nagrodzono poetów
Wojciecha Stañczaka i Jerzego S³omczyñskiego, a wœród utworów
satyrycznych wyró¿niono prozê Mi³osza Kamila Manasterskiego. 

Ceremonia wrêczania nagród i wyró¿nieñ (na zdjêciu) trwa³a
bardzo d³ugo, gdy¿ nagrodzono naprawdê du¿¹ iloœæ autorów.
Wszystkie nades³ane prace stanowi¹ bazê do kolejnego wydania
pokonkursowego Almanachu. Fina³ konkursu urozmaicony zosta³
prezentacj¹ wybranych utworów przy nastrojowym akompania-
mencie fortepianu. rosa 

Musimy przyznaæ, ¿e nowa
sala zabaw dla dzieci, któr¹ nie-
dawno otwarto w gmachu Cen-
trum Szembeka przy ul. Zamie-
nieckiej 90 (wejœcie od ul. Ko-
morskiej) jest niezwykle atrak-
cyjna. Pl¹taniny lin, zje¿d¿al-
nie, baseny z pi³eczkami, dra-
binki, armatki strzelaj¹ce kolo-
rowymi pi³eczkami... to tylko
czêœæ wyposa¿enia, które zde-
cydowanie zachêca do figlowa-
nia. Tak¿e doros³ych. I zaobser-
wowaliœmy, ¿e zarówno tatusio-
wie, jak i mamusie razem z po-
ciechami czêsto zatracaj¹ siê
w szalonej zabawie. I bardzo
dobrze, ¿e w sali zabaw, która
nosi tajemnicz¹ nazwê „Aba-
wik”, mo¿na wspólnie poszaleæ.
W koñcu w ka¿dym z nas jest
odrobina dziecka, a pociechy
maj¹ dodatkow¹ frajdê, ¿e mo-
g¹ trafiæ tatusia kolorow¹ pi³k¹
w wystaj¹cy z basenu brzuszek,
czy patrz¹c, jak mamusia radzi
sobie z wejœciem na górny po-
ziom zabawowej konstrukcji.
A przecie¿ o to w tym wszyst-
kim chodzi – o radoœæ dziecka. 

I tej radoœci jest na Szembeku
co niemiara. - Mo¿na spokojnie
oddaæ siê zabawie, gdy¿ wszyst-
kie urz¹dzenia maj¹ odpowie-
dnie atesty, a konstrukcja zaba-
wowa stosowny certyfikat do-
puszczenia do u¿ytkowania –
wyjaœnia jeden z prezesów
Centrum Szembeka, które jest
w³aœcicielem sali zabaw. 

Oczywiœcie rodzice mog¹ ba-
wiæ siê z dzieæmi lub spokojnie
pójœæ i zrobiæ zaplanowane
wczeœniej zakupy, a swoj¹ po-
ciechê pozostawiæ pod dobr¹
opiek¹. Salê zabaw „Abawik”

prowadz¹ osoby, które maj¹ do-
œwiadczenie, gdy¿ ju¿ wcze-
œniej prowadzi³y taki obiekt.
Warto zaznaczyæ, ¿e do opieki
nad bawi¹cymi siê dzieæmi
„Abawik” zatrudnia wykwalifi-
kowanych pedagogów. Cen-
nym pomys³em jest wydziele-
nie specjalnego k¹cika przezna-
czonego dla najm³odszych po-

ciech (do 5 lat). – O jednym tyl-
ko rodzice czêsto zapominaj¹ –
mówi pani Asia, jedna z roz-
chwytywana przez dzieci opie-
kunek – o tym, jak nale¿y ubraæ
dziecko. I wyjaœnia, ¿e warto
pamiêtaæ, aby korzystaj¹ce
z sali dzieci by³y ubrane „na
sportowo", na stopach mia³y
koniecznie skarpetki lub raj-
stopki i nie nosi³y ¿adnych ³añ-
cuszków, spinek, zegarków,
kolczyków, czy ostrych
przedmiotów. Spodenki powin-
ny byæ bez suwaków w kiesze-
niach, czy metalowych guzi-
ków poniewa¿ mog¹ poryso-
waæ zje¿d¿alniê. – Organizuje-
my te¿ przyjêcia okolicznoœcio-
we – dodaje – i rodzice ubiera-
j¹ dzieci bardzo elegancko,
dzieci przychodz¹ „pod krawa-
tem”, a taki strój do  zabawy siê
nie nadaje. Dzieci potrzebuj¹
siê po prostu wyszaleæ i my im
to zapewniamy - dopowiada
Ania, inna z opiekunek.

Bez w¹tpienia „Abawik” jest
obecnie jedn¹ z najnowocze-
œniejszych sal zabaw w Warsza-
wie, a na pewno na  Pradze Po-
³udnie. Organizatorzy po cichu
zdradzaj¹ te¿ nowinkê, ¿e dla
rodziców wkrótce pojawi siê
w kawiarence du¿y telewizor
i rozpocznie siê sprzeda¿ karne-
tów, które bêd¹ bardzo korzyst-
ne cenowo. A zaoszczêdzone
pieni¹¿ki jest gdzie na Szembe-
ku wydaæ...

Magda K.

SZEMBEK OŻYŁ!
W poprzednim numerze „Mieszkañca” sy-
gnalizowaliœmy rodzicom i dzieciom otwar-
cie w Centrum Handlowym Szembeka no-
wego miejsca zabaw. Obiecaliœmy dowie-
dzieæ siê czegoœ wiêcej na ten temat i dziœ
dzielimy siê informacjami.

	 List do redakcji 	
Redakcja czasopisma„Mieszkaniec” 

W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Aptecznej 4/6,
zwracamy siê z uprzejm¹ proœb¹ o interwencjê w sprawie napra-
wy zapadliska na jezdni przed naszym budynkiem na poziomie
I klatki schodowej. Zapadlisko powsta³o po ulewach na pocz¹tku
sierpnia br. Bezpoœrednio za studzienk¹ kanalizacyjn¹ patrz¹c od
strony budynku. Przejazd jezdni¹ zosta³ uniemo¿liwiony.

Zapadlisko spowodo-
wane jest nieszczelno-
œci¹ studzienki znajdu-
j¹cej siê przed I klatk¹
schodow¹. Do studzien-
ki pod³¹czone s¹ dwa
budynki tj. Apteczna 4/6
i 8.  Prawdopodobnie
Ÿle wykonane pod³¹cze-
nie budynku Apteczna 8
powoduje, i¿ od d³u¿-
szego ju¿ czasu docho-
dzi do podmywania jez-
dni w obrêbie studzien-
ki. Dodatkowo wyp³ukiwany do studzienki piach i ziemia powoduj¹
ci¹g³e zamulanie trasy biegn¹cej wzd³u¿ budynku.

Opisany wy¿ej stan powoduje, ¿e w piwnicach budynku Apteczna
4/6 czêsto dochodzi do cofania siê œcieków i zalewania piwnic, do-
datkowo pojawi³y siê zapadliska pod posadzk¹ piwnic. Obawiamy
siê, ¿e obecny stan instalacji w obrêbie budynku stanowi wysokie
zagro¿enie zarówno dla przechodniów, samochodów jak i samej
nieruchomoœci. 

Zapadlisko zosta³o ogrodzone i zabezpieczone. Wspólnota Mie-
szkaniowa zwraca³a siê z proœb¹ o usuniêcie awarii do MPWiK.
W otrzymanej odpowiedzi MPWiK informuje, i¿ nie jest w³aœcicie-
lem powy¿szej studzienki. W zwi¹zku z powy¿szym bardzo prosimy
o pomoc w usuniêciu powy¿szej uci¹¿liwoœci.

z powa¿aniem
z up. Olga Wieczorek

Jaskinia solno jodowa „Galos”
to oaza zdrowia i dobrej kondycji,
wspomagaj¹ca leczenie: chorób
dróg oddechowych, astmy, aler-
gii, schorzeñ sercowo naczynio-
wych, stanów przemêczenia,
spadku odpornoœci na stres oraz
nerwicy. Zajrzyj do nas, by popra-
wiæ swoj¹ kondycjê fizyczn¹ i psy-
chiczn¹. Mo¿esz równie¿ skorzystaæ z us³ug dietetyka i masa¿ysty.

Id¹ Œwiêta pomyœl o prezentach dla najbli¿szych. Proponujemy karne-
ty 5-cio i 10-cio wizytowe, lampy  i œwieczniki solne. Kosmetyki, których
nie spotkasz w zwyk³ej drogerii…,  jest coœ dla cia³a i dla duszy...

Zdrowie nie ma swojej ceny, dlatego warto wydaæ mniej na profi-
laktykê i to tak przyjemn¹ jak w Jaskini Solnej.
AS 2006 tsb

Jaskinia solno−jodowa Galos ul. Czerwonych Beretów 14
tel. 022 673−48−93   www.jaskiniasolna.waw.pl

Czynna 7 dni w tygodniu, wizyty po wcześniejszej telefonicznej
rezerwacji od pon. do pt. 1200−1800,  sob. niedz. od 1100 do 1400

Dojazd autobusami 153, 196, 515

JAK NAD MORZEM...
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hurt detal
✓ grzejniki  ✓ rury i kszta³tki

✓ wk³ady kominowe
✓ pompy ciep³a

✓ kot³y gazowe i olejowe
CENY PRODUCENTA

BAPLAST
ul. Br. Czecha 19

tel. 815−26−65, 0603−676−836
RATY!!! LUKAS

� panele podłogowe 
� BARLINEK – deska podłogowa
� panele ścienne 
� panele PCV zew. i wew.
� drzwi wew. i zew. 
� parapety wew. i zew. i marmur włoski
� rozety, rolety
� karnisze, tralki, poręcze
� listwy drewniane, MDF i PCV
� listwy przypodłogowe

PANELE – DRZWI
- TEMAR -

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

MICHALIN-JÓZEFÓW
ul. Ziarnista 13 (od ul. Granicznej), 

tel. 789 59 62, 789 61 07

KO£BIEL
ul. 1-go Maja 29, tel. (025) 757 34 73

CZYNNE: PN.-PT 9.00-18.30,
SOB. 9.00-15.00

REKLAMA REKLAMA

Goc³aw – ul. Tatarkiewicza 10B 
672 04 40 

Grochów – ul. Igañska 2
810 85 23

� PSY
� KOTY
� GRYZONIE
� RYBY
� PTAKI
� GADY

interna
chirurgia
profilaktyka
położnictwo
stomatologia
badania laboratoryjne
USG, RTG, EKG, LASER

HOTEL

STRZYŻENIE I PIELĘGNACJA

SKLEP – ARTYKUŁY DLA ZWIERZĄT

RABAT DLA EMERYTÓW – 20%

PŁATNOŚĆ RATALNA

CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT

* USŁUGI
* Narożniki wg. wymiarów klienta
* Materiały obiciowe
Warszawa, ul. Krypska 52/54

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICER

CENTRUM FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE
al. Waszyngtona 122, tel. 870-14-44


 Kosmetyka 
 Zabiegi tradycyjne, zabiegi od¿ywcze dla cer dojrza³ych…
oraz wiele innych


 Manicure, Tipsy
 Medyczna Pielêgnacja Stóp

 Szybkie, bezpieczne i trwa³e opalanie ERGOLINE 600 TURBO – POWER

FRYZJERSTWO DAMSKIE, MÊSKIE, DZIECIÊCE
Pe³en zakres us³ug

SALON
PIELĘGNACJI PSÓW
� Strzy¿enie psów wszystkich ras
� Trymowanie � K¹piele
� Kosmetyki firmy Bio-Groom
� Karmy � Akcesoria

Saska Kêpa
ul. Indyjska 25, róg Argetyñskiej

wjazd od Saskiej lub Lotaryñskiej
tel. 022 616-16-30; 0604-264-543

www.pieknypies.pl

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!
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OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

Jesienno – zi-
mowe warunki
pogodowe po-
woduj¹ roz-
liczne infek-
cje. Gwa³tow-
ny spadek
t empe ra t u r,
brak promieni
s³onecznych
sprzyjaj¹ nie

tylko z³emu samopoczuciu, ale tak-
¿e spadkowi odpornoœci zarówno
ludzi jak i zwierz¹t. 

Wówczas nieocenion¹ pomoc nios¹ ze
sob¹ popularne i dostêpne bez recepty
preparaty podnosz¹ce odpornoœæ tzw. im-
munostymulatory. Doœæ popularnym
przedstawicielem tej grupy leków jest
Biostymina, która jest oparta na wyci¹gu
z liœci aloesu. Liœcie aloesu zawieraj¹
aminokwasy, t³uszcze i wielocukry. To
w³aœnie wielocukry dzia³aj¹ immunosty-
muluj¹co. Poza tym w mi¹¿szu liœci aloe-

su spotykane s¹ pewne substancje,
których sk³adu nie okreœlono jeszcze do
koñca o dzia³aniu przeciwzapalnym. 

Na wyci¹gach z tej roœliny oparto je-
szcze inne preparaty takie jak FIBS, czy
Fibisol u¿ywanych w leczeniu bodŸco-
wym i wzmacniaj¹cym wed³ug Fi³atowa.
Aloes to tak¿e dobry œrodek do leczenia
zranieñ i oparzeñ. Innym szeroko stoso-
wanym lekiem podnosz¹cym odpornoœæ
jest Echinacea - je¿ówka. W zasadzie wy-
ró¿niamy trzy gatunki tej roœliny. Je¿ów-
kê purpurow¹, w¹skolistn¹ i blad¹. 

Roœliny te, b¹dŸ wyci¹gi z nich od po-
nad 150 lat u¿ywane s¹ w Europie do le-
czenia chorób przebiegaj¹cych ze spadka-
mi odpornoœci. W przypadku Ameryki
Pó³nocnej zbawienne dzia³anie tej roœliny
na zdrowie znane by³o ju¿ podczas wojny
secesyjnej. W przypadku Echinacei to
równie¿ wielocukry (polisacharydy) s¹
sprawc¹ zwiêkszania odpornoœci. 

Kolejnym lekiem immunostymuluj¹-
cym znanym i stosowanym od tysi¹cleci
s¹ wyci¹gi z zeñ-szenia. Przyk³adem mo-

¿e byæ Panax lub Panaxan, które u¿ywa-
ne s¹ w stanach obni¿onej odpornoœci.
Leki te tak¿e usprawniaj¹ pamiêæ,
usprawniaj¹ kojarzenie, poprawiaj¹ wy-
dolnoœæ organizmu fizyczn¹ i psychiczn¹,
wykazuj¹ dzia³anie przeciwmia¿d¿ycowe
oraz dzia³aj¹ os³onowo na komórki w¹-
trobowe. Ecomer to nastêpny preparat
wskazany w stanach obni¿onej odporno-
œci organizmu. 

Ten immunostymulator w swoim
sk³adzie ma standaryzowany olej z w¹-
troby rekina i alkiloglicerol. Bardzo do-
brze sprawdza siê w ostrych i przewle-
k³ych infekcjach i w rekonwalescencji.
Zbawienne dzia³anie w okresach zwiêk-
szonej zachorowalnoœci na infekcje
uk³adu oddechowego maj¹ olejki ete-
ryczne. G³ównie olejek z lawendy
i drzewa herbacianego. Olejki te wyka-
zuj¹ dzia³anie dezynfekuj¹ce, s¹ sku-
teczne jako preparaty przeciwbakteryj-
ne i przeciwgrzybicze. Dlatego te¿ war-
to w sezonie wiêkszej zachorowalnoœci
dodaæ kilka kropel wspomnianego olej-
ku do nawil¿acza. 

W gabinetach weterynaryjnych dostêp-
ne s¹ dwa sztandarowe immunostymula-
tory. S¹ to Lydium-KLP i Baypanune.
Preparaty te podawane s¹ w formie za-
strzyków podskórnych. Proponujê jednak,
by rodzaj specyfiku i jego dawkê dobra³
lekarz prowadz¹cy zwierzê. Pamiêtaæ
trzeba o tym, ¿e immunostymulator poda-
ny w zbyt du¿ej dawce mo¿e obni¿yæ od-
pornoœæ.
Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

M I E S Z K A Ñ C U  p o m ó ¿ !
Uodpornij zwierzaka

SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZ¥T
Artur Dobrzyñski

Specjalista Chorób Psów i Kotów
04-052 Warszawa ul. Grenadierów 13,

tel. (022) 673-70-25
od poniedzia³ku do pi¹tku: 9.00-19.00 

sobota: 9.00-14.00, 
niedziela: umówione wizyty

NOWO OTWARTY SKLEP
ul. Kobielska 6 lok. 7

pn.-pt. 1000-1800 sob. i nd. 900-1500

tel. 022 879-96-51
POLECA:

� Dewocjonalia
� Ksi¹¿ki

� Upominki
ZZZZ aaaa pppp rrrr aaaa ssss zzzz aaaammmmyyyy !!!!

Artur Dobrzyñski jest lekarzem weterynarii od
prawie æwieræ wieku pracuj¹cym jako lekarz kli-
nicysta na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
SGGW w Warszawie. 

Jest te¿ wyk³a-
dowc¹ tego Wy-
dzia³u. Jako Specja-
lista Chorób Psów
i Kotów jest znany
i ceniony za swoj¹
wiedzê, umiejêtno-
œci zawodowe,
¿yczliwoœæ i kole-
¿eñstwo. 

Od przesz³o dzie-
siêciu lat stale
w s p ó ³ p r a c u j e
z Miesiêcznikiem
„Mój Pies”, gdzie
jest ekspertem we-
terynaryjnym, pi-
sz¹c artyku³y, odby-
waj¹c telefoniczne
dy¿ury eksperta
i uczestnicz¹c w re-
dakcyjnych chatach
na Wirtualnej Pol-
sce. Zapewne adres wet@psy.pl, wet@koty.pl nie jest Pañstwu ob-
cy. 

Wspó³pracuje tak¿e stale z dwutygodnikiem „Mieszkaniec”. Od
kilku lat prowadzi tak¿e praktykê prywatn¹ w swoim gabinecie we-
terynaryjnym w Warszawie przy ul. Grenadierów 13. Wspó³uczest-
niczy³ w powstawaniu niektórych programów telewizyjnych jak
np. „Telewizyjny magazyn przyrodniczy”, czy „Mój pies i inne
zwierzaki”. Jego artyku³y mogliœcie Pañstwo spotkaæ zarówno
w popularnych jak i fachowych periodykach.

Pierwszych dwudziestu klientów, którzy odwie-
dz¹ ze swoimi podopiecznymi Gabinet Wetery-
naryjny dr Artura Dobrzyñskiego przy ul. Grena-
dierów 13 otrzyma ksi¹¿kê z podpisem autora –
GRATIS!
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� meble pokojowe z najlepszych fabryk
� regały – na zamówienie – dowolny kolor i układ segmentów
� zestawy wypoczynkowe, kanapy, sofy
� meble pojedyncze – stoły, stoliki, szafki, biurka itp. 

S P E C J A L N E  Z N I Ż K I  
DLA CZYTELNIKÓW „MIESZKAŃCA”

SSKKLLEEPP  MMEEBBLLOOWWYY

ul. Modlińska 190 (budynek STENDA) tel. 510−36−66

JJJJUUUUŻŻŻŻ    WWWW    NNNNOOOOWWWWEEEEJJJJ    SSSSIIIIEEEEDDDDZZZZIIIIBBBBIIIIEEEE

Ratujcie, co siê da. Dzia³aj-
cie szybko, zanim utracicie w³a-
œciwe spojrzenie i zdolnoœæ re-
alnej oceny. Zanim zaczniecie
godziæ siê na wszystko i bezwol-
nie czekaæ. Na co? ¯e mo¿e kie-
dyœ samo siê zmieni na lepsze... 

Co jakiœ czas trzeba bez sen-
tymentów spojrzeæ na w³asne
¿ycie. A przynajmniej – staraæ
siê realnie oceniæ fakty.

Sk¹d te refleksje? Czy zachê-
cam do kontrolowania poczy-
nañ nowych w³adz samorz¹do-
wych, œledzenia, jak dotrzymuj¹
obietnic przedwyborczych?
Tak, to te¿ siê przyda. Ale
„obietnice przedwyborcze”
sk³ada³ równie¿ pewien m³o-
dzian swojej dziewczynie prze-
konuj¹c j¹, by to w³aœnie jego
wybra³a na mê¿a. No i wybra³a.
Osiem lat temu. 

A dzisiaj mówi o nim tak:
„Mój m¹¿? To naprawdê nie-
zwyk³y cz³owiek! Bardzo hojny,

nie sk¹pi grosza nawet na zbêd-
ne wydatki, dogadza, dba o re-
laks i wypoczynek, natychmiast
usprawiedliwia i wybacza na-
wet najwiêksze œwiñstwa, ale...
niestety, tylko sobie i tylko dla
siebie! I to w³aœnie w nim jest
tak „niezwyk³e": w domu histe-
ryczny sknera, wa³koñ i leñ, po-
trafi zrobiæ wœciek³¹ awanturê,

¿e kupi³am kie³basê po 11 z³ za
kilo, a nie po 8,60, a sobie nie
¿a³uje na porcyjki cztery razy
dro¿szego salami, bo „czy nie
mam prawa nawet do ma³ych
przyjemnoœci?!!!” On – ma
prawo. Ja – nie. Wkrótce po
œlubie pojawi³o siê pierwsze
dziecko. „Zostañ w domu, ja
nam zapewniê dobre ¿ycie, za-

rabiam i tak trochê wiêcej, ni¿
ty!”.

Zosta³am. Dzisiaj mamy trój-
kê dzieci, zmieni³am siê ja,
zmieni³ siê on. Chyba tylko ja
pamiêtam nasze obietnice part-
nerstwa, wspierania siê, wiecz-
nej mi³oœci. Dzisiaj zosta³ le-
dwie cieñ tego, co by³o.

Dlaczego to siê zmieni³o? Sa-
ma jestem sobie winna. Godzi-
³am siê na zbyt wiele, nie wy-
maga³am, pob³a¿a³am. To by³
b³¹d. Przecie¿ on sam nakreœli³
plan naszego ¿ycia i to on go
nie zrealizowa³, odpuszczaj¹c
kawa³ek po kawa³ku. A teraz?
Co ja mogê?

Kole¿anka œmieje siê, ¿e mój
m¹¿ to jak jakiœ parlamentarzy-
sta: œwietnie umie obiecywaæ,
perfekcyjnie wykrêca kota ogo-
nem, sobie nie sk¹pi, a oszczê-
dza na tych, którzy mu daj¹
jeœæ, czyli na mnie. No i chyba
trudno siê z tym nie zgodziæ...”

Serdecznie mi ¿al tej pani.
Mimo, ¿e znalaz³a siê w tej sy-
tuacji niejako na w³asne ¿ycze-
nie, niestety. Dlatego pilnujmy
swoich spraw! Nadchodzi Wigi-
lia, dobry czas na obrachunek,
wybaczanie, otwieranie nowej
karty... żu

„Niezwyk³y”
cz³owiek

Kobiecym okiem

KKKKssss iiii ¹¹¹¹ddddzzzz     
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi
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3 czerwca 2006 roku, wkrótce po pielgrzymce obecnego Papie¿a do Polski, uka-
za³ siê w „Trybunie” mój felieton pt. „Polski i w³oski jêzyk Benedykta XVI”. Poni¿ej
podajê wyj¹tki z tego felietonu poœwiêcone tylko jêzykowi polskiemu. Pisa³em: „Za-
czê³o siê od „Szo³em szo³niesze” na Okêciu, a skoñczy³o na „Czo³em ¿o³nierze”
w Balicach. Benedykt XVI poprawia³ sw¹ polsk¹ wymowê równie¿ w czasie swej piel-
grzymki w Polsce. Czuwa³ nad tym ks. Mieczys³aw Mokrzycki, cz³onek jego sekre-
tariatu i autor niemieckiej transkrypcji fonetycznej dla przemówieñ Papie¿a,
które wyg³asza³ On po polsku. Od kiedy przej¹³ Godnoœæ Najwy¿sz¹, Jego najbar-
dziej pilnym celem sta³o siê od razu, z marszu przemawiaæ do Polaków w jêzyku
Jego poprzednika, Jana Paw³a II. I On do tego celu dociera³ bardzo szybko, a¿ go
w czasie pielgrzymki do Polski osi¹gn¹³. To wcale nie³atwo dla kogoœ, kto 16 kwiet-
nia b.r. skoñczy³ 79 lat, zacz¹æ siê uczyæ wymowy jêzyka z zupe³nie innej rodziny
jêzykowej. Nawet tak proste has³o jak „trwajcie w wierze”, jest dla wielu Niemców
z za³o¿enia nie do wymówienia”. 

Felieton ten wys³a³em ksiêdzu Mokrzyckiemu do Watykanu, a on by³ tak uprzej-
my, ¿e odpisa³ mi na karcie z herbem papieskim i z napisem „Segreteria Partico-
lare di Sua Santità” („Sekretariat Osobisty Jego Œwi¹tobliwoœci”); karta zaœ by³a
datowana 26.06.06. Tekst g³osi³: „Szanowny Panie! Dziêkujê bardzo za mi³y arty-
ku³ i mi³e s³owa pod moim adresem. Cieszê siê, ¿e Polska tak ¿yczliwie przyjê³a Pa-
pie¿a. Jest to chlub¹ ca³ego naszego Narodu i wielkim œwiadectwem dla ca³ego
œwiata. Przesy³am Panu serdeczne pozdrowienia wraz z pamiêci¹. Ks. Mieczys³aw
Mokrzycki”. 

Ale to nie wszystko. Do swej odpowiedzi, ks. Mokrzycki do³¹czy³ kilkanaœcie ko-
lorowych fotografii. Po jednej stronie jest na nich wizerunek Benedykta XVI z pasto-
ra³em w Polsce, po drugiej - herb papieski i s³owa po ³acinie: „’Manete fortis in fe-
de’ cum benedictione – Benedictus XVI – Polonia – 25-28 Maii – A.D. 2006”. Co
znaczy: „’Pozostañcie silni w wierze’ – z b³ogos³awieñstwem – Benedykt XVI – Pol-
ska – 25-28 maja A.D. (Anno Domini – Roku Pañskiego) 2006”. 

Gdy ksiêdzu Mokrzyckiem na tê kartê i na zdjêcia odpowiedzia³em, przys³a³ mi
nastêpn¹ kartê – datowan¹ 25 sierpnia z Castel Gandolfo - ze s³owami: „Staram siê
wype³niaæ pos³ugê u boku Ojca œwiêtego na miarê potrzeb i mo¿liwoœci. Dobrze, ¿e
upalne lato sprzyja³o wykorzystaniu czasu na odpoczynek. Odnowione si³y cia³a
i ducha pozwoli³y mi radoœnie powróciæ do codziennych obowi¹zków. Mia³em okazjê
odwiedziæ rodziców i rodzeñstwo, cieszyæ siê znajomymi a piêknymi widokami ro-
dzinnej ziemi. Teraz jestem w Castel Gandolfo i przesy³am serdeczne pozdrowienia
i ¿yczenia wielu ³ask Bo¿ych na ka¿dy dzieñ. Z pamiêci¹ i w modlitwie – ks. Mie-
czys³aw Mokrzycki”. 

Do tego pisma, ks. Mokrzycki do³¹czy³ – jak mówi¹ panie –„wprost s³odkie”
zdjêcie Benedykta XVI z dzieæmi i z napisem po hiszpañsku: „Rodzino! ¯yj i rozpo-
wszechniaj wiarê! – Benedykt XVI - Œwiatowe Spotkanie z Rodzinami – Walencja 8
– 9 lipca 2006 r.”

I wreszcie – karta najnowsza – datowana 07.10.06 – po wizycie Benedykta XVI
w Bawarii z drukowanym napisem po niemiecku „Kto wierzy – nigdy nie jest sam”,
z podpisem Benedykta XVI i z informacj¹: „Wizyta pasterska w Bawarii, 8-14 wrze-
œnia 2006 r. Ks. Mokrzycki zaœ dziêkuje mi za wys³anie mu wydawanego kiedyœ
w zeszytach mojego samouczka do niemieckiego, w którym zastosowa³em jego
transkrypcjê polsk¹ do tego jêzyka, choæ go wówczas nie zna³em. Wygl¹da³a ta
transkrypcja np. tak „iœ wil fir z-i FLAJ-syœ AR-bajten” (ich will für Siê fleissig arbe-
iten” – „chcê dla Pana pilnie pracowaæ”). 

Dziœ, kiedy zbli¿a siê Bo¿e Narodzenie, warto zbli¿yæ Czytelnikom „Mieszkañca”
sylwetkê tak kompetentnego i twórczego – i tak Bliskiego Papie¿owi – duchowne-
go jak ks. Mieczys³aw Mokrzycki. Razem z Najlepszymi dla Niego ¯yczeniami. 

Zygmunt Broniarek

REKLAMA REKLAMA

�� Strzy¿enie – 10 z³. 
��Modelowanie + strzy¿enie

od 20 z³.
�� Farba, baleyage, trwa³a 

od 30 z³.
�� Manicure – 10 z³, 

tipsy – 40 z³.
Niedziela od godz. 11.00
� Tipsy – 30 z³, 
� Manicure – 5 z³, 
� Strzy¿enie

+ modelowanie – 15 z³
Atrakcyjne ceny na inne us³ugi!

al. Waszyngtona 67
tel. 022 870−43−73;

0605−610−202

Centrum TCentrum Technikechnik
FryzjerskichFryzjerskich

Przed poczt¹ na Placu Szembeka k³êbi³ siê t³umek. W œrodku
zreszt¹ te¿. Tym razem wiêcej ludzi by³o tu ni¿ tam, na skwerku,
bêd¹cym oœrodkiem ¿ycia towarzyskiego okolicy. Mo¿na by po-
wiedzieæ – niczym klub AA, gdyby nie to, ¿e akurat na skwerku
zbieraj¹ siê smakosze w pe³ni si³ twórczych, ¿e tak powiem. 

- Witam, witam i o zdrówko pytam! Pan Eustachy Mordziak od
rana by³ w wyœmienitym humorze. Gdy wiêc zobaczy³ pana Kazi-
mierza G³ówkê, podskoczy³ do niego krokiem niemal¿e tanecz-
nym.

- Sta³o siê co? Gêba siê panu œmieje, jak nie przymierzaj¹c nie-
mowlêciu do maminego cycka.

- Panie Kazieñku kochany, ten strajk to zbawienie towarzyskie.
Powiem panu, ¿e strajki na poczcie powinny byæ obowi¹zkowe.
Co najmniej raz w miesi¹cu. Wiesz pan, ilu tu ludzi siê integruje?
Patrz pan – tamten pan. ¯ona go opuœci³a. Trzeci raz w tym pó³-
roczu… Gdyby nie znajomi, to kaszana. A tak, nie jest sam. O, tam
le¿y. 

Pan G³ówka spojrzawszy we wskazan¹ stronê powiedzia³: 
- Wy tu gazujecie i nic was nie obchodzi, ¿e listonosze musz¹

dŸwigaæ takie ciê¿kie torby, ¿e to taka odpowiedzialna praca. Lu-
dzie bazgrol¹, jak kura pazurem, nie myœl¹c, co siê dzieje z listo-
noszem, jak pomyli adresy.

- A co siê dzieje?, szczerze zainteresowa³ siê pan Mordziak.
- Te¿ nie wiem, ale na pewno naczelnik zadowolony nie jest, bo

mu pomyleni adresaci na pocztê przy³a¿¹, g³owê zawracaj¹,

pod³ogê zanosz¹. Listonosz na bank ma przechlapane. Natarga³
siê cudzych spraw i jeszcze opeer dostaje. 

- Ostatecznie, panie Kazieñku, mogli do szkó³ uczêszczaæ i sa-
mi byliby naczelnikami. 

- Otó¿ jesteœ pan w g³êbokim b³êdzie, ¿achn¹³ siê pan G³ówka.
Po pierwsze ka¿den jeden obywatel - czy stró¿, czy in¿ynier, powi-
nien godnie ¿yæ i mieæ na dodatek do tego prawo. A po drugie,
sk¹d pan wiesz, jakie uczelnie któren listonosz koñczy³. Historia
listonoszostwa polskiego zna przypadek wybitnego artysty kaba-
retowego, któren d³ugie lata by³ listonoszem.

- Mówisz pan o Laskowiku? 
- I owszem.
- Fakt, tylko, ¿e on chodzi³, bo wychodzi³ z uzale¿nienia. Tam-

ten koleœ wychodzi le¿¹c, a pan Laskowik wychodzi³ chodz¹c. To
nie s¹ proste sprawy panie Kazieñku. Nie s¹. 

- Jak ktoœ ma siln¹ wolê i motywacjê, to s¹.
- Otó¿ niekoniecznie. W³aœnie na Grenadierów le¿y mój ko-

le¿ka. 
- Pi³?
Od tygodnia nie. Po³o¿yli go na erce, zbadali. Mówi¹ mu: za-

wa³. Naczynia masz pan tak zniszczone, ¿e my tam nie mamy nic
do roboty. Oprócz tego masz pan tarczyce, bronchit i zastarza³e
nadciœnienie, ¿e o zwichrowanym krêgos³upie nie wspomnimy.
Krótko mówi¹c drugiego razu nie bêdzie. Ale mo¿esz pan sobie
daæ szanse: gorza³a won, papierochy won, spokój, luz, bez ner-
wów.

- I co on na to? 
- On mnie mówi: Eustachy, one ambitne s¹, bo m³ode. Co ja im

bêdê t³umaczy³, ¿e ja ¿yje po swojemu. Ja mam inne pasje, inne
hobby. Oni nic nie rozumiej¹.                                             Szaser

Co tam panie na Pradze...

Hobby

Szanowni Mieszkañcy Saskiej Kêpy!
Dziêkujê za oddane na mnie g³osy w wyborach samorz¹dowych

do Rady Dzielnicy Praga Po³udnie

Startowa³em z listy PiS z 4 miejsca.

Uzyska³em 948 g³osów poparcia. 

Ten dobry wynik nie wystarczy³ do uzyskania mandatu radnego.

Stanis³aw Roszkowski 

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 34

tel. 612-62-08, 0601-91-45-84 
pon.-pt. 7-17, sob. 7-13

Wêgiel �� Cement �� Wapno �� Ceg³y 
Gazobeton bia³y �� P³yty gips.-karton. 

Atlas �� Ceresit �� Gipsy 
Materia³y sypkie i izolacyjne 

(papa, styropian, we³na)
Rynny „GALECO” �� Prêt zbrojeniowy

A N T E N Y
� Autoryzacja CYFRA+, Polsat, N
� Promocja dekoder Polsatu za 99 z³ 

i 9,9 z³/m-c
� Satelity bez op³at 650 programów

w tym 15 polskich (Polonia, TRWAM)
� Anteny TV – naziemne

Sprzeda¿, monta¿, 
naprawa, gwarancja!

„LEMAG” W-wa ul. Br. Czecha 29
tel. 022 815-47-25; 0501-123-566 
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Szanowni Pañstwo!
Pragnê serdecznie podziêkowaæ za zaufanie, którym Pañstwo obdarzyli mnie w wyborach
samorz¹dowych. Dziêki Pañstwa g³osom zosta³em radnym dzielnicy Praga Po³udnie.

Jednoczeœnie informujê, ¿e od 4. grudnia br. jestem do Pañstwa dyspozycji na dy¿urach
w pierwszy i trzeci wtorek miesi¹ca w sali parafialnej koœcio³a p.w. Nawrócenia œw. Paw³a
Aposto³a  przy ul. Kobielskiej 10, w godzinach 17.30-19.00

Zapraszam równie¿ do kontaktowania siê ze mn¹ za poœrednictwem poczty elektronicznej
pod adresem: radny_adamjaworski@o2.pl

Adam Jaworski  
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PRYWATNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA NR 1 s.c.

Warszawa, ul. Klonowa 16 (przy pl. Unii Lubelskiej)
(szko³a przeniesiona z ul. Noakowskiego 6)

tel. 646 44 97, 849 37 35, sekretariat czynny 16-18

Kurs przygotowawczy do matury
organizowanej w styczniu i maju 2007

wed³ug „starego programu”
(Niskie czesne – p³atne w ratach)

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
specjalnoœci
� Handel zagraniczny � Informatyka
� Finanse i rachunkowoœæ � Bankowoœæ
� Obs³uga ruchu turystycznego � Hotelarstwo
� Ekonomia i organizacja przedsiêbiorstw
� Integracja europejska
� Jêzyki obce
Zajêcia we wszystkich szko³ach odbywaj¹ siê

w co drug¹ sobotê (12.30-20.30) 
i niedzielê (8.00-14.00)

Zebrania informacyjne – codziennie o godz. 17.00

UPRAWNIENIA SZKO£Y PUBLICZNEJ
prowadzi zapisy do

Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych
Liceum Ekonomicznego dla doros³ych

LO dla absolwentów szkó³ zasadniczych
Gimnazjum i Liceum dla doros³ych

Kurs przygotowuj¹cy do egzaminu
eksternistycznego z zakresu LO i LE 

(kurs roczny)

REKLAMA REKLAMA

SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

C E N T R U M
G L A Z U R Y

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

tel. 612−76−13
pon.-pi¹t. 9–18, sob. 9–14

www.hazym.com.pl

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

�� glazura, terakota, gres
�� panele, parkiet, korek
�� p³ytki elewacyjne, klinkier
�� kleje, fugi, listwy
�� narzêdzia

04-238 Warszawa, ul. Szpacza 2
tel. 611-44-86, fax 611-44-85

e-mail:marsgips@op.pl www.marsgips.pl

� p³yty gipsowo-kartonowe � styropian
� gipsy tynkarskie � akcesoria � gipsy
� sufity podwieszane � farby � kleje
� systemy dociepleñ�materia³y izolacyjne
�masy samopoziomuj¹ce � TRANSPORT

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

US£UGI BUDOWLANE
EKODOM

Oferujemy:
�� tynki gipsowe
�� tynki tradycyjne
�� posadzki
�� prace wykoñczeniowe

* przystêpne ceny * gwarancje
* faktury VAT

tel./fax 022 673-40-44;
kom. 602-108-646

AKADEMIA ZDROWIA
organizuje ZAWODOWE KURSY:

MASA¯U KLASYCZNEGO I LECZNICZEGO
�� INSTRUKTORA AEROBIKU

FRYZJERSKI �� KOSMETYCZNY
STYLIZACJI PAZNOKCI �� BUKIECIARSTWA
Mo¿liwoœæ op³aty w bardzo niskich ratach (od 50 z³)

ZADZWOŃ!
Warszawa, ul. Leszno 21 

tel. 022 862 29 60 
e-mail: warszawa@akademia-zdrowia.pl

www.akademia-zdrowia.pl

PP

Metal−Market
NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „Redom” ul. Walecznych 76, tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
�� renowacjê wszystkich mebli 

tapicerowanych, nowoczesnych i stylowych
�� nowe meble na wymiar, wersalki, 

tapczany, fotele, naro¿niki itd. 
wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta
�� szycie kurtyn, kotar, zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy
�� zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
�� posiadamy wybór tkanin i transport

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY: ww  ggooddzz..  77..0000−−1188..0000,,    ssoobb..  99..0000−−1144..0000

FF A R B Y   A R B Y   
L A K I E RL A K I E R YY

K L E J EK L E J E
„DARCHEM” 

Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86

pn.- pt. 800-1800, sob. 900-1300

SSKKLLEEPP  PPAATTRROONNAACCKKII
OFERUJE:
✔ Szpachle, gipsy, zaprawy
✔ Piany, sylikony
✔ Chemia gospodarcza
✔ Chemia budowlana

TRANSPORT – GRATIS
R a b a t y

Upusty dla wykonawców
HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika

11110000 %%%%

� Fryzjerstwo
damsko-mêskie

� Stylizacja paznokci
� Tipsy ¿el od 80 z³
� Tipsy akryl od 80 z³
PROMOCYJNE CENY!!!

ul. Miêdzyborska 108
tel. 022 497-81-82 (800-2000)

CENTRUM OGRODNICZE
P.P.H.U. £apiñscy Sp. j.

05-075 Warszawa Weso³a, ul. Niemcewicza 8 A, 
tel./fax (0-22) 773 48 14, www.lapinscy.pl

POLECAMY:
� choinki jod³y i œwierki 

w najlepszym wyborze
� choinki w doniczkach

� ozdoby œwi¹teczne 
w du¿ym wyborze

� upominki
� kwiaty œwi¹teczne

ZZ AA PP RR AA SS ZZ AA MM YY !!

Universam Grochów
I piętro

„Świat złota”„Świat złota”
ul. Grochowska 207

Ozłoć sobie święta!
Spraw sobie i swoim najbliższym

niepowtarzalny prezent 
GWIAZDKOWY!

Najnowsza kolekcja złota 2007

R A B A T Y
EEkksskklluuzzyywwnnee  wwyyrroobbyy  zzee  zzłłoottaa  −−5500%%

srebro − 20−40%; złoto − 10−20%; 
brylanty − 10−15%

U NAS TANIO, A W GRUDNIU NAJTANIEJ!

Mia³a 19 lat. Przed sob¹
ca³e ¿ycie, które skoñczy³o siê
zupe³nie nagle. Jak? Oczywi-
œcie pijany kierowca. Niespe³na
dziesiêæ dni póŸniej 27 listopa-
da przyjaciele Natalii przyszli
w miejsce jej œmierci. Przynie-
œli ze sob¹ znicze, kwiaty
i zdjêcia przyjació³ki. 

- Tu powinno byæ rondo! -
mówi jedna z kole¿anek i milk-
nie. - To, co siê sta³o to straszna
tragedia - dodaje po chwili. -
Nie chcielibyœmy, by siê po-
wtórzy³a, ¿eby ktoœ jeszcze zgi-
n¹³ na tym skrzy¿owaniu. 

Wtóruj¹ jej inne. - To, ¿e tu
zginê³a nasza kole¿anka -
mówi¹ - to po prostu poczuwa-

my siê w obowi¹zku zaprotesto-
waæ.

Protestuj¹ jednak g³ównie
mieszkañcy Radoœci. Skrzy¿o-
wanie Patriotów z Izbick¹ doœæ
czêsto jest miejscem wypad-
ków. 

- Jest fatalnie - twierdzi jedna
z mieszkanek. - Czy idzie pani

sama, czy z dzieckiem to trzeba
przebiegaæ. Kierowcy rzadko
kiedy siê zatrzymuj¹. 

Z danych sto³ecznej dro-
gówki wynika, ¿e jednak nie
jest tu a¿ tak niebezpiecznie.
W 2004 roku by³y 32 wypadki
z dwoma ofiarami œmiertelny-
mi, a w 2005 roku nikt nie
zgin¹³. Nie oznacza to jednak,

¿e rondo by siê tu nie przyda-
³o. 

Zarz¹d Dróg Miejskich pla-
nuje budowê w przysz³ym ro-
ku. - By³aby wczeœniej - mówi
Adam Stawicki z ZDM. - Gdy-
by nie to, ¿e jeden z mieszkañ-
ców oprotestowa³ decyzjê loka-
lizacyjn¹. Jest to w³aœciciel jed-
nej z dzia³ek, która ma byæ wy-
kupiona pod budowê.

Czy protest przyjació³ Natalii
oka¿e siê silniejszy w skutkach
ni¿ protest w³aœciciela kawa³ka
gruntu? Oka¿e siê za kilka mie-
siêcy. 

Na razie na skrzy¿owaniu
Izbickiej z Patriotów p³on¹
znicze. Zdjêcie Natalii patrzy
na przechodniów. Czy odesz³a
nadaremno? Czy jej œmieræ
przyspieszy budowê ronda?
Po drugiej stronie torów ron-
do ju¿ jest. 

Małgorzata K. Piekarska

By nie odeszła nadaremno...
Nie by³a pierwsz¹, która zginê³a w tym
miejscu, ale jej przyjacio³om chodzi o to,
by by³a ostatni¹. 18 listopada na skrzy¿o-
waniu Patriotów z Izbick¹ zginê³a student-
ka Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wy-
szyñskiego Natalia Michalska. 

Kto by³ w Zespole Szkó³ Nr 84
w czasie fina³u konkursu „Pa-
troni Naszych Ulic”, by³ te¿
œwiadkiem najkrótszego oficjal-
nego wyst¹pienia wiceburmi-
strza Pragi Po³udnie Antoniego
Stradomskiego. Nie doœæ, ¿e
wyst¹pienie by³o krótkie, to je-
szcze po... fiñsku!

Do u¿ycia jêzyka Œwiêtego Miko³aja nie
sprowokowa³y wiceburmistrza nadchodz¹ce
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, ale program arty-
styczny przygotowany przez gospodarzy –
uczniów i nauczycieli z ZS nr 84. – Poniewa¿
nasza szko³a znajduje siê przy ul. Miêdzynaro-
dowej, to powitamy pañstwa w kilku jêzykach –
na wstêpie zapowiedzieli uczniowie. Rzeczywi-
œcie, zebranych w sali gimnastycznej goœci m³o-
dzie¿ wita³a po angielsku, niemiecku, francusku
i rosyjsku. A Antoni Stradomski odwdziêczy³
siê podziêkowaniem w jêzyku fiñskim. 

W uroczystoœci by³o coœ, co j¹ wyró¿ni³o spo-
œród dziesi¹tek podobnych imprez, z których
ka¿da sk³ada siê z czêœci oficjalnej i artystycz-
nej. Otó¿ organizatorzy najpierw zaprezentowa-
li program artystyczny, co po pierwsze wszyst-
kich zgromadzonych od razu wprowadzi³o w ra-
dosny nastrój, a po drugie oszczêdzi³o m³odym
artystom d³ugiego wyczekiwania na zakoñcze-
nie czêœci oficjalnej, która, powiedzmy szcze-
rze, dla dzieci i m³odzie¿y nie zawsze jest atrak-
cyjna. Czêsto widaæ, jak z oczekuj¹cych na
swoj¹ kolej m³odych artystów uchodzi zapa³
w miarê kolejnych oficjalnych powitañ lokal-
nych dysydentów i kolejnych przemówieñ. Tu
zapa³ nie uszed³. I dobrze, bo program by³ na-
prawdê przygotowany rewelacyjnie. Wystar-
czy³o kilka znakomicie zaaran¿owanych szla-
gierów. By³a m.in. szkolna przeróbka przeboju
Grzegorza Turnaua „Cichosza” i nieœmiertelne
„Put wsjegda budiet so³nce”. Nie zabrak³o sa-
sko-kêpskiej „Ma³goœki” i dedykowanego lau-
reatom konkursu „We are the Champions” gru-
py Queen. Próbka uczniowskiej poezji i ryt-
miczne, ró¿owe przes³anie na przysz³oœæ – „Al-
ways Look on the Bright Site of Life” (Zawsze
patrz na jasn¹ stronê ¿ycia). Trzeba by³o wi-

dzieæ oficjeli pogwizduj¹cych w rytm melodii
z „¯ywotu Briana”: fiu, fiu – fiu, fiu – fiu,fiu,fiu!
A zwyciêzcami konkursu, który pod patronatem
burmistrza dzielnicy, Mateusza Mroza, zorgani-
zowa³a 387 Komisja Zak³adowa NSZZ Solidar-
noœæ we wspó³pracy z samorz¹dami osiedli, by-
li wszyscy uczniowie, którzy w konkursie wziê-
li udzia³. 

I to bez wzglêdu, jak¹ ostatecznie zajêli lo-
katê i bez wzglêdu, jakiego rodzaju pracê przy-
gotowali o patronie jednej z po³udniowopra-
skich ulic – literack¹, plastyczn¹, czy multime-
dialn¹. Laureaci obdarowani zostali aparatami
fotograficznymi i odtwarzaczami mp3, a wszy-
scy poszerzyli wiedzê o swojej okolicy, jej hi-
storii i patronach pobliskich ulic. To wa¿na
wiedza, która pomaga budowaæ lokalny patrio-
tyzm. Szkoda, ¿e z siedmiu dzia³aj¹cych na
Pradze Po³udnie samorz¹dów w organizacjê
konkursu w³¹czy³y siê tylko rady osiedli Saska
Kêpa, Grochów Po³udnie i Kamionek. Mo¿e
przy kolejnej edycji bêdzie lepiej. W koñcu...
trzeba zawsze patrzeæ w jasn¹ stronê ¿ywota.
Nawet lokalnego.

Adam Rosiński

Fiu fiu – na Międzynarodowej

STUDIO URODY
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Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa

„GROCHÓW”

OFERUJE
WSPÓLNOTOM

MIESZKANIOWYM
usługi związane
z zarządzaniem 

i administrowaniem
nieruchomościami.

Zainteresowanych zapraszamy
do siedziby Spó³dzielni 

w Warszawie 
przy ul. Kobielskiej 1, 

tel. 673-08-01.

KREDYT
GOTÓWKOWY

KONSOLIDACYJNY
do 5 tys. złotych

na dowód osobisty
Serocka 3
Wejœcie:

Grochowska 152
022 610 52 00

OKNA bez VAT−u!
Szyba termoizolacyjna k=1,0

Ciepła ramka �� Czterostopniowy uchył
�� Rolety �� ¯aluzje �� Verticale

MONTA¯ GRATIS!
ul. Patriotów 237 tel./fax 615−68−27, tel. 615−40−40 
e−mail: biuro@oknamaro.pl        www.oknamaro.pl

RATY! „Spo³em” WSS Praga Po³udnie

Zapraszamy po œwi¹teczne zakupy
do DH Universam „Grochów” 

ul. Grochowska 207 
(Rondo Wiatraczna)

Polecamy szeroki asortyment:
�� Art. spo¿ywczych
�� Chemii gospodarczej, 

kosmetyków
�� Zabawek i art. papierniczych
�� Odzie¿y i bielizny osobistej
�� Art. pasmanteryjnych, firan, tkanin
�� Obuwia i galanterii skórzanej
�� Sprzêtu oœwietleniowego, AGD

Zapraszamy 7 dni w tygodniu po udane zakupy œwi¹teczne

OKNA
SPRAWDŹ

nasze ceny!!!

ul. Zakole 2 (Rondo Wiatraczna)
tel. 022 610−46−32

Sulejówek ul. Kombatantów 59 
tel./fax 022 760−40−16

RATY
0%

REKLAMA REKLAMA

Chiñczycy wziêli urz¹d
W sobotni wieczór 25 listopada Chiñczycy
szturmem wziêli pomieszczenia Centrum
Promocji Kultury przyleg³ego do Urzêdu
Dzielnicy Praga Po³udnie. W tej sytuacji mo-
¿e nale¿y przyspieszyæ budowê nowego Cen-
trum przy Podskarbiñskiej?

Chocia¿ pewne próbki walk mia³y miejsce, to oczywiœcie
„wziêcie” CPK przez mieszkañców Pañstwa Œrodka nie mia³o wy-
miaru militarnego, ale kulturalny. Zaczê³o siê wernisa¿em prac zna-
nej plastyczki Katarzyny Kallwejt oraz prezentacj¹ efektów sztuki
kaligrafii w wykonaniu mistrza Etero Chena. Kaligrafia w historii

Chin zajmowa³a poczesne miejsce. Przez wielu by³a ceniona na
równi ze sztuk¹ walki. A skoro ju¿ o walce mowa, to trzeba zazna-
czyæ, ¿e Etero Chen pobiera³ tak¿e nauki w œwi¹tyni Shaolin, na
górze Wudang i w Tybecie. 

W czasie wernisa¿u pokaza³ próbkê swoich zdolnoœci wykonu-
j¹c jeden z uk³adów TaiJi. Gwiazd¹ okaza³a siê ¿ona mistrza, Eru-
da Li, która w tradycyjnym stroju wykona³a kilka pieœni chiñ-
skich. DŸwiêczny i rzadko s³yszalny w naszej szerokoœci geogra-
ficznej g³os o ma³y w³os nie rozsadzi³ murów CPK. Nawet mistrz
Chen wola³ stan¹æ z ty³u swojej ma³¿onki, aby nie zostaæ pora¿o-
nym si³¹ narodowych melodii (na zdjêciu). Wernisa¿ oraz pokazy
odwiedzi³ Yuan Guisen ambasador Chiñskiej Republiki Ludowej
w Polsce, który znakomicie mówi w naszym jêzyku.

rosa 

Wbrew regu³om popraw-
noœci politycznej Stefan Me-
lak, prezes Krêgu Pamiêci Na-
rodowej i Stowarzyszenia
Olszynka Grochowska, o czymœ
co jest czarne mówi „czarne”,
a co jest bia³e nazywa „bia-
³ym”. Tak te¿ by³o w czasie
rocznicowych uroczystoœci.
Roz¿alony brakiem jakiekol-
wiek wspó³pracy ze strony ro-
syjskiej w kwestii wyjaœnienia
zbrodni katyñskiej, a tak¿e bie-
¿¹cymi, napiêtymi stosunkami
Stefan Melak nie zawaha³ siê
u¿yæ mocnych s³ów w kierun-
ku Kremla. – Zmiana munduru
KGB na garnitur prezydenta
okazuje siê tylko powierzchow-
n¹ zmian¹ – przypomnia³
o przesz³oœci prezydenta Rosji
W³adimira Putina. Niektórych
te s³owa mog³y uraziæ. Szcze-
gólnie w dobie poprawnoœci
politycznej. Ale w³aœnie taka
jest rodzina Melaków. Kon-
kretna, szczera i oddana spra-
wie, o któr¹ walczy od lat.
O prawdê o trudnych kartach
polskiej historii, o dba³oœæ
o tradycjê, o ratowanie narodo-
wego dziedzictwa. Ta walka
doceniona zosta³a przez naj-
wy¿szy urz¹d w Polsce. 

Niedawno, 11 listopada,
w 88 rocznicê odzyskania nie-
podleg³oœci, prezydent RP
Lech Kaczyñski odznaczy³

Krzy¿em Orderu Odrodzenia
Polski (Polonia Restituta)
czterech cz³onków rember-

towskiej rodziny: Stefana, An-
drzeja, Arkadiusza i S³awomi-
ra. Odznaczenie to jest jednym
z najwy¿szych odznaczeñ cy-
wilnych w Polsce. Ale wróæ-
my na Alejê Chwa³y, któr¹
w czasie uroczystoœci przyo-
zdobi³a wystawa grafik i re-
produkcji zwi¹zanych z Po-
wstaniem Listopadowym. Tê

sam¹ wystawê prezentowano
wczeœniej w Pary¿u. Zarówno
w Rembertowie, jak i w stoli-
cy Francji ekspozycjê obejrza-
³o kilka tysiêcy osób. 

Po otwarciu plenerowej wy-
stawy przedstawiciele niepod-
leg³oœciowych organizacji, sa-
morz¹dów, urzêdów i mie-
szkañców dokonali ods³oniê-
cia trzech kolejnych g³azów
poœwiêconych bohaterom na-
rodowym. 

W Alei Chwa³y przyby³y
g³azy pamiêci kpt. Artura Za-
wiszy, Spiskowców Belwe-
derczyków i Poetów-Piewców
Powstania Listopadowego. Po
ods³oniêciu g³azów odby³a siê
tradycyjna polowa Msza œwiê-
ta, a tak¿e symboliczne z³o¿e-
nie ziemi z pól bitewnych
w zbiorowej mogile 7300 po-

wstañców. Nie zabrak³o te¿
Apelu Poleg³ych, salwy hono-
rowej i uroczystego sk³adania
wieñców. Obchody rocznicy
zorganizowano miêdzy inny-
mi we wspó³pracy z urzêdami
dzielnic Praga Po³udnie
i Rembertów. 

Z przykroœci¹ nale¿y jed-
nak odnotowaæ, ¿e w trzy dni
po uroczystoœciach, 29 listo-
pada, dok³adnie w rocznicê
wybuchu Powstania Listopa-

dowego ¿adna stacja telewi-
zyjna nie wspomnia³a ani s³o-
wem o tej rocznicy w swoich
g³ównych programach infor-
macyjnych. – Nie rozumiem –
smutno skomentowa³ ten fakt
Stefan Melak. – Tak siê nie
zdarza³o nawet w czasach ko-
munizmu...

ar

PUTIN DOSTAŁ POD OLSZYNKĄ
W 176 rocznicê wybuchu Powstania Listo-
padowego pod Olszynk¹ Grochowsk¹ odby-
³y siê uroczystoœci upamiêtniaj¹ce wyzwo-
leñczy zryw Polaków. Tradycyjny przebieg
uroczystoœci urozmaici³a wystawa pt. Naro-
dziny barw i god³a narodowego w czasie Po-
wstania Listopadowego – ¯o³nierze i Poeci
lat 1830-1831.
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 24

POZIOMO: 1-A winda.1-J szok, bardzo silne wzruszenie. 2-E
kaczka norowa. 3-A Marek, marsza³ek Sejmu. 3-G Pompeja,
drzewo cytrusowe. 4-E ³ukowate sklepienie na filarach. 4-L za-
palony stos, ognisko. 5-G Cyganka z powieœci „Chata za wsi¹”.
6-A wprowadza nowe zwyczaje. 6-K poklask, uznanie. 7-B
w aucie zbiornik paliwa. 7-G zespolenie czegoœ. 8-D rybia kost-
ka. 8-J jajko wapnowane. 9-F piêtrowa nadbudowa cha³upy. 
10-A skinienie, znak.10-H choroba stawów, podagra.11-A arty-
stki tworz¹ce postacie sceniczne.12-H urz¹dzenie, sprzêt. 13-A
wynajmuje siê do pracy.14-J rodzaj m³otka.15-E wprawa, do-
œwiadczenie.16-A Indianin Ameryki Pn.16-J ob³awa na ludzi.
PIONOWO: A-1 marynarz zatrudniony dorywczo na statku.
A-10 przenoœny przyrz¹d do gaszenia po¿aru. B-6 polski ta-
niec ludowy. C-1 niejedna w przek³adañcu. C-10 z boksami
dla koni. D-6 zaliczka na poczet wyp³aty. E-1 ma³y samocho-
dzik sportowy. E-11 zajmuje siê wyrobem uprzê¿y, siode³. 
F-8 cz³owiek doœwiadczony. G-1 hokeista na trawie. H-2 œlad
w drzewie po przejœciu pi³y. H-7 królowa kwiatów. H-12 grupa
najbardziej czynnych cz³onków organizacji. I-3 Salvatore, pio-

senkarz francuski. I-9 b³onica krtani. J-1 pospolicie o alkoho-
lu. J-7 kojarzy pary. J-12 beczka na wino. K-5 rodzaj plecion-
ki. L-1 gatunek tukana. L-8 s³ynna rzeŸba Micha³a Anio³a. £-
4 ptak z rodziny ³uszczaków. £-12 zjawisko atmosferyczne po
burzy. M-1 Zbigniew Boniek dla przyjació³. N-8 Asyr, bóg
s³oñca. O-1 postaæ z „Wesela” St. Wyspiañskiego. O-12 ko-
tew. opr. A. Kemski  
Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹-
zanie krzy¿ówki Nr 14/06: „Gdy w lipcu dopieka burza
niedaleka”.

Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”                                 tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³a: p. Krystyna Sawicka
z ul. Zbaraskiej. Wa¿ne do 15 grudnia br.

1-A 2-L 7-B 15-E 4-N 10-A 6-F 12-I 11-D 15-£ 8-£ 10-H 8-F

6-L 3-K 13-C 3-D 1-E 7-I 15-A 5-H 10-M 13-O 2-C 5-O 2-F


 














 







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

�� BARAN 21.03-21.04
Dopisuje ci szczêœcie w sprawach zawodowych.
Jesteœ nie do przebicia w negocjacjach i podpisy-
waniu korzystnych umów. Dlatego szefostwo ciê
docenia. Premia gwarantowana! Natomiast w spra-
wach uczuciowych nast¹pi³ nieprzewidziany kon-
flikt. Zdob¹dŸ siê na pierwszy gest - schowaj dumê
„do kieszeni” -  i postaraj siê zachowaæ spokój, cho-
cia¿ nie nale¿ysz do tych potulnych.

 BYK 22.04-21.05
Pod koniec miesi¹ca czeka ciê powodzenie
w uczuciach. Okres przedœwi¹teczny bêdzie wspa-
nia³¹ okazj¹ do zawarcia nowych znajomoœci. Ale
tutaj musisz nastawiæ siê bardziej na dawanie ni¿
branie. Zbytni egoizm mo¿e ciê zgubiæ i zniszczyæ
szansê na ciekaw¹ znajomoœæ. Dbaj o dobre uk³a-
dy w pracy i pilnuj, aby twoje zamierzenia zosta³y
zrealizowane.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Zacznij ¿yæ bardziej aktywnie. Lecz pierwszy krok
w kierunku zmian musi polegaæ na rezygnacji
z u¿ywek i przestawieniu siê na lekkostrawn¹ die-
tê. Musisz pozbyæ siê te¿ nawyku biernego wypo-
czynku. Kiedy siê z tym uporasz od razu poczujesz
siê lepiej. Jesieñ dzia³a na ciebie pesymistycznie,
brakuje ci s³oñca i ciep³ego wiatru. Chandrê staraj
siê zwalczaæ optymizmem, i koniecznie otaczaj siê
weso³ymi osobami.

�� RAK 22.06-22.07
Ostatnio czujesz siê niedowartoœciowany. Ta œwia-
domoœæ mêczy ciê, a tak¿e sprawia, ¿e sta³eœ siê
trochê nerwowy i nie panujesz nad swoim zniecier-
pliwieniem. Mo¿esz to naprawiæ, wybierz siê na
spokojn¹ rozmowê z szefem, jeœli dotyczy to pracy
lub porozmawiaj z partnerem na temat waszego
zwi¹zku. Na pewno taka rozmowa mo¿e wiele wy-
jaœniæ i pozwoli zrozumieæ trudn¹ sytuacjê. 

�� LEW 23.07-23.08
W najbli¿szym czasie ktoœ bêdzie chcia³ skorzystaæ
z twojej pomocy w sprawach finansowych. Postaraj
siê jednak przemyœleæ tê sprawê, ¿eby potem nie
wyniknê³y z tego niepotrzebne komplikacje. W do-
mu czeka ciê sporo obowi¹zków. Oczywiœcie pora-
dzisz sobie z nimi œpiewaj¹co. Nagrod¹ bêdzie za-
dowolenie domowników i ich radosny nastrój, który
powoli wprowadzi was w czas przedœwi¹tecznych
zakupów i porz¹dków. Froterowanie pod³óg na-
prawdê nie jest trudne, poæwiczysz sobie przy tej
okazji kondycjê na sylwestrow¹ zabawê. 

�� PANNA 24.08-23.09
Aby prze¿yæ jakoœ te grudniowe dni warto po-
wróciæ do dawnych zainteresowañ, mo¿e to
zmieni twój trochê zakrêcony nastrój i oderwie ciê
na chwilê od rzeczywistoœci. W sprawach zawo-
dowych bêdzie siê dzia³o ró¿nie, ale wszystko

jest do opanowania, jeœli siê tylko chce. Twoja
pracowitoœæ i sumiennoœæ siê op³aci. Zaowocuje
to przyp³ywem sporej gotówki, któr¹ koniecznie
wykorzystaj na przyjemnoœci w czasie œwi¹t i Syl-
westrowej zabawy. 

�� WAGA 24.09-23.10
Jesteœ trochê przemêczony, bierzesz za wiele
spraw na swoje barki. Postaraj siê o ma³e chwile
relaksu, zajmij siê sob¹ i przemyœl swoje postêpo-
wanie. Mo¿liwe, ¿e w ci¹gu najbli¿szych tygodni
szykuje siê ma³y przyp³yw gotówki. Wykorzystaj to
i m¹drze zainwestuj. W sprawach domowych bez
wiêkszych zmian, ale mo¿esz siê spodziewaæ wizy-
ty kogoœ z rodziny lub przyjaciela. 

�� SKORPION 24.10-23.11
Inni jakoœ podupadli duchowo i fizycznie, a ty kwit-
niesz. Roznosi ciê energia, jesteœ pe³en pomys³ów
- tylko pogratulowaæ. W sprawach zawodowych
mo¿esz liczyæ na kogoœ bliskiego. W sprawach
uczuciowych odczuwasz pewien zastój, czy¿byœ
myœla³ o zmianie partnera? Nie rób tego zbyt po-
chopnie...

�� STRZELEC 24.11-22.12
Teraz masz dobre dni na poprawê swoich finan-
sów, jakieœ wiêksze przedsiêwziêcie mo¿e przy-
nieœæ spory dochód. Natomiast wiêksz¹ wagê przy-
k³adaj do swojego wygl¹du i samopoczucia. Zadbaj
o swoj¹ kondycjê, spraw, aby wchodzenie po scho-
dach sprawia³o ci przyjemnoœæ i kojarzy³o siê
z podejœciem na oœnie¿ony stok.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Pod koniec miesi¹ca czeka ciê niespodzianka. Mo-
¿esz wzi¹æ udzia³ w towarzyskim spotkaniu, które
zaowocuje interesuj¹c¹ znajomoœci¹. Ten miesi¹c
sprzyja realizacji wielkich planów i marzeñ. Spraw,
abyœ wreszcie móg³ siê cieszyæ owocami swojej
pracy i zafunduj sobie parê chwil oddechu od co-
dziennoœci i pogmatwanych spraw, które powinny
nied³ugo znaleŸæ swój pomyœlny fina³. 

�� WODNIK 21.01-19.02
Pomyœlne dni na za³atwienie kilku spraw finanso-
wych, do których zbytnio nie masz chêci i zapa³u.
Skorzystaj z oferty przyjaciela lub zaufanej osoby
i wszystkie sprawy urzêdowe za³atw przy ich pomo-
cy. Mo¿e przy okazji czegoœ siê nauczysz na przy-
sz³oœæ. Natomiast w sprawach uczuciowych czeka
ciê trudna decyzja. 

�� RYBY 20.02-20.03
Mo¿liwe, ¿e mo¿esz zmieniæ pracê. Powinieneœ
przygotowaæ siê psychicznie. W ¿yciu uczuciowym
potrzebujesz natomiast du¿o czu³oœci i bliskoœci.
W najbli¿szym czasie w tym temacie jednak nie
szykuj¹ siê zmiany, mo¿e trzeba poczekaæ do no-
wego roku. To ju¿ nied³ugo...

Merlin

Powstanie 1830 roku jest
obecnie czczone szcze-
gólnie przez Pragê Po³u-

dnie. Na terenie tej w³aœnie
dzielnicy - w Olszynce Gro-
chowskiej – ¿o³nierze polscy
stoczyli zwyciêsk¹ walkê, nie-
stety jak to w naszych dziejach
bywa, nie do koñca wykorzy-
stan¹. 

Zachowany do chwili obe-
cnej lasek, wolny od zabudo-
wy, sta³ siê miejscem roczni-
cowych obchodów powstania.
Trzeba przyznaæ, ¿e na jego tle
piêknie prezentuj¹ siê wszel-
kie inscenizacje. Dobry to po-
mys³ na utrwalanie naszej
skomplikowanej historii, która
zapisana w szkolnych
podrêcznikach nie zawsze wy-
daje siê pasjonuj¹ca. 

Jak g³osz¹ przekazy, wybuch
powstania poprzedzi³ napad na
Pa³ac Belwederski, bêd¹cy
wówczas rezydencj¹ wielkiego
ksiêcia Konstantego, g³ównodo-
wodz¹cego armii polskiej, brata
cara. Wed³ug legendy, wielki
ksi¹¿ê w przebraniu niewieœcim
mia³ ponoæ uciec z pa³acu w to-
warzystwie swej ma³¿onki, Po-
lki, Joanny Grudziñskiej, obda-
rzonej tytu³em Ksiê¿nej £owic-
kiej. W s³otn¹ i ch³odn¹ noc -
z 29 na 30 listopada – kareta
wioz¹ca rosyjskiego satrapê,
znienawidzonego przez ¿o³nie-
rzy za ich poni¿anie, prze-
mkn¹wszy miêdzy mokotowski-
mi rogatkami, w asyœcie kilku
¿o³nierzy i oficerów rosyjskich,
dojecha³a do karczmy
w Wierzbnie. Tam ksi¹¿ê zatrzy-

ma³ siê i oczekiwa³ na rozwój
wypadków. Jak wiadomo, cesa-
rzewicz Konstanty, bo tak go
powszechnie nazywano,
przedar³ siê do Rosji wraz z ¿o-
n¹. Oboje nied³ugo prze¿yli
wspomnian¹ przygodê, bo
zmarli jedno po drugim w na-
stêpnym roku. 

Bezpoœrednio po wybuchu
Powstania Listopadowego
w warszawskim ratuszu zasiedli
przedstawiciele mieszczañstwa
„dla objêcia dozoru nad czynno-
œciami poszczególnych wydzia-
³ów Urzêdu Municypalnego
i policj¹ cyrku³ow¹”. Stanowili
oni organ zwierzchni „pod na-
zw¹ Rady Ogólnej z³o¿onej po-
cz¹tkowo z trzech ludzi, którey
zadaniem by³o kierowanie ca³o-
kszta³tem spraw mieyskich”.
Radzie tej powierzono nadzór
nad urzêdnikami, którzy mogli
sabotowaæ zarz¹dzenia rz¹du
powstañczego. Ten stan utrzy-
ma³ siê do dnia 4 stycznia 1831
roku, kiedy ukonstytuowa³ siê
prawdziwy samorz¹d miasta.
Wtedy w jego sk³ad weszli urzê-
dnicy mianowani na ró¿ne sta-
nowiska w wydzia³ach ratusza.
Nie byli to wprawdzie przedsta-

wiciele wybrani przez mie-
szkañców Warszawy, ale ludzie
wyznaczeni do ró¿nych czynno-
œci wed³ug swoich umiejêtnoœci.
Oddani sprawie, gwarantowali
sumienne wype³nienie wyzna-
czonych im obowi¹zków. 

Powstanie Listopadowe trwa-
³o blisko rok i zakoñczy³o siê
ostatecznie klêsk¹. Warszawa
skapitulowa³a 8 wrzeœnia 1831
roku. Dwa i pó³ miesi¹ca
póŸniej, dnia 23 listopada, prze-

sta³a istnieæ Rada Municypalna
utworzona przez dowództwo
powstania. Rozwi¹za³ j¹ Rz¹d
Tymczasowy Królestwa Pol-
skiego, uznawszy, i¿ by³a ona
organem rewolucyjnym. Po
upadku powstania, w dobie rz¹-
dów paskiewiczowskich, uka-
zem z 14 lutego 1832 roku po-
nownie do Warszawy przy³¹-
czono Pragê. Upozorowano to
okolicznoœci¹, i¿ Praga „z po-
wodu zniszczenia swego w roku
zesz³ym i wyludnienia” nie mo-
¿e utrzymaæ odrêbnej admini-
stracji z w³asnych funduszów”.
By³ to zdecydowanie odwet za
udzia³ w Powstaniu Listopado-
wym, gdy¿ sprowadzenie Pragi
do roli cyrku³u miasta Warsza-
wy degradowa³o j¹ hamuj¹c sa-
moistny rozwój.  

Wydany 26 lutego 1832 roku
Statut Królestwa Polskiego,

nada³ Królestwu Polskiemu za-
sadnicze prawa. W rozdziale za-
tytu³owanym: „O g³ównym
i miejscowym zarz¹dzie” ustalo-
no, ¿e „Zarz¹d miast porucza
siê zwierzchnoœci przez zgroma-

dzenia miejskie obieraney. Bur-
mistrze miast zobowi¹zani s¹
czuwaæ nad spe³nieniem rozka-
zów rz¹du”. Odt¹d w sk³ad
zgromadzeñ miejskich wchodzi-
li: a) obywatele nie nale¿¹cy do
stanu szlacheckiego, posiadaj¹-
cy realnoœæ, od której op³acali
podatek; b) fabrykanci, rzemie-
œlnicy i kupcy, o ile ich przedsiê-
biorstwo przedstawia³o wartoœæ
10.000 z³p.; c) plebani, prze³o-
¿eni zakonów i wikariusze; d)
profesorowie i nauczyciele
szkó³ rz¹dowych; e) wybitni ar-
tyœci itp. 

Z mocy postanowienia Rady
Administracyjnej - z dnia 2 lip-
ca 1833 roku – policjê podzie-
lono na administracyjn¹ i wy-
konawcz¹, „stosownie do obo-
wi¹zków dla ka¿dey z nich
przepisanych”. Policja admini-
stracyjna pozosta³a pod
zwierzchnictwem prezydenta,
zaœ policja wykonawcza
przesz³a pod samodzielne
zwierzchnictwo wiceprezyden-
ta „do którego tak nominacya
urzêdników do tej czêœci nale-
¿¹cych, jako te¿ funduszów na
ni¹ przeznaczonych, wy³¹cznie
nale¿eæ mia³y”.

Na koniec zostawi³em infor-
macjê z czasów II Rzeczypospo-
litej, odnosz¹c¹ siê do Powsta-
nia Listopadowego. Oto w uro-
czystoœci zorganizowanej dnia
16 paŸdziernika 1927 roku
w Warszawie, ku czci gen. Józe-
fa Sowiñskiego, uczestniczy³ je-
dyny ¿yj¹cy jeszcze obroñca re-
duty wolskiej – Micha³ Szur-
miñski. Mia³ on wówczas 123
lata! Wiadomoœæ tê podajê za ty-
godnikiem „Œwiat” nr 43
(1927), który na stronie 5, obok
notatki, zamieœci³ te¿ jego foto-
grafiê. 

Tadeusz Wł. Świątek

Powstanie
Listopadowe

ZAU£KI HISTORII

Karczma w Wierzbnie, w której wed³ug legendy mia³ siê zatrzy-
maæ w. Ks. Konstanty.  

Fot. ze zbiorów Tadeusza W³. Œwi¹tka (1914). 

Defilada Szko³y Podchor¹¿ych w £azienkach z okazji obchodów
95-tej rocznicy Powstania Listopadowego. 

Fot. ze zbiorów Tadeusza W³. Œwi¹tka (1925). 

Prezydent RP – Stanis³aw Wojciechowski - dokonuje promocji
Podchor¹¿ych. Fot. ze zbiorów Tadeusza W³. Œwi¹tka (1925). 
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KUPIĘ

�� AAA Antyki, meble, obrazy,
zegary, platery, srebra oraz in-
ne przedmioty. 
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948
� Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18.
Tel. 022 831-36-48
�� Znaczki, pocztówki, monety,
medale, banknoty, akcje. 
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948

SPRZEDAM

� Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 0606 742 822
� Sukniê œlubn¹ - 174 cm., cena
1000 z³otych. Tel. 606-887-537

MEDYCZNE

RAMKA
� Blokery, Esperal, odtrucia. Tel.
022 671-15-79, 022 613-98-37
� Jaskinia Solna - masa¿e. 

Tel. 022 673-48-93
� Medyczna pielêgnacja stóp -
równie¿ diabetycy. 

Tel. 022 870-14-44
� Rzuæ palenie! 

Tel. 022 870-14-44

NAUKA

� Angielski. Tel. 0691-98-50-34
� Fortepian, organy – dojazd,
mgr. Tel. 0501-162-175
� J. polski. Tel. 0691-923-889
� J. polski – nauczycielka z do-
œwiadczeniem - szko³a podstawo-
wa, gimnazjum, egzaminy. 
Tel. 0601-960-827; 022 671-77-18
� LO dla Doros³ych. 

Tel. 022 498-65-95
� Matematyka – 25 z³/60 min.
Tel. 022 810-26-11; 0663-022-567 
� Szkolenia z zakresu BHP. 

Tel. 022 879-87-66
� Szko³a Policealna. 

Tel. 022 498-65-95
� Turniejowego tañca polskiego.
Zajêcia we wtorki i czwartki
w godz. 17.00-19.00 w ZS nr 37
Al. St. Zjednoczonych 24. 

Tel. 0606-42-63-83

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia

� Gara¿ – Saska Kêpa. 
Tel. 0502-208-813

NIERUCHOMOŚCI/wynajmę

� Budynek na dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ – Marysin Wawerski, 150
m kw. Tel. 0 606 248 242

DAM PRACĘ

�Agencja Ochrony Osób i Mienia
„Kobuz” sp. j. przyjmie do pracy
mê¿czyzn od 40 r. ¿ycia w górê,
kobiety – do 35 r. ¿ycia – od zaraz.

Kierownik Tel. 0696-518-491
� Agencja Ochrony zatrudni
mê¿czyzn do lat 50. Zg³oszenia
„Amra” ul. Sosnowskiego 1
w godz. 9.00-14.00. 

Tel. 022 643-80-99
� ALDIS – ochrona przyjmie
mê¿czyzn, 4-5 z³ netto. 
Tel. 022 720-47-34; 0515-088-711 
�� Do pozyskiwania niezale¿nych
konsultantek Oriflame – bardzo
atrakcyjne warunki. Wczeœniej-
sze doœwiadczenia z MLM mile
widziane. Tel. 022 871-88-00
� Opiekunkom, siostrom PCK
do osób starszych (Wawer, Weso-
³a). Tel. 022 815-30-62
� Pani do opieki nad 10-mie-
siêcznym dzieckiem. Radoœæ. 

Tel. 600-380-715
� Sprz¹tanie, gotowanie, praso-
wanie do 3 doros³ych osób - 4 go-
dziny dziennie. 

Tel. 022 815-67-86 po 19.00 
� Stanowiska – fryzjerkom pod-
najmê. 

Tel. 022 613-19-52 (Grochów)

PRAWNE

�� Kancelaria Adwokacka adw.
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we, porady. Wawer - Anin ul.
Ukoœna. Tel. 022 613-04-30; 

0603-807-481
� KANCELARIA – niedrogie
porady prawne – sprawy rodzin-
ne, spadkowe, lokalowe, nieru-
chomoœci, obs³uga firm – „Uni-
versam” Grochów (nad bankiem). 
Tel. 022 810-00-61 - 66 w. 252;

0693-444-108
�� KANCELARIA ADWO-
KACKA – prawo cywilne, kar-
ne, spadkowe, rodzinne –obs³u-
ga. Porady. Anin ul. Gajowa 2 A,
wtorek i czwartek 15.00-18.00.
Tel. 022 815-31-80; 0501-025-692

RÓŻNE

�� Bielizna, pasmanteria – ul.
Fieldorfa 10/324
� Domy z bali. 

Tel. 0888-708-650
� Konsultacje dotycz¹ce zwro-
tu, zasiedzenia, reprywatyzacji
nieruchomoœci dekretowych -
siedziba UPR ul. Nowy Œwiat

41, pon. i czwartki 15.00-17.00. 
Tel. 022 826-74-77; 

0606-90-40-67
�� KREDYTY - gotówkowe, hi-
poteczne i samochodowe, lea-
sing. Sprzeda¿ domów z bali. 
W-wa, ul. Miñska 69, lok. 41.
Tel. 022 870-27-83; 501 550 975
� Profesjonalny kurs barmana:
dogodne p³atnoœci, wykwalifiko-
wana kadra, zadzwoñ: 

022 862-29-60, 
napisz:

warszawa@akademia-zdrowia.pl
RAMKA

Skup z³omu metali kolorowych.
Stary punkt – nowe ceny! Ul.
Kawcza 40. Tel. 0600-236-046
�� T£UMACZENIA zwyk³e
i przysiêg³e - 30 jêzyków. 

Tel. 022 333-20-33

USŁUGI

� AAA Sprz¹tanie wspólnot
mieszkaniowych. 

Tel. 022 870-47-89
� Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 0692 614 577
� Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami. 
Tel. 022 380-32-03; 0607-838-608
� Alarmy, kamery, sieci kompu-
terowe. Tel. 0501-123-967
RAMKA
Alko - przeprowadzki, transport -
90 gr./km., meblowozy. Tel.
0694-977-485
�� AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zacho-
dnie. Naprawa. 
Tel. 022 612-95-23, 0609 105 940
�� ANTENY – RTV - SAT. 

Tel. 022 815-47-25; 
www.lemag-TVSAT.waw.pl

�Anteny SAT TV, kamery – 24 h.
Tel. 0602-396-976

� Automatyczne pralki – napra-
wa, tanio. Tel. 022 810-67-92; 

0605-404-132
� Auto-szyby, tanio. Wymiana,
naprawa. Tel. 0508-299-526
� Cyklinowanie, lakierowanie -
Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
�� Dachbud – oferuje sprzeda¿
i monta¿ pokryæ dachowych naj-
lepszych firm. Warszawa-Rem-
bertów, al. gen. Chruœciela 8. 

Tel./fax. 022 673-44-24; 
0601-215-778

� DEZYNSEKCJA, skutecznie. 
Tel. 022 642-96-16

�� Elektryczne. 
Tel. 022 615-58-13; 

0504-61-88-88
� Elektryczne. Tel. 022 870-27-
39; 0502-208-813
� Elektryczne (uprawnienia). 

Tel. 022 810-29-77
� FOCUS SERVICE - naprawa
telewizorów w domu klienta. 

Tel. 022 613-62-96; 
0603-40-90-20

� Futra, ko¿uchy, odzie¿ skórza-
na – us³ugi na miarê, przeróbki,
wszelkie naprawy ul. Zamieniec-
ka 63. Tel. 022 610-23-05
� Futra – szycie, przeróbki ul.
Dokerów 11. Tel. 022 611-96-59
�� GAZ, HYDRAULIKA – 24 h.
Naprawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia. Uprawnienia gazowe.
Tel. 022 610-72-31; 0662-065-292 
�� Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹cze-
nia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 022 610-88-27; 0604-798-744
�� Glazura, malowanie, tapeto-
wanie, hydraulika, elektryka,
panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 022 615-58-13, 

0504 61 88 88
� Glazura, hydraulika, remonty. 

Tel. 022 671-05-82
� Glazura, g³adŸ, panele, monta¿
mebli. Tel. 022 424-32-07; 

0692-881-945
� Glazura, doœwiadczenie, rze-
telnoœæ. Tel. 022 612-59-98
� Glazura, terakota - uk³adanie. 

Tel. 0605-78-39-68 
� G³adŸ, malowanie, panele. 

Tel. 0606-464-453
�� Hydrauliczne. 
Tel. 022 615-58-13; 0504-61-88-88
� Hydraulik. Tel. 022 815-66-60,
0502-031-257
� Hydrauliczne, gazowe – osobi-
œcie. Tel. 022 610-81-21; 

0607-773-106
� Hydraulika, glazura, remonty. 

Tel. 022 671-05-82
� Hydrauliczne, Wod.-Kan.-
Gaz., C.O. Tel. 022 613-82-96; 

0696-321-228
� Hydrauliczne - 24 h – awarie,
udro¿nienia. Tel. 022 610-72-31
� Hydrauliczne, glazura, malo-
wanie – osobiœcie. 

Tel. 022 671-66-16 po 16.00
� Hydrauliczne, czyszczenie ka-
nalizacji, kopanie szamb, bia³y
monta¿, drobne naprawy itp. 
Tel. 022 424-92-53; 0500-016-491
� Kolorowa odzie¿ robocza –
producent. Obuwie, rêkawice,
fartuchy, odzie¿ dla gastronomii,
odzie¿ dla agencji ochrony.
P.P.H.U. Pirat, ul. Che³m¿yñska
158; 04 - 464 W-wa. Tel./fax. 022
610-20-15, www.pirat.waw.pl 
� Lodówki, pralki. 
Tel. 022 671-80-49; 022 610-05-30;

0604-910-643
� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 022 612-01-95
��Malowanie, tapetowanie, pa-
nele. Tel. 022 615-76-97;

0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. 
Tel. 022 615-58-13; 0504-61-88-88
� Malowanie, panele, g³adŸ. 

Tel. 0606-464-453
�� Naprawa i przestrajanie tele-
wizorów krajowych i zagranicz-
nych, magnetowidów, urz¹dzeñ
elektronicznych. Gwarancja.
Tel. 022 612-52-23; 0607 145 196

� Naprawa pralek i lodówek –
tanio. Tel. 022 644-23-12; 

0697-120-312 
� Naprawa pralek, emeryci –
50% taniej. Tel. 022 672-95-50
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD (bez lodówek)
z³om w ka¿dej postaci, makula-
turê, st³uczkê. W³asny trans-
port. Sprz¹tanie piwnic. Tel.
022 499-20-62 
�� Poprawki krawieckie – tanio.
ul. Fieldorfa 10/324
� PRANIE DYWANÓW, wy-
k³adzin, tapicerki bez przema-
czania. Schniêcie 4 godz. Do-
jazd gratis. Tel. 022 619-40-13; 

0502-928-147 
� Pranie i renowacja odzie¿y
skórzanej, pranie dywanów, ma-
giel. Zak³ad Pralniczy ul. Igañska
22. Tel. 022 870-09-54
�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio.  Tel. 022 810-25-72; 

0501-190-127
�� REMONTY, przeprowadzki. 

Tel. 0502-088-052
� Remonty mieszkañ.

Tel. 0691-040-034
� Remonty – fachowo, solidnie. 

Tel. 0694-809-402
�� STOLARZ - wykona solidnie
- meble, zabudowy, kuchnie, sza-
fy, pawlacze i inne. 
Tel. 022 810-38-04; 0602-126-214
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88
RAMKA
��Us³ugi remontowe – pe³en za-
kres – dla firm, osób prywat-
nych. Sprzeda¿ i monta¿ okien.
Ceny producenta. Rachunki.
Tanio, solidnie, szybko. Tel.
0507-080-611
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0692-71-78-71 
� Uk³adanie parkietów, przek³a-
danie, cyklinowanie, lakierowanie
– osobiœcie. Tel. 022 810-70-88; 

0609-542-545
�� ¯aluzje, verticale, rolety, mo-
skitiery – producent – monta¿,
serwis. Rabat dla emerytów
i rencistów. ul. Komorska 42
godz. 9.00-17.00; 

Tel./fax. 022 870-36-37; 
022 497-98-80;

www.rosko.waw.pl
� ¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 022 610-54-19
�� ¯uk – wywóz gruzu, z³omu,
œmieci, drzewa, liœci i mebli. 
Tel. 022 610-88-27; 0888-651-163

ZDROWIE

� Logopeda, pedagog, psycholo-
dzy. Pracownia Psychologiczna. 

Tel. 022 612-16-60

Blokery, Esperal, odtrucia. 
Tel. 022 671-15-79, 022 613-98-37

Skup z³omu metali kolorowych.
Stary punkt – nowe ceny!
Ul. Kawcza 40. 

Tel. 0600-236-046

Alko - przeprowadzki, transport
- 90 gr/km., meblowozy. 

Tel. 0694-977-485
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

NIERUCHOMOŚCI

Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD (bez lodówek)
z³om w ka¿dej postaci, ma-
kulaturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piwnic.

Tel. 022 499-20-62 
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

Us³ugi remontowe – pe³en za-
kres – dla firm, osób prywat-
nych. Sprzeda¿ i monta¿ okien.
Ceny producenta. Rachunki.
Tanio, solidnie, szybko.  

Tel. 0507-080-611

ZAPRASZA NA NAUKÊ P£YWANIA
– DZIECI od 4 lat

– M£ODZIE¯ – DOROŒLI

Specjalne zajêcia 
dla seniorów!
PARKING BEZP£ATNY

tel. 022 619-27-59; 022 818-83-81; fax 022 619-88-08 http://www.naka.waw.pl

„Namys³owska” Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Namys³owska 8

BASEN 
DLA KAŻDEGO
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ul. Siennicka 22
Zapraszamy codziennie 

w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00

tel. 022 813−64−36
(zak³ad przeniesiony z ul. Mêciñskiej 18

„Ma³y Bazarek”)

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 022 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

�� nauka dla dzieci i doros³ych ��
�� challange �� turnieje

Od poniedzia³ku do pi¹tku 
w godz. 10–13 SUPER CENA! 

20 z³ za godzinê kortu w balonie!

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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!
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60 LA60 LAT TRADYCJIT 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.

REKLAMA REKLAMA
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Z A P R A S Z A M Y
Panie w wieku 50-69 lat,

które w ci¹gu ostatnich 24 msc. 
nie wykonywa³y mammografii

lub
u których w rodzinie wyst¹pi³y zachorowania

na raka piersi lub jajnika
(wtedy 12 msc.)

NA PROFILAKTYCZNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE

BEZ SKIEROWANIA
Poradnia Chorób Sutka

Profilaktyki Przeciwnowotworowej 
i Chorób Okresu Przekwitania

ul. Niek³añska 4/24
(wejœcie od Londyñskiej)

03-924 Warszawa
tel. 022 672-78-57; 672-79-36

SZYBKIE TERMINY BADAÑ! 

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

SPRZÊT REHABILITACYJNO-MEDYCZNY
MATERACE ORTOPEDYCZNE

REFUNDACJA NFZ
SYSTEM RATALNY

pon.-pt.: 1000-1800

sob.:      1000-1400

WARSZAWA TEL. 818-77-68
UL. JAGIELLOÑSKA 34 499-33-40

www.rehactiv.com

ul. Komorska 42, 
Warszawa-Grochów

Tel. 879-87-61

Stomatologia 
zachowawcza

� wybielanie zêbów
� profilaktyka próchnicy dzieci

Protetyka
� mosty i korony porcelanowe
� protezy akrylowe 

i szkieletowe
� protezy elastyczne

Ortodoncja
� aparaty sta³e i ruchome

Chirurgia
Stomatologiczna

� usuniêcie torbieli (resekcje)
� ekstrakcje: „ósemek“, 

zêbów zatrzymanych
� chemisekcje
� IMPLANTY

Zapraszamy 
na leczenie doros³ych,

m³odzie¿, dzieci.

Znieczulenia miejscowe
Nowoczesny sprzêt i materia³y

Indywidualny dobór 
postêpowania leczniczego
PORADY I PRZEGL¥D

Czynne codziennie – 900-2100 

sobota – 900-1500

Mo¿liwoœæ p³acenia 
KARTAMI KREDYTOWYMI

„Slajdowisko”, bo tak siê
nazywa³a impreza, sk³ada³o
siê z pó³godzinnego pokazu
slajdów z wyjazdów i mu-
zycznego koncertu freestylo-
wego DJ Grzelo. Na „Slajdo-
wisko” zorganizowane w Do-
mu Kultury przy pl. Hallera
przyby³y dzieci z placówek
Caritas, To-
w a r z y s t w a
P r z y j a c i ó ³
Dzieci, œwie-
tlicy œw. Mi-
ko³aja, Arki
i Ogniska
Pracy Poza-
szkolnej przy
ul. Umiñskie-
go. Surwi-
wal, który
w najwiêk-
szym upro-
s z c z e n i u
mo¿na na-
zwaæ tereno-
w¹ szko³¹
przetrwania,
sta³ siê ostat-
nio bardzo
modny. – To
n a j s z y b s z a
metoda do-
tarcia do prawdziwych emocji
– zachwala Sylwia Skalska
z Fundacji Synergia, organi-
zatora programu – Dzieci
w terenie maj¹ do wykonania
bardzo trudne zadania. Kon-
centruj¹ siê na nich tak bar-
dzo, ¿e zapominaj¹ o swoich

problemach i nagle uzyskuje
siê prawdziwy kontakt z oso-
b¹, do której nie mo¿na by³o
dotrzeæ innymi metodami. Na
przyk³ad w czasie pokonywa-
nia w uprzê¿ach i przy odpo-
wiedniej asekuracji przêse³
mostu, zazwyczaj zamkniête
w sobie dzieci staj¹ siê chêtne

do wspó³pracy, a po pokona-
niu przeszkody s¹ niezmiernie
dowartoœciowane. W czasie
takich wyjazdów mo¿na za-
obserwowaæ indywidualne
i grupowe zmiany zachowañ.
Sylwia opowiada, jak na po-
cz¹tku przy zajêciach z u¿y-

ciem oszczepu i ³uku dzieci
zachowuj¹ siê jakby „chcia³y
wymordowaæ ca³y las”, a na
koniec wyjazdu s¹ znakomi-
tymi stra¿nikami lasu i ¿yj¹-
cych w nim zwierz¹t. 

Czasami dochodzi do „buntu
na pok³adzie”. Tak by³o, gdy
dzieci nie chcia³y jeœæ przygo-
towanych przez siebie placków
z pokrzyw. - Prawie zawsze na
pocz¹tku wycieczek pojawia siê
opór, ¿e trzeba dzia³aæ wspólnie
– mówi¹ wolontariusze Funda-
cji Synergia. – Wychodz¹ za-
dawnione konflikty miêdzy

dzieciakami.
Konsekwent-
nie i z cierpli-
woœci¹, cieka-
wymi zada-
niami, przeko-
nujemy je, ¿e
warto dzia³aæ
razem. Pro-
gram Praska
Butla Tleno-
wa finanso-
wany by³
w tym roku
przez Oœrodek
Pomocy Spo-
³ecznej Pragi
P o ³ u d n i e .
W czasie
„Slajdowiska”
Oœrodek re-
prezentowa³a
Maria F¹fara.
OPS sfinanso-

wa³ tak¿e niezbêdne przy wyja-
zdach wyposa¿enie: rowery,
namioty, mena¿ki, kot³y, finki,
osprzêt surwiwalowy. Ku rado-
œci po³udniowopraskich dzieci
Fundacja zamierza powtórzyæ
akcjê w przysz³ym roku.

Ada M.

Nasze dzieci w „buszu”
W minione wakacje przesz³o 60 dzieci z po-
³udniowopraskich placówek opiekuñczo-
wychowawczych uczestniczy³o w surwiwa-
lowych wyjazdach w ramach programu Pra-
ska Butla Tlenowa. 13 listopada nast¹pi³o
podsumowanie akcji.

Z roku na rok coraz wiêcej
placówek oœwiatowych
„przytula siê” do pluszowe-
go misia. Tym razem w ob-
chodach œwiêta wziê³o udzia³
kilkadziesi¹t przedszkoli

i szkó³ z ca³ej Warszawy.
Motywem przewodnim im-
prezy by³ miœ na kartkach
pocztowych. Pomys³y, w jaki
sposób umieœciæ na poczto-
wej kartce najpopularniejsz¹

przytulankê, mo¿na ca³y
czas obejrzeæ na œcianach
przedszkola przy ul. Chrza-
nowskiego 7, gdy¿ z przeka-
zanych prac kadra utworzy³a
ciekaw¹ i obszern¹ wystawê.
Sama uroczystoœæ by³a
w tym roku bardziej skromna
ni¿ zazwyczaj, gdy¿ wypad³a
akurat w czasie ¿a³oby naro-
dowej og³oszonej po kata-
strofie w kopalni „Halem-
ba”. – Trudny mamy dzieñ –
mówi³a Krystyna Smoliñska,
dyrektor przedszkola –
a œwiêto jest radosne...

Zebrani chwil¹ ciszy
uczcili pamiêæ ofiar, a orga-
nizatorzy skrócili zaplano-
wane wczeœniej wystêpy
dzieci (na zdjêciu). W uro-
czystoœci wziê³o udzia³ wielu
przedstawicieli lokalnych
œrodowisk, organizacji, urzê-
dów i innych placówek
o œ w i a t o w o - w y c h o w a w -
czych. Przyby³y te¿ dzieciê-
ce delegacje z innych przed-
szkoli. Nie ma w tym nic
dziwnego, gdy¿ do misia,
a szczególnie tego pluszowe-
go, ka¿dy chce siê przytuliæ.
Mo¿e w przysz³ym roku to
œrodowiskowe przedsiêwziê-
cie ogarnie ca³y kraj? Kto
wie. ar

S³oñce narodzi³o siê 4,5 mld
lat temu, a 28 listopada br.
jego imieniem nazwano pra-
skie przedszkole nr 153 mie-
szcz¹ce siê przy ulicy Chrza-
nowskiego 19.  

Ten wa¿ny dla dyrekcji, nauczycielek
i przedszkolaków dzieñ nadania placówce
imienia „S³oneczne Przedszkole” okaza³ siê,
nie s³onecznym, lecz mglistym wtorkiem. Mi-
mo to przyby³ych na uroczystoœæ goœci humor
nie opuszcza³. Uroczystoœæ rozpoczêto od od-
s³oniêcia tablicy przed wejœciem do przedszko-
la. A po czêœci oficjalnej dzieci wyst¹pi³y,
z przygotowanym na tê okazjê, krótkim przed-
stawieniem. 

– Nadanie imienia przedszkolu jest bardzo
istotne. To tak jakby narodzi³o siê ono na no-
wo. Chcieliœmy, ¿eby nazwa odzwierciedla³a
to, co przedszkole powinno dawaæ maluchowi
– powiedzia³a „Mieszkañcowi” dyrektor El¿-
bieta Ziarkiewicz. – S³oñce to symbol ¿ycia,
ciep³a i blasku. Jest tak¿e jedn¹ z pierwszych
rzeczy jakie dziecko potrafi narysowaæ. Nie ma
obrazka przedszkolaka, na którym nie by³oby
s³oñca. Z tego w³aœnie powodu nazwa „S³o-
neczne Przedszkole” zwyciê¿y³a nad innymi
propozycjami. 

Samych przedszkolaków, nie trzeba by³o py-
taæ czy podoba mi siê nazwa. S³owa œpiewanej
przez nich piosenki - S³oneczne Przedszkole to
ca³y nasz œwiat- s¹ chyba wystarczaj¹co wy-
mowne.  Ewa Wrzosek

SŁONECZNY PATRON

Przytuliæ siê do Misia Czarodzieja
Ju¿ trzeci rok z rzêdu w Przedszkolu Nr 51
obchodzono Œwiatowy Dzieñ Pluszowego
Misia. Uroczystoœciom w przedszkolu
„Misia Czarodzieja”, jak zwykle, towarzy-
szy³ „Mieszkaniec”.



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    11113333

WARSZAWA

- Panie doktorze, w jakich
okolicznoœciach spotykamy siê
z problemem dotycz¹cym s³uchu? 

- Trudnoœci ze s³yszeniem i ro-
zumieniem mowy dotycz¹ wszy-
stkich ludzi. Ka¿dy z nas, bez
wzglêdu na to jak dobrze s³yszy,
w niesprzyjaj¹cych warunkach
akustycznych ma mniejsze lub
wiêksze trudnoœci z odczytaniem
treœci wypowiedzianych s³ów.
Na przyk³ad na ha³aœliwym przy-
jêciu, podczas burzliwej dysku-
sji, w samolocie, na ruchliwej
ulicy, w wagonie metra lub po-
ci¹gu… Takich sytuacji mo¿-
naby mno¿yæ wiele. W wiêkszo-
œci tych miejsc odczuwamy, ¿e
s³yszymy dostatecznie g³oœno
lub niekiedy nawet zbyt g³oœno!
Ale, choæ subiektywnie nie jest
za cicho, mamy problemy z wy-
³apaniem sensu poszczególnych
s³ów. I dzieje siê tak u ludzi,
których s³uch nie pozostawia
przecie¿ nic do ¿yczenia.

Po przekroczeniu 25 roku ¿y-
cia s³uch ulega stopniowemu
pogorszeniu. Podobnie jak
w przypadku wzroku, szybkoœæ
zachodz¹cych zmian zale¿y od
genów danej osoby. W wieku 50
lat po³owa ludzi ma trudnoœci
z rozumieniem s³ów zawieraj¹-
cych spó³g³oski, szczególnie
w ha³aœliwych sytuacjach.
Podobnie jak zamazane litery
sprawiaj¹, ¿e wyraz wygl¹da
niewyraŸnie, nies³yszalne g³oski
maj¹ istotny wp³yw na zdolnoœæ
rozumienia mowy. Ubytek s³u-
chu pojawia siê, gdy delikatne
nerwy (komórki rzêsate) w uchu
wewnêtrznym ulegaj¹ uszko-
dzeniu i nie s¹ w stanie przetwa-
rzaæ wibracji fal dŸwiêkowych

na impulsy elektryczne przeka-
zywane dalej przez nerw s³ucho-
wy. W³ókna nerwu s³uchowego
mog¹ tak¿e ulegaæ uszkodzeniu,
utrudniaj¹c dotarcie impulsów
elektrycznych do mózgu. Przy-
czyn¹ uszkodzeñ mo¿e byæ
przebywanie w ha³asie, na przy-
k³ad praca w ha³aœliwym oto-
czeniu przez zbyt d³ugi czas lub
s³uchanie g³oœnej muzyki. Ubyt-
kiem s³uchu dotkniêta jest pra-
wie po³owa osób w wieku po-
wy¿ej 50 lat, które nie by³y na-
ra¿one na g³oœne ha³asy.

- Co nam przeszkadza w do-
brym rozumieniu mowy?

- Ma³o kto zdaje sobie spra-
wê, ¿e rozmawiaj¹c w ha³asie
przestajemy dobrze odbieraæ
g³oski wysokotonowe, takie jak
„œ”, „æ”, „Ÿ” itp. Mo¿na tê sytu-
acjê porównaæ do odczytywania
jakiegoœ tekstu, z którego ktoœ
usun¹³ wiêkszoœæ „szeleszcz¹-
cych” liter. Przypomina to roz-
wi¹zywanie krzy¿ówki. Proszê
spróbowaæ odgadn¹æ, co zosta³o
powiedziane, jeœli z krótkiego
tekstu usuniemy wszystkie spó³-
g³oski, ze wzglêdu na to, ¿e s¹
bardziej wysokotonowe ni¿ sa-
mog³oski. Na przyk³ad: _O_
_O_A_A___O_Y. Prawda, ¿e
nie jest ³atwo zrozumieæ sens ta-
kiej wypowiedzi? 

Nawet jeœli z kontekstu wie-
dzielibyœmy, ¿e rozmowa doty-

czy kulinariów, nie zawsze uda
nam siê odgadn¹æ, ¿e ktoœ po-
wiedzia³ „sok pomarañczowy”.

- A zatem osoba z niedos³u-
chem ma trudnoœci w rozpo-
znawaniu wyrazów blisko-
znacznych?

- Tak w³aœnie. Przebywaj¹c
w niesprzyjaj¹cych akustycznie
warunkach nasz mózg jest zmu-
szony do szybkiego rozwi¹zy-
wania du¿ej liczby ³amig³ówek.
Jego praca polega na podœwia-
domym wstawianiu we w³aœci-
we miejsca brakuj¹cych g³osek.
I choæ z kontekstu czêsto domy-
œlamy siê czy us³yszeliœmy:
„czeœæ” czy „jeœæ”, „iœæ” czy
„dziœ”, „piæ” czy „biæ”, to jednak
nie zawsze odgadujemy w³aœci-
wie, co mo¿e prowadziæ do to-
warzyskich nieporozumieñ.

- Jak mo¿na pomóc ludziom,
którzy maj¹ trudnoœci ze s³u-
chem?

- O roli, jak¹ odgrywa dobre
s³yszenie g³osek wysokotono-
wych w ha³asie, wiadomo ju¿ od
kilkunastu lat. I z powodzeniem
wykorzystano to w konstrukcji
aparatów s³uchowych dla osób
niedos³ysz¹cych. Jednak dopie-
ro ostatnio sta³o siê mo¿liwe
opracowanie nowego urz¹dze-
nia Delta, które jest w stanie
efektywnie wykorzystaæ tê wie-
dzê z po¿ytkiem tak¿e dla osób
niemal prawid³owo s³ysz¹cych.
Dziêki niemu nawet w najtru-
dniejszych warunkach akustycz-
nych rozumienie mowy staje siê

nie tylko ³atwe i zupe³nie pozba-
wione wysi³ku, ale jest nawet
lepsze od rozumienia, jakie
w tej sytuacji maj¹ osoby uwa-
¿aj¹ce, ¿e ich s³uch jest wprost
perfekcyjny! Delta bardzo do-
brze wpisuje siê w potrzeby
wspó³czesnego œwiata, w któ-
rym coraz chêtniej korzystamy
z osi¹gniêæ elektroniki: telefo-
nów komórkowych, palmtopów,
iPod-ów itp. 

Zw³aszcza z tych rozwi¹zañ,
które przynosz¹ nam pomoc
zwiêkszaj¹c efektywnoœæ pracy
zawodowej. Œwiat bez kompute-
rów i telefonii komórkowej wy-
daje siê dziœ trudny do wyobra-
¿enia. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e
w niedalekiej przysz³oœci urz¹-
dzenia takie jak Delta wejd¹
w sk³ad codziennego wyposa¿e-
nia osób, których jakoœæ pracy
zale¿y od dobrego rozumienia
mowy.

- Wydaje siê, ¿e Delta to bar-
dzo przydatne urz¹dzenie!

- Zmierzono, ¿e mowa, w tym
s³uchana tak¿e w ha³asie, wy-
pe³nia oko³o 60 - 70% czasu
w ci¹gu dnia. Jeœli weŸmiemy
pod uwagê wysi³ek wk³adany
w rozumienie zdañ i zwi¹zan¹
z tym potrzebê koncentracji, ³a-
two zrozumieæ zasadnoœæ stwo-
rzenia Delty. 

Dziêki zastosowaniu najno-
woczeœniejszych technologii
przetwarzania dŸwiêków, mowa
jest w niej zawsze czysta i wyra-
Ÿna, a samo urz¹dzenie niezwy-
kle subtelne i jednoczeœnie
atrakcyjne estetycznie. Nie bez
znaczenia jest równie¿ fakt, ¿e
w porównaniu z tym co oferuje,
kosztuje naprawdê niewiele. In-
dywidualnie dobrane wpisuje
siê w osobowoœæ u¿ytkownika,
a przy tym idzie z duchem cza-
sów, dla naszej wygody nasyco-
nych elektronik¹ codziennego
u¿ytku. AS 2006

O najnowszym urz¹dzeniu wspomagaj¹cym
s³yszenie – Oticon Delta – nagrodzonym
m.in. w Niemczech i USA, a od niedawna do-
stêpnym tak¿e w Polsce, rozmawiamy z leka-
rzem medycyny Ryszardem Miko³ajewskim –
specjalist¹ otolaryngologiem.

ZAPRASZA W GRUDNIU NA BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU 
ORAZ PRZYMIARKÊ OTICON DELTA I INNYCH APARATÓW

ATRAKCYJNY SYSTEM SPRZEDA¯Y RATALNEJ, REFUNDACJA NFZ
UL. OSTRO£ÊCKA 4 GAB. 16 (W BUDYNKU PRZYCHODNI)

PONIEDZIA£EK, WTOREK: 10-14; ŒRODA, CZWARTEK: 1430-1830

TELEFON: 022 498 74 80

KAŻDY MOŻE
SŁYSZEĆ LEPIEJ

REKLAMA REKLAMA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 610−50−31
�� Leczenie w znieczuleniu
�� Protetyka – protezy, korony,

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

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

Rezerwacje: tel. (018) 471−20−76, 471−56−35

Oferujemy: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie,
bogaty program kulturalny oraz szerok¹ gamê zabiegów balneologicznych.

W pobli¿u lodowisko i wyci¹gi narciarskie oraz inne atrakcje!!!

zaprasza na 14 dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne 
oraz ferie zimowe 2007

cena za nocleg i wy¿ywienie ju¿ od 70 z³!!!
cena za nocleg i wy¿ywienie oraz zabiegi – tylko 80 z³!!!

ZDROWIE I SI£Y ODZYSKASZ TYLKO W KRYNICY-ZDROJU

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

www.krynica.com.pl/zgoda/ Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 7.30 do 21.00,
w soboty od 9.00 do 14.00.

NZOZ LECZNICA NZOZ LECZNICA 
FUNDACJI ZDROWIEFUNDACJI ZDROWIE

ul. Niekłańska 4/24, 
03−924 Warszawa

tel. 672−78−39; 672−71−39
· lekarze specjaliści dla dzieci 

i dorosłych
· poradnia szczepień – pełen zakres
· badania EKG, Echo serca, USG,

przepływy
· badania słuchu
· EEG Biofeedback
· stomatologia – NFZ
· rehabilitacja – NFZ, masaże lecznicze
· usługi pielęgniarskie i opiekuńcze 

w domu pacjenta

Sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego 
– refundacja NFZ
tel. 497−75−55

Gabinet stomatologiczny
lek. stom. Alicji Surowieckiej

leczenie zachowawcze ❍❍ chirurgia ❍❍ protetyka 
❍❍ profilaktyka

Goc³aw-Iskra, 
ul. Brygady Poœcigowej 6 m. 99
od pon. do pt. w godz. 1600-2000

zapisy do 16 tel. 022 615 59 62
tel./fax 022 613 67 76

ZAKŁAD OPTYCZNY
Jacek i Piotr Cembrowscy
ul. Igañska 26 tel. 424-71-06

ul. Pu³awska 238 tel. 843-62-63
poniedzia³ek–pi¹tek 10.30-18.30

sobota 10.00-13.30

LLLL EEEE KKKK AAAA RRRR ZZZZ     OOOO KKKK UUUU LLLL IIII SSSS TTTTAAAA

DOBRA CENA!
SZKŁA PLASTIKOWE AR

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

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

� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00

� USG prenatalne 3D 4D
wtorek, œroda, czwartek

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00

Nowość na Woli
Szpital Wolski ma now¹ jednostkê – w³aœnie
otwarto tam Oœrodek Diagnostyki i Terapii
Wewn¹trznaczyniowej. – To dla nas wielki
dzieñ – mówi³ podczas uroczystoœci otwarcia
Marek Balicki, dyrektor Szpitala Wolskiego. 

Oœrodek Diagnostyki i Terapii Wewn¹trznaczyniowej jest zapro-
jektowany i wyposa¿ony zgodnie ze wspó³czesnymi standardami. Bê-
dzie œwiadczy³ us³ugi dla kilku oddzia³ów szpitalnych – kardiologii,
neurologii i chirurgii naczyniowej. Stworzenie takiego oœrodka jest
jedn¹ z pierwszych w kraju inicjatyw, która ³¹czy potrzeby nowocze-
snego diagnozowania i leczenia chorób naczyñ w jednym miejscu.

Oœrodek wyposa¿ony jest w nowoczesny angiograf – dziêki nie-
mu leczeni tu bêd¹ m.in. pacjenci z chorob¹ wieñcow¹, zawa³em
serca, têtniakami czy te¿ pacjenci ze zwê¿eniem têtnic szyjnych. –
To dla nas wielki dzieñ, bo z tego nowoczesnego sprzêtu korzystaæ
bêdzie kilka oddzia³ów. To nowoœæ w funkcjonowaniu szpitala – za-
pewnia³ w dniu otwarcia oœrodka Marek Balicki, dyrektor Szpitala
Wolskiego przy ulicy Kasprzaka. – To wielki dzieñ tak¿e dla pa-
cjentów – doda³ prof. Grzegorz Opolski, konsultant krajowy
w dziedzinie kardiologii. – Potrzeby w Warszawie s¹ nadal du¿e.
Dlatego otwarcie tego typu oœrodka jest bardzo wa¿ne.

Dziêki pozyskaniu nowego angiografu Szpital Wolski bêdzie
móg³ udzielaæ wysokospecjalistycznych œwiadczeñ w chorobie na-
czyñ, stosuj¹c – zgodnie ze œwiatowymi trendami – ma³o inwazyj-
ne metody leczenia. Metody te coraz czêœciej zastêpuj¹ klasyczne
leczenie chirurgiczne i mog¹ byæ stosowane u pacjentów z du¿ym
ryzykiem operacyjnym. – Uniezale¿niliœmy siê od innych oœrodków,
do których musieliœmy kierowaæ naszych pacjentów. Teraz mo¿emy
wykonywaæ tego rodzaju zabiegi na miejscu i wspomagaæ w tym za-
kresie inne placówki – kwituje dyrektor Balicki. 

Koszt utworzenia Oœrodka Diagnostyki Terapii Wewn¹trzna-
czyniowej to 2,7 mln z³, a inwestycjê sfinansowa³ Urz¹d m. st.
Warszawy. Uda³o siê to zrobiæ w rekordowym tempie. Od przy-
znania pieniêdzy na inwestycjê, do rozpoczêcia dzia³ania oœrodka
minê³y zaledwie cztery miesi¹ce. Magdalena Tenczyńska

Grunt to rodzina
Po raz trzeci ruszy³a ogólnopolska kampania „Grunt to
rodzina. Pomó¿ rodzinnym domom dziecka”. Kampa-
nia potrwa do koñca roku i bêdzie j¹ mo¿na wesprzeæ
poprzez wp³aty pieniê¿ne oraz za pomoc¹ sms-ów.

- Kiedy organizowaliœmy pierwsz¹ edycjê kampanii, w Polsce by-
³o ok. 220 rodzinnych domów dziecka, obecnie jest ich ok. 270. Jed-
nak w naszym kraju potrzeba ok. tysi¹ca takich domów - powiedzia³
koordynator akcji z Fundacji Œw. Miko³aja, Micha³ R¿ysko.

Zaznaczy³, i¿ obecnie spoœród ok. 23 tys. podopiecznych pol-
skich domów dziecka, jedynie 9 proc. mieszka w niewielkich pla-
cówkach rodzinnych. 

Tegoroczna kampania zosta³a przygotowana wraz z Minister-
stwem Pracy i Polityki Spo³ecznej, Urzêdem m.st. Warszawy i Koa-
licj¹ na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastêpczej przez Fundacjê œw. Mi-
ko³aja (wczeœniej nieformaln¹ Agencjê œw. Miko³aja). MKP
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24 listopada, w czasie pierw-
szego posiedzenia Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego
wybrano nowe w³adze
samorz¹dowe Ma-
zowsza. Przewodni-
cz¹cym Sejmiku zo-
sta³ Robert Soszyñski
(PO), a wiceprzewo-
dnicz¹cymi Bo¿enna Pa-
cholczak (PSL), Krzysztof
Borkowski (PSL) i Marek Ba-
licki (Lewica i Demokraci).
Zgodnie z wczeœniejszymi
przewidywaniami Marsza³kiem
Województwa Mazowieckiego
radni ponownie wybrali Adama

Struzika z PSL. Jego zastêpca-
mi zostali Jacek Koz³owski
oraz Tomasz Siemoniak. Przed
wyborem w³adz radni sejmiku
odebrali zaœwiadczenia o wy-
borze (na zdjêciu Jaros³aw Jan-
kowski, wiceburmistrz Pragi
Po³udnie) oraz z³o¿yli uroczy-
ste przyrzeczenia.

� � �
Instytut Kresowy w Warsza-

wie zainaugurowa³ swoj¹ dzia³al-
noœæ. W niedzielê 3 grudnia
twórcy placówki przedstawili
swoje najbli¿sze plany. Instytut
zosta³ powo³any przez Radê
Warszawy pod koniec paŸdzier-
nika. Placówka ma siê zajmowaæ
m.in. prowadzeniem badañ nad
histori¹ oraz kultur¹ Kresów
Wschodnich. Na razie instytut
bêdzie dzia³a³ przy Placu Hallera,
potem ma siê przenieœæ do bu-
dynków po wytwórni Koneser. 

� � �
Koñczy siê remont k³adki dla

pieszych nad ulic¹ Ostrobram-

sk¹. Stalowa konstrukcja nowej
k³adki dla pieszych zosta³a usta-
wiona w ubieg³ym miesi¹cu.

Robotnicy rozpiêli namiot,
pod którym mog¹ prowadziæ
prace wykoñczeniowe. 

Remont k³adki utrudnia ruch
na Ostrobramskiej. Czas na
œwiat³ach trac¹ nie tylko kie-
rowcy, ale równie¿ piesi. Plan
wymiany k³adek zak³ada wyre-
montowanie wszystkich sta-
rych przejœæ, które nigdy nie
by³y remontowane. 

� � �
Jak informuje dyrektor Radia

ks. Maciej Chibowski od 6 gru-
dnia br. na antenie Radia War-
szawa Praga trwa wielka pro-
mocja zmiany nazwy stacji - na
Radio Warszawa. Dotychczaso-
wa nazwa radia by³a nieade-
kwatna nie tylko ze wzglêdu na
zawartoœæ programow¹ stacji,
ale tak¿e ze wzglêdu na zakres

oddzia³ywania. Audycje Radia
odbierane s¹ nie tylko na war-
szawskiej Pradze, ale w ca³ej
stolicy, a nawet w promieniu ok.
60 km wokó³ Warszawy. Obo-
wi¹zuj¹ca dotychczas nazwa

stacji Radio Warszawa Praga
wprowadza³a zatem w b³¹d gro-
no odbiorców, sugeruj¹c znacz-
nie wê¿szy zasiêg oddzia³ywa-
nia. KRRiT pozwoli³a na
zmianê nazwy stacji – a w³aœci-
wie na powrót do pierwotnej na-
zwy - Radio Warszawa.

� � �
Popularne Andrzejki w wielu

placówkach oœwiatowych sta³y
siê pretekstem do wspólnych
zabaw i wró¿b dzieci, rodziców

i grona pedagogicznego.
W Przedszkolu Nr 411 przy ul.
Stanis³awa Augusta m.in. to-
piono w wodzie monety, pl¹ta-
no supe³ki, lano wosk, ustawia-
no buciki i losowano przysz³e
zawody. Radoœci i œmiechu by-
³o co niemiara.

� � �
Zawsze w grudniu wzrasta

w Warszawie liczba wypadków
drogowych, w tym z udzia³em
tramwajów. S¹ one spowodo-
wane nieuwag¹ pieszych i du-

¿ym natê¿eniem ruchu w okre-
sie przedœwi¹tecznym. Popra-

wie bezpieczeñstwa na sto-
³ecznych torowiskach,

nie tylko w tym okre-
sie, s³u¿y zainauguro-
wana w ubieg³ym ty-
godniu akcja „Po-

œpiech-zabójca”, która
potrwa do pocz¹tku stycz-

nia 2007 roku. 
Zorganizowa³y j¹ Tramwaje

Warszawskie we wspó³pracy
z Komend¹ Sto³eczn¹ Policji.
Wœród pasa¿erów bêd¹ rozpo-
wszechniane ulotki z has³ami:
„Nie biegnij po œmieræ. Z tram-
wajem nie masz szans”,
„Œpiesz siê tylko do ¿ycia”.
W bie¿¹cym roku pod ko³ami
tramwajów w Warszawie zgi-
nê³o dot¹d 5 osób, natomiast
43 zosta³y ranne. Jedynie 12
proc. wypadków jest spowodo-
wanych b³êdem motorniczych. 

� � �
Warto wybraæ siê na jesienny

spacer do Ogrodu Botaniczne-
go PAN w Powsinie. Na nie-
których drzewach iglastych
mo¿emy spotkaæ jeszcze owo-
ce: na tle igie³ cisa wyraŸnie
odznaczaj¹ siê czerwone
osnówki nasion. Po spacerze
warto odwiedziæ szklarniê eks-
pozycyjn¹ „Zielony Raj”,
gdzie mi³oœnicy roœlin egzo-
tycznych mog¹ nacieszyæ
wzrok zieleni¹. Szczególnie

piêknie prezentuje siê kolekcja
kamelii, zobaczyæ mo¿na poin-
secjê (Euphorbia pulcherri-
ma), która nieodzownie koja-

rzy siê ze œwiêtami Bo¿ego Na-
rodzenia. Zaœ w czêœci subtro-
pikalnej zobaczyæ mo¿na owo-
ce cytrusowe. Ogród w okresie
jesienno - zimowym jest otwar-
ty dla zwiedzaj¹cych w soboty
i niedziele, od godz. 10.00 do
15.00. Zamkniêty bêdzie w Wi-
giliê, pierwszy Dzieñ Œwi¹t,
Sylwestra i Nowy Rok. 

� � �
Na ulicy Królowej Aldony

usuwane bêd¹ stare klony sre-
brzyste stanowi¹ce zagro¿enie
bezpieczeñstwa ludzi i mienia.
Wycinka rozpocznie siê w pierw-
szych dniach grudnia. Wiosn¹
przysz³ego roku klony zostan¹
zast¹pione innymi, m³odymi
drzewami. (ab) (ar) (mkp)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA
Zaproszenia dla mieszkańców

�� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Grochow-
ska 274 (wejœcie od Kamionkowskiej) – 07.12. godz.18.00 - Ja-
na Zumisa Liryczna Podró¿ drogami kultury, mi³oœci i tañca -
Biesiada Literacka: S³owo-muzyka-obraz. Prowadzenie Jan
Zdzis³aw Brudnicki; 09.12. godz.16.00-21.00 - Lennon Tribute -
Praska Fala DŸwiêku. Koncert poœwiêcony pamiêci Johna Len-
nona. Wyst¹pi¹: 14against5, MeneFreghista, Skowyt; 11.12.
godz.18.00 - Klub Klezmera - na spotkanie przy muzyce zapra-
sza Janusz Marecki; 13.12. godz.17.00 - Wernisa¿ wystawy ma-
larstwa Marii Go³êbiewskiej-Czarneckiej; 14.12. godz. 18.00 –
Wigilijna aukcja pomys³ów – Licytacja ³adnych i niezwyk³ych
przedmiotów i drobiazgów przekazanych przez znane osoby.
Zbiórka pieniêdzy przeznaczonych na rozwój dzia³alnoœci Fun-
dacji Fabryka Przysz³oœci. W programie m. in. Urodzinowy Tort
„Fabryki Przysz³oœci” oraz wystêp zespo³u M³odzie¿y realizuj¹-
cej projekt” Sk¹d – dok¹d, czyli Nam w Duszy Gra”; 15.12.
godz.18.00 – Rockologia - Praska Fala DŸwiêku. Koncert zespo-
³ów: Harmonogram, Opozycjonalista, Thekilla, Oscylator; 18.12.
godz.18.00 - Poetycka Gwiazdka – Biesiada przedœwi¹teczna
w Praskiej Przystani S³owa. Prowadzenie Dorota Ryst i Jan Zdzi-
s³aw Brudnicki.
�� Dom Kultury „Wygoda”, ul. Koniecpolska 14 – 8.12. godz.
16.30 – Jesienne grillowanie, w programie: ognisko, warsztaty
rzeŸby z gliny, gry komputerowe na du¿ym ekranie; 11.12. godz.
10.00 – Przedstawienie dla m³odzie¿y szkolnej pt.: Wokó³ teatru.
Dzieje teatru od antyku po czasy wspó³czesne; 13.12. godz.
10.00 – Filmoteka dla ka¿dego cz³owieka – film edukacyjny dla
przedszkolaków; 15.12. godz. 17.00 – Wieczór wigilijny klubu
seniora – spotkanie z kolêd¹ w wykonaniu zespo³u dzieciêcego
z Przedszkola Nr 160; godz. 19.00 – Wieczór wigilijny Warszaw-
skiego Klubu Volkswagena Garbusa; 16.12. godz. 10.00 – Pro-
gram artystyczny pt.: W œwi¹tecznym nastroju - wspólne kolêdo-
wanie dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.
�� Hotel Europejski ul. Krakowskie Przedmieœcie 13 – 8-
10.12. – IV Warszawskie Targi Sztuki. Przez trzy dni kilkudzie-
siêciu wystawców – w³aœcicieli galerii i antykwariatów z ca³ej
Polski i zagranicy zaprezentuje wyselekcjonowane ze swej ofer-
ty prawdziwe „pere³ki” malarstwa, grafiki, rzeŸby, porcelany,
mapy, starodruki, fotografie i coœ, co zainteresuje Panie – bi¿ute-
riê srebrn¹ i z³ot¹. Godziny otwarcia Targów: pi¹tek 12.00-21.00,
sobota 11.00-18.00, niedziela 11.00-16.00. Ceny biletów: nor-
malny 5 z³, ulgowy 3 z³.  
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SKLEP

� meble polskich 
i niemieckich producentów
� sprzêt AGD
� szafy Neves, STANplus+
� garderoby
GOC£AW, ul. Meissnera 1/3
(róg Fieldorfa) 
tel. 673-28-91; 0602-353-624

SIEMENS

„O KUCHNIA!”
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ALL−MOT ŚŚŚŚwwwwiiiiaaaatttt    BBBBaaaaggggaaaażżżżnnnniiiikkkkóóóówwwwSALON URODY· Likwidowanie naczynek
· Laserowe usuwanie owłosienia

(najnowocześniejszy laser w Polsce)
· Likwidacja przebarwień (trądziku, zmarszczek)
· Mikrodermabrazja
· Botox, Kwas Hialuroonowy, Restylan
· Klamry korygujące wrastające paznokcie
· Fryzjer stylista WW−−wwaa  RRoonnddoo  WWiiaattrraacczznnaa

uull..  GGaarriibbaallddiieeggoo  44,,  II  ppiięęttrroo
wweejjśścciiee  oodd  AAll..  SSttaannóóww  ZZjjeeddnnoocczzoonnyycchh

tteell..  002222 887700  4444  5511  
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PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO (INTERNIŒCI I PEDIATRZY) W RAMACH

SPECJALIŒCI – odp³atnie:
DOROŒLI: DIABETOLOG �� CHIRURG NACZYNIOWY �� DERMATOLOG �� OKULISTA �� ORTOPEDA �� UROLOG ��

LARYNGOLOG �� KARDIOLOG �� ALERGOLOG �� NEUROLOG �� GINEKOLODZY
DZIECI: ALERGOLOG �� LARYNGOLOG �� OKULISTA �� NEUROLOG �� GINEKOLOG �� SPECJALISTA REHABILITACJI 

�� CHIRURG (badanie stawów biodrowych) �� DERMATOLOG

USG: BRZUCH, WÊZ£Y CH£ONNE, TARCZYCA, ŒLINIANKI, SUTKI, J¥DRA
Zapraszamy do PORADNI GINEKOLOGICZNO-PO£O¯NICZEJ

OFERUJEMY BADANIA LABORATORYJNE DLA KOBIET CIÊ¯ARNYCH W PROMOCYJNYCH CENACH!
�� Nadzór konsultacyjno-merytoryczny prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewy Dmoch-Gajzlerskiej

�� badania cytologiczne �� kolposkopiê  �� USG GINEKOLOGICZNE �� KTG (badanie têtna p³odu)

ul. Fieldorfa 40 (róg Fieldorfa i Ostrobramskiej wejœcie od Perkuna)
Przychodnia czynna pon.–pt. 800–1900; sob. 800–1400

PRZYCHODNIA – tel. 022 87−99−209 � STOMATOLOGIA NFZ – tel. 022 610−38−52
REHABILITACJA – tel. 022 610−25−94 KINEZYTERAPIA I FIZYKOTERAPIA: KONSULTACJA LEKARSKA – BEZP£ATNIE

BADANIE OSTROŒCI WZROKU I DOBÓR OKULARÓW
– wizyta z konsultacj¹ lekarsk¹ 30 z³!

Pe³noprofilowana PORADNIA KARDIOLOGICZNA zaprasza od stycznia 2007 r.
Rejestracja tel. 022 879−92−09

Tak, to 50%! W jednym tylko 2004 roku hospitalizowano prawie
170 tysiêcy osób z zawa³ami, do tego nale¿a³oby dodaæ ca³¹ paletê in-
nych schorzeñ, jakimi zajmuje siê kardiologia.

Ma³o kto wie, ¿e wiêkszoœæ chorych umieraj¹cych na zawa³ to... ko-
biety!

– Kobiety choruj¹ inaczej, „podstêpniej” – mówi dr n. med. Jerzy
Rekosz, specjalista kardiolog. – Ich dolegliwoœci s¹ mniej typowe, nie
tak charakterystyczne jak u wiêkszoœci mê¿czyzn. To potrafi wprowa-
dzaæ w b³¹d nawet lekarzy. Dlatego dopiero dobrze zebrany wywiad
plus odpowiednie badania potrafi¹ ods³oniæ prawdziwy obraz choro-
by i umo¿liwiæ naprawdê trafn¹ diagnozê.

Cukrzyca, nadciœnienie, hipercholesterolemia i hipertrójgliceryde-
mia – to jedne z tych chorób, które stanowi¹ potencjalne zagro¿enie.
Tym wiêksze, im s³abiej leczone. Tu trzeba systematycznych dzia³añ,
wspó³pracy z lekarzem rodzinnym i kardiologiem, przestrzegania za-
leceñ oraz systematycznego za¿ywania leków. Jednak nawet tak
przedsiêwziête œrodki nie dadz¹ stuprocentowej gwarancji unikniêcia
powa¿niejszych powik³añ. Najlepszym wyjœciem jest po³¹czenie
dzia³añ lekarza pierwszego kontaktu i kardiologa, wspieranych pod-
stawow¹ diagnostyk¹ kardiologiczn¹.

Chodzi o to, by przy tak zatrwa¿aj¹cym obrazie, jaki nakreœlaj¹
bezdyskusyjne dane statystyczne, ratowaæ ludzkie ¿ycie, by bez wa-
hania kierowaæ potencjalnie zagro¿onych pacjentów na echokardi-
gram, testy wysi³kowe, tzw. Holtera czyli 24-godzinn¹ rejestracjê
Ekg, oraz 24-godzinne monitorowanie ciœnienia têtniczego krwi. Do-
piero wyniki tych czterech badañ oraz skrupulatnie przeprowadzony
wywiad z pacjentem i konsultacja kardiologiczna pozwol¹ nie tylko
wskazaæ grupê osób zagro¿onych i pomóc im odpowiedni¹ kuracj¹
nie dopuœciæ do sytuacji groŸnych dla zdrowia, ale te¿ wy³oniæ tych,
którzy nawet o tym nie wiedz¹c s¹ ju¿ chorzy. Taka praktyka pozwa-

la natychmiast rozpocz¹æ kuracjê oraz systematycznie powtarzana,
daje lekarzowi i pacjentowi mo¿liwoœæ sta³ego monitorowania sku-
tecznoœci podjêtego leczenia, wykraczaj¹c znacz¹co poza „jak siê pan
teraz czuje”.

Kto jest w grupie zwiêkszonego ryzyka? 

– Istotnym elementem s¹ obci¹¿enia genetyczne – wyjaœnia dr Je-
rzy Rekosz. – Niestety, osoby w których rodzinach wystêpowa³y scho-
rzenia kardiologiczne to znaczna czêœæ grupy podwy¿szonego ryzyka.
Ponadto choæby pacjenci z nadciœnieniem têtniczym, zw³aszcza lekce-
wa¿onym, które bez systematycznego leczenia prowadzi miêdzy inny-
mi do choroby wieñcowej i niewydolnoœci serca. Mimo to, tak zwane

badania przesiewowe, czyli wychwytywanie osób zagro¿onych mo¿e
uratowaæ ¿ycie bardzo wielu pacjentów. Trzeba tylko o siebie zadbaæ.

To ju¿ nie jest walka o zdrowsz¹ staroœæ, to jest walka o ¿ycie. Alar-
mowane przez pacjentów i sygna³y p³yn¹ce od lekarzy, Centrum
Medyczne Ostrobramska Magodent oferuje objêcie tak¹ w³aœnie opie-
k¹: œcis³a wspó³praca podstawowej opieki medycznej i kardiologów
oraz pakiet czterech podstawowych badañ, wykonywanych nowocze-
sn¹ aparatur¹: echo, Holter, test wysi³kowy, monitorowanie ciœnienia. 

Gabinety s¹ ju¿ gotowe. Porêczne, dyskretne i niek³opotliwe dla pa-
cjenta urz¹dzenia do ca³odobowej kontroli równie¿. Przychodnia na-
wi¹za³a wspó³pracê z szeœcioma znakomitymi kardiologami, których
wysokie kwalifikacje sprawdzi³y siê znakomicie nawet w skrajnie
trudnych warunkach pracy w pogotowiu ratunkowym. To dobrzy, no-
woczeœni kardiolodzy, którzy najlepiej wiedz¹, o co idzie gra: o ludz-
kie ¿ycie. 

– Problem w tym, ¿e pacjenci – i kobiety, i mê¿czyŸni – zbyt póŸno
zg³aszaj¹ siê do lekarza. Zwykle pierwsza wizyta ma miejsce po epi-
zodzie kardiologicznym (np. niewielki zawa³), który zosta³ niedostrze-
¿ony lub zbagatelizowany przez chorego. Zastanawiam siê – dodaje dr
Jerzy Rekosz – dlaczego tylu pacjentom umyka ból w klatce piersio-
wej i zg³aszaj¹ siê do lekarza dopiero po jednym – dwóch dniach...
Mimo, ¿e tyle siê mówi, zw³aszcza w kardiologii, o zagro¿eniach
i wa¿nych sygna³ach, jakie wysy³a organizm, o profilaktyce i skutkach
lekcewa¿enia dolegliwoœci. 

Profilaktyka to podstawa zdrowia ka¿dego z nas, ³atwiej bowiem
zapobiegaæ ni¿ leczyæ. By skutecznie zapobiegaæ, nale¿y zrozumieæ
istotê problemu. W Stanach Zjednoczonych i zachodniej Europie pro-
filaktyka (oparta na wdra¿anym w³aœnie przez Centrum Medyczne
Ostrobramska Magodent systemie œcis³ej wspó³pracy podstawowej
opieki medycznej i kardiologów, wspomaganej nowoczesn¹ aparatu-
r¹ diagnostyczn¹) doprowadzi³a do znacznego zmniejszenia œmiertel-
noœci obywateli z powodów kardiologicznych. Podobne zjawisko ma-
my i w Polsce. Problem w tym, ¿e tam spadek nast¹pi³ ju¿ w latach
osiemdziesi¹tych a tu rozpocz¹³ siê dwadzieœcia lat póŸniej. 

Czy uda siê Polakom zadbaæ o siebie równie dobrze, jak na Zacho-
dzie lub w USA? To zale¿y wy³¹cznie od nas, pacjentów. Mo¿liwoœci
s¹ – wystarczy wejœæ do Centrum Medycznego Ostrobramska Mago-
dent. Naprawdê warto poddaæ siê takim badaniom by upewniæ siebie
i bliskich, ¿e jesteœmy w doskona³ej formie i – póki co – nie mamy siê
czym martwiæ. Bo tu nie chodzi tylko o zdrowie. Tu chodzi o ¿ycie. 
eGo AS 2006

Centrum Medyczne Ostrobramska
MAGODENT: Dbaj o życie!
Pora spojrzeæ prawdzie w oczy: a¿ po³owa Polaków umiera nie na
AIDS, nie na wirusowe zapalenie w¹troby czy inne choroby zakaŸne,
ale... z powodów kardiologicznych! 

Poradnia kardiologiczna


