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Ludzie
– do roboty!

bezp³atny

W NUMERZE:
 Jest ulica
Jeziorañskiego

s t r.

Po wyborach w Warszawie
wszystko jasne. Platforma
Obywatelska otrzyma³a dodatkowe wsparcie: psychologiczne ze strony wyborców,
bo jej kandydaci okazali siê
byæ niekwestionowanymi liderami. A tak¿e instytucjonalne,
bowiem wojewod¹ mazowieckim zapewne zostanie tak¿e
ktoœ z PO. Nic tylko rz¹dziæ.
I zmieniaæ nasze miasto.
Bo teraz ju¿ nie bêdzie
œciemy, ¿e ktoœ przeszkadza,
¿e trudne uk³ady koalicyjne
na coœ nie pomagaj¹. Mamy
uk³ad zero – jedynkowy. Jak
siê uda, wszystkie splendory
wiadomo dla kogo. Jak wci¹¿
s³abo – tak¿e bêdzie wiadomo, kogo za to winiæ.
Czekam wiêc teraz na nowe
otwarcie. na jasne okreœlenie,
czego mo¿emy siê tu, w Stolicy spodziewaæ. Co weŸmie na
siebie
w³adza
centralna
i skarb pañstwa, a co samorz¹dowa i bud¿et miasta.
Takich definicji dot¹d, bowiem nie us³ysza³em. A szcz¹tkowe plany nie uk³adaj¹ mi siê
w spójn¹ wizjê.
Musimy wykorzystaæ nadchodz¹c¹ koniunkturê: szerokim strumieniem p³yn¹æ bêd¹
œrodki unijne, bud¿et pañstwa
gotów jest wspieraæ przedsiêwziêcia s³u¿¹ce Euro 2012
(w przypadku Warszawy trudno znaleŸæ inwestycjê, która
by temu nie s³u¿y³a), rozwijaj¹ca siê gospodarka powiêksza
stan konta pañstwa i miasta.
Naprawdê skazani jesteœmy
na sukces. Ludzie. Do roboty!
Tomasz Szymański

2

 Odszed³ Ojciec
Rodzin Katyñskich

s t r. 4

Trzy dni i trzy
œwiêta
s t r. 6
 Pisz na TBS!
Rys. Jacek Frankowski

s t r.

No i PO wyborach

– c z y t a j n a s t r.

 W Rembertowie
upiekli ziemniaka
s t r.
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W drodze do Skaryszaka

RA

BAT

Y!

„Mieszkaniec” wybra³ siê na nowy plac
zabaw w ostatni¹, wyborcz¹ niedzielê. By³o
ch³odno, ale s³onecznie. Pogoda nie przeszkadza³a maluchom w beztroskiej zabawie. – Ostatni raz by³yœmy tutaj przed wakacjami – mówi pani Ania, mama prawie
trzyletniej Ró¿y. – Zmiana jest olbrzymia!

d o k o ń c z e n i e n a s t r.
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 Serce na diecie
œródziemnomorskiej
s t r.

W tym miesi¹cu Pradze Po³udnie przyby³ kolejny, zmodernizowany plac zabaw. Dzieci
mog¹ bezpiecznie bawiæ siê
na skraju OWS Waszyngtona.
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 Z miasta

s t r.

S z c z e g ó ł y s t r.
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CENTRUM MEDYCZNE
OSTROBRAMSKA
MAGODENT
s t r.
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G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

 672−77−77

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

 ELEGANCKIE LEKKIE OKULARY
 SOCZEWKI KONTAKTOWE
 LEKARZ OKULISTA, BADANIE WZROKU
 DU¯Y WYBÓR OPRAW

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

u WA G A !
 Promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie
czynne 9−20, sobota 9−14

TŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe – wszystkie języki

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

www.att.waw.pl

ABUD

ul. Che³m¿yñska 1
(róg Marsa)
ul. Patriotów 208

tel./fax 022 610 01 80
tel. 022 615-78-13

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

R A B A T
do

32%*

* przy 100% wp³acie

ul. Ostrobramska 73
tel. (022) 613 50 33,
(022) 870 27 17
od pon. do pt. 917
sob. 913

Jest ulica Jana Nowaka-Jeziorañskiego!
Jan Nowak-Jeziorañski ma wreszcie swoj¹ ulicê w Warszawie!
Od dziœ nikt nie powinien ju¿ mieæ, co do tego w¹tpliwoœci
– na ulicy pojawi³y siê tabliczki z jej nazw¹.
Symbolicznego ods³oniêcia pierwszej z nich dokonali
w samo po³udnie 18 paŸdziernika Wies³awa Dworzyñska
z Samorz¹du Osiedla Grochów
Po³udniowy i wiceburmistrz
Pragi Po³udnie Adam Grzegrzó³ka. W ten sposób zakoñczy³y siê trwaj¹ce ponad 2 lata
starania mieszkañców Grochowa o uczczenie pamiêci Nowaka-Jeziorañskiego.
Nied³ugo po œmierci Jana
Nowaka-Jeziorañskiego, w lutym 2005 roku Samorz¹d Mieszkañców Grochowa Po³udniowego z³o¿y³, w imieniu mieszkañców osiedla, wniosek
o nadanie imienia Jana Nowaka-Jeziorañskiego ulicy roboczo nazywanej „Aniñsk¹”,
znajduj¹cej siê na Pradze Po³udnie, biegn¹cej równolegle do
ul. Ostrobramskiej.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
wówczas procedurami, nadanie
tego imienia przed up³ywem 5
lat od œmierci Jana Nowaka-Jeziorañskiego nie by³o mo¿liwe.
Samorz¹dowcom z Grochowa
tak bardzo zale¿a³o na pozytywnym za³atwieniu sprawy, ¿e
doprowadzili do tego, ¿e 21
kwietnia 2005 r. Rada m.st.
Warszawy zmieni³a uchwa³ê
w sprawie systemu nadawania
nazw ulicom i placom publicznym w m.st. Warszawie, dopuszczaj¹c tym samym odst¹pienie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach od 5-letniego
okresu
oczekiwania.
Z wnioskiem o takie odstêpstwo wyst¹piæ musi Prezydent
m.st. Warszawy.

– Mimo naszych nacisków
prezydent Kaczyñski i jego nastêpcy nie zajêli siê spraw¹ –
mówi przewodnicz¹cy samorz¹du Adam Grzegrzó³ka – dopiero na pocz¹tku tego roku

sprawa ruszy³a z miejsca. Wiosn¹ Rada Warszawy podjê³a
uchwa³ê o nadaniu ulicy imienia „Kuriera z Warszawy".
Jednak procedury zwi¹zane

z publikacj¹ uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym, uprawomocnieniem siê jej i… produkcj¹
tabliczek z nazwami ulic spowodowa³y, ¿e dopiero teraz
imiê Jana Nowaka-Jeziorañ-

skiego zaistnieje w przestrzeni
publicznej Grochowa.
Ulica Jana Nowaka-Jeziorañskiego ma ok. 1,7 km. Zosta³a wybudowana w latach
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2002–2004. Jest to jedna
z wa¿niejszych ulic w rejonie
pomiêdzy Grochowem Po³udniowym a Goc³awiem.
– W najbli¿szych latach w tym
rejonie powstanie kilka du¿ych osiedli mieszkaniowych,
wiêkszoœæ z nich bêdzie mia³o
adresy „Ulica Jana NowakaJeziorañskiego" – mówi Marek Karpowicz zastêpca
burmistrza Pragi Po³udnie.
– Dziêki temu nazwisko „Kuriera" mocno zakorzeni siê
w œwiadomoœci warszawiaków
– dodaje.
Inicjatorzy uczczenia „Kuriera” od pocz¹tku podkreœlali, ¿e Jego imieniem, nazwana
powinna byæ ulica du¿a,
o istotnym znaczeniu komunikacyjnym. Nadanie imienia
nie powinno powodowaæ koniecznoœci zmian wielu adresów i powodowaæ utrudnieñ
dla mieszkañców. Tak te¿ siê
sta³o. Lokalizacja ulicy tak¿e
nie jest przypadkowa. Niedaleko, na ulicy Karczewskiej
(Grochów Po³udniowy) znajdowa³ siê jeden z lokali konspiracyjnych, z którego Jan
Nowak-Jeziorañski korzysta³
w czasie okupacji. To z tego
lokalu, nale¿¹cego do Jego
wspó³pracownika Stanis³awa
Witkowskiego ps. „¯bik”,
Jeziorañski miêdzy innymi
wyruszy³ na swoj¹ pierwsz¹
misjê do Londynu.
Wiele okolicznych ulic nosi
imiona bohaterów II wojny
œwiatowej, miêdzy innymi
krzy¿uj¹ca siê z ul. „Aniñsk¹”
ul. Gen. Emila Fieldorfa, a tak¿e ulice Gen. T. Bora-Komorowskiego, Gen. R. Abrahama,
Gen. L. Okulickiego, Gen. B.
Bohaterewicza i inne.
(ag)

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej
Atakowa³ w windzie
Po³udniowoprascy policjanci zatrzymali 28-letniego
Wojciecha K., który od pewnego czasu napada³ w windach bloków na m³ode kobiety i gro¿¹c im u¿yciem broni
gazowej odbiera³ pieni¹dze.
Po raz ostatni ruszy³ do akcji w po³owie paŸdziernika,
póŸnym wieczorem zaatakowa³ kobietê w budynku przy
ulicy Miêdzynarodowej. Ofiara tym razem jednak nie okaza³a siê potulna, uciek³a napastnikowi, zawiadomi³a policjê, przedstawiaj¹c szczegó³owy rysopis. Policyjne patrole
ruszy³y w poœcig i bardzo
szybko ujê³y poszukiwanego.
Postawiono mu zarzuty, co
najmniej czterech podobnych
napadów.
Z³apano w³amywacza
Do komendy przy ul. Grenadierów zg³osi³a siê kobieta,
do mieszkania której przez
balkon ktoœ siê w³ama³, gdy
ona wysz³a z domu na zakupy
i na pocztê. Policyjne dochodzenie doprowadzi³o do ustalenia sprawcy: 32-letniego
Piotra D. przy którym znaleziono skradzione przedmioty.
Piotr D. jest uzale¿niony od
alkoholu i kradzie¿e oraz w³amania by³y jego sposobem na
zdobycie niezbêdnej gotówki.
11-letni terroryœci
Personel jednego z wawerskich przedszkoli zosta³ poinformowany, ¿e w placówce
zosta³a pod³o¿ona bomba.
Dzieci z przedszkola natychmiast ewakuowano, urucho-

miono ca³¹ procedurê sprawdzania bezpieczeñstwa, bomby nie odnaleziono. Okaza³o
siê, ¿e sprawcami alarmu okazali siê dwaj 11-letni ch³opcy,
którzy „dla ¿artu”, nudz¹c siê
zadzwonili z domowego telefonu jednego z nich do przedszkola. Teraz k³opoty bêd¹
mieli przede wszystkich ich
rodzice.
Gdzie mo¿na schowaæ
narkotyki?
W bieliŸnie osobistej
i w puszce z przewodami
elektrycznymi na klatce schodowej. Na taki pomys³ wpad³
20-letni Robert, G., który zosta³ zatrzymany przez policjantów na ul. Chrzanowskiego i w³aœnie w bieliŸnie znaleziono przy nim porcjê amfetaminy. Przyciœniêty do muru,
wskaza³ gdzie przechowuje
przeznaczone na sprzeda¿ narkotyki – w skrzynce elektrycznej na klatce schodowej
w bloku, w którym mieszka.
Zosta³ aresztowany.
Piraci ze Stadionu
£¹cznie 300 pirackich p³yt
zabezpieczyli policjanci pe³ni¹cy s³u¿bê na terenie Stadionu X-lecia.
Dwa patrole przeprowadzi³y dwie niezale¿ne akcje zakoñczone zatrzymaniem Emilii M. i Artaka S. Oboje zatrzymani to obcokrajowcy,
którzy handlowali zakazanym, nie oznakowanym towarem. Oboje nie posiadali równie¿ aktualnej wizy na pobyt
w Polsce.
toms
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Oriko Polska Sp. z o.o.
Siedziba: Centrum Miedzeszyn
Warszawa ul. Patriotów 110

OFERTA PRACY
Opis stanowiska  specjalista ds. sprzeda¿y


pozyskiwanie i obs³uga klientów (spotkania handlowe,
negocjacje, obs³uga posprzeda¿owa)
koordynacja procesu sprzeda¿y
 wspó³praca z producentami
 wspó³praca z inwestorami


Mile widziane jest dowiadczenie w handlu. Je¿eli go nie masz,
a jeste osob¹ kreatywn¹ te¿ wylij CV.

Wiêcej informacji na stronie: www.oriko.pl
CV wraz z listem motywacyjnym wylij na adres: rekrutacja@oriko.pl

<<GOC£AW>>
Agencja Ubezpieczeniowa
V-Inspektoratu PZU S.A.

ul. Abrahama 18
www.pzugoclaw.com

UBEZPIECZENIA
– Komunikacyjne (PAKIETY)
– Maj¹tkowe
– Firm

tel.

2 MIESZKANIEC

673-29-96
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ZREDUKUJ KOSZTY
SWOJEJ FIRMY
Na naszym osiedlu powsta³o BIURO KONSULTANTA
KLIENTA BIZNESOWEGO ORANGE. Ide¹ powstania takiej placówki by³a szeroko pojêta obs³uga
Klientów Biznesowych, którzy nie maj¹ czasu na to,
by kilkakrotnie odwiedzaæ salony firmowe swoich
operatorów, co wi¹¿e siê ze staniem w kolejkach i strat¹ cennego czasu.
Nasi pracownicy s¹ po to, by doradzaæ klientom oraz poznawaæ jego potrzeby i na podstawie krótkiego wywiadu dobraæ najkorzystniejszy abonament
w sieci ORANGE tak, by w pe³ni zadowala³ i spe³nia³ jego oczekiwania.
Czêsto zdarza siê, ¿e klient pod wp³ywem impulsu podejmuje nieprzemylane decyzje i godzi siê na bardzo wysoki abonament telefoniczny, który
nie jest adekwatny do jego potrzeb. Nie w ka¿dym przypadku jest tak, ¿e im
wy¿szy abonament, tym dostêpne s¹ lepsze warunki umowy. Zawsze staramy siê wspólnie z klientem dopasowaæ us³ugi pozwalaj¹ce na obni¿enie
rachunków telefonicznych Firmy. Niektórymi z nich s¹:
 5 BEZP£ATNYCH NUMERÓW DLA FIRM  us³uga ta pozwala na
³¹czenie siê z 5 wybranymi numerami bezp³atnie,
 NIEOGRANICZONE ROZMOWY W FIRMIE  us³uga pozwala na
wykonywanie bezp³atnych po³¹czeñ g³osowych pomiêdzy numerami, dla
których aktywowano us³ugê.
Ceni¹c czas i pieni¹dze doje¿d¿amy do Klienta w umówionym terminie
i w wyznaczone przez niego miejsce. Klienci posiadaj¹cy numery u innych
operatorów sieci komórkowych maj¹ mo¿liwoæ przeniesienia numeru do
sieci ORANGE. Ca³¹ procedur¹ zajmuj¹ siê nasi Konsultanci, a Klient otrzymuje dodatkowo 120 z³ netto w prezencie za ka¿dy przeniesiony numer.
Zaufa³o nam ju¿ ponad 50% Firm w Polsce. Sprawd nas, zadzwoñ
i umów siê na spotkanie z naszym Konsultantem Klienta Biznesowego.
Przedstawimy Ci czytelnie szerok¹ ofertê ORANGE i rozwiejemy ewentualne w¹tpliwoci.
BIURO KONSULTANTA KLIENTA BIZNESOWEGO ORANGE
Ireneusz Kubuj
ul. Majdañska 9
04-088 Warszawa
Tel.: 508 393 525
e-mail: ireneusz.kubuj@gti.pl

BIUSTONOSZE

BILETY LOTNICZE

61 LAT
LAT TRADYCJI

Sklep „Hanna”

OSZCZĘDZAJ
PIENIĄDZE I CZAS!

Warszawa ul. Smolna 13

Profesjonalny dobór staników
Sklep prowadzą byłe pracownice sklepu „ATUT”

Zapraszamy!

Godziny otwarcia:
pon.−pt. 1100−1900
sob. 1000−1400

tel. 022 827−88−31
PRZEDSZKOLE PRYWATNE

Nie czekaj! Ju¿ dziœ skorzystaj
z naszej specjalnej oferty!

Po¿yczka Ekspresowa
· rata 25,- z³ miesiêcznie
przy po¿yczce 1.000,· na dowolny cel
· do 100.000,- z³otych
· sp³ata do 5 lat
· bez porêczycieli

i innych linii lotniczych

Ubezpieczenia,
TURYSTYKA
HIT ZIMY – MADERA
Rezerwacja hoteli,
promów

Nauka i zabawa
dla Twojego maluszka!
Oferujemy zajêcia
codzienne(pobyt sta³y)
lub spotkania parogodzinne w wybrane dni
Zapraszamy
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 7.00-18.00
Grochów/Wawer ul. Korkowa 13
tel. 0506-090-826; 0501-733-327

tel. 022 616-26-75/83

www.Akademiapod13.pl

korona@koronatravel.com.pl

Czekamy na Pañstwa
pn.-pt. 1000-1800; sob. 930-1300

KORONA TRAVEL
Plac Przymierza 1
(Saska Kêpa)

K U P U J W D O M U H A N D L O W Y M „ FA L A ”
w Falenicy przy ul. Bystrzyckiej 55
tel.: 872−02−89; 872−05−12
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!!!
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.

Studio Fryzur
„ AT E N A ”
 STRZY¯ENIE od 15 zł
 BALEYAGE od 50 zł

œrody, pi¹tki – RABAT
dla rencistów i emerytów
 TIPSY – 60 zł
Al. Waszyngtona 67
w godz. 1000-1800

tel. (022) 870−43−73

PrzyjdŸ do naszych placówek
ul. Omulewska 27
ul. P³owiecka 1
ul. Abrahama 12
ul. Zamoyskiego 47a
ul. Patriotów 309
ul. Chruœciela 39
ul. Bys³awska 104

tel. (022) 517-39-16/20,
tel. (022) 517-39-44/57
tel. (022) 673-30-90/93
tel. (022) 670-09-79
tel. (022) 615-80-94/95
tel. (022) 673-55-08/09
tel. (022) 872-19-48

0697-771-436
0607-365-318
0503-486-560
0601-520-404
0607-069-752
0601-520-404
0601-520-404

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
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Okazja, Okazja, Okazja! Odszed³ Ojciec Rodzin Katyñskich
Takiej okazji przepuœciæ nie mo¿na: sklep z w³asnym, ogrodzonym
parkingiem dla klientów, promuj¹cy tylko polskich producentów, bo
w³aœciciele sklepu OKAZJA (Targowa 1, róg Zamoyskiego) wiedz¹,
¿e gdy kupujesz polskie wyroby, dajesz miejsca pracy i masz wp³yw
na ograniczenie fali emigracji!
W Okazji sprzedaj¹ koñcówki serii. Towar jest stuprocentowo pe³nowartoœciowy,
lecz nieprawdopodobnie tani.
Dla przyk³adu: przepiêkne tkaniny w belach, bardzo szerokie, w cenie od 2 do 6 z³
za metr bie¿¹cy! Wzorzyste, z ciekaw¹
faktur¹, g³adkie, barwne; koronki, p³aszczowe, wizytowe, lecz najciekawsze s¹
wieczorowe, na przyk³ad czarna, delikatnie przejrzysta zwiewnoœæ z leciutkim z³otym wzorem (bêdzie z tego kreacja wieczorowa za grosik lub elegancki szal!) oraz
olbrzymi wybór dzianin z metra: miêkkich,
przytulnych, cieniutkich i grubszych, idealnych na jesienne suknie, na szlafroki, które
mi³o otul¹ czy cieplutkie pledy. Nawet, gdy doliczysz koszt krawcowej, to niebywale tanio.
S¹ i ubrania gotowe: œwietne kostiumy wizytowe i do biura, d¿insy, bluzki, bluzeczki oraz fantastyczne swetry, sweterki i swetrzyska, a wszystko to w cenie 20-50 z³, choæ przyznam, ¿e s¹ wyj¹tki! ¯eby paniom by³o milej, sklep planuje promocjê perfum i kosmetyków!
W drugiej czêœci s¹ buty. To wa¿ne, ¿e
sprzedaj¹ tu wyroby polskich producentów,
bo wymiary obuwia s¹ opracowane dla polskiej, nie³atwej nogi! Bez trudu kupisz coœ
na stopê szersz¹, wy¿sze podbicie lub
mniej smuk³¹ ³ydkê, we wszelkich rozmiarach dla mamy, taty, dziecka czy wymagaj¹cych nastolatków.
Ceny? Rewelacyjne, zw³aszcza bior¹c
pod uwagê, ¿e ambicj¹ w³aœciciela sklepu
jest, by jak najwiêcej butów by³o z prawdziwej skóry! To wa¿ne, zw³aszcza dla
dzieci, np. kozaczki dzieciêce (rozm. 2430), najzdrowsze, bo skórzane, cieplutkie
i lekkie, z indiañskimi frêdzelkami z boku,
œliczne, kosztuj¹ tu ledwie 24,50!
Rozmaitych dzieciêcych butów jest du¿o, lecz najwiêcej jest damskich! Finezyjne, z³ote klapki
bogato zdobione, pantofle wizytowe na obcasach i obcasikach, buty sportowe, mokasyny (wiêkszoœæ po 40-70 z³, promocyjne serie znacznie taniej!), wreszcie to, o co panie pytaj¹ najbardziej –
kozaki. Ocieplane, damskie, w promocji - 49,90 z³. Inne kozaki: czarne, szare, br¹z, rude, kawa
z mlekiem, be¿e; matowe, lœni¹ce, t³oczone, ³¹czone; sznurowane, z suwakiem, klamrami, zdobieniami; zamsz, skóra, ³¹czenia - istne szaleñstwo! Têgie, szczup³e, na ka¿d¹ nogê i na ka¿d¹ kieszeñ!
Do tego œniegowce rozmaite, solidnie ocieplone, z cholewk¹, dobrze profilowan¹ podeszw¹,
wytrzyma³e (to nie „chiñszczyzna”) - 36 z³.
Dla panów - buty do bardzo eleganckich garniturów i na co dzieñ; lekkie, zimowe, ca³oroczne:
prawdziwa skóra, która komfortowo dopasuje siê do wymagañ stopy. Te same buty mo¿na kupiæ
w Latawcu, w Alei St. Zjednoczonych.
Okazja oferuje te¿ preparaty rozci¹gaj¹ce buty (9,90z³), aerozol do impregnacji obuwia i tkanin,
by nie przemaka³y (16,50). Jesieni¹ i zim¹ - nieodzowny!
AS 2007

UWAGA! PRZYCHODZ¥C DO

OKAZJI ul. Targowa 1 róg Zamoyskiego
Z TYM TEKSTEM, MASZ 8% RABATU NA WSZYSTKIE ZAKUPY!
PROMOCJA WA¯NA DO 10 LISTOPADA.
REKLAMA
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funkcji, które pe³ni³, i wœród
wszystkich rzeczy, które uczyni³ - najwa¿niejsz¹ z punktu widzenia wiary - jest jego kap³añskie pos³ugiwanie”. - Chcemy
podziêkowaæ za to wszystko, co

swoich r¹k, kap³añskich d³oni,
serca i rozumu, dziœ za to wszystko Panu Bogu dziêkujemy”.
W uroczystoœciach pogrzebowych uczestniczy³ prezydent
Lech Kaczyñski, a tak¿e m.in.
ostatni prezydent na uchodŸstwie Ryszard Kaczorowski,
kardyna³ Kazimierz Œwi¹tek
i koadiutor archidiecezji lwowskiej abp Mieczys³aw Mokrzycki, parlamentarzyœci, przedstawiciele rz¹du, prezydent War-

zdzia³a³ kapelan Rodzin Katyñskich ks. pra³at Zdzis³aw Peszkowski - mówi³ abp Nycz.
Doda³, ¿e za „to, i¿ by³ kap³anem Jezusa Chrystusa, ¿e Najwy¿szemu Kap³anowi po¿ycza³

szawy Hanna GronkiewiczWaltz, samorz¹dowcy, ¿o³nierze
AK, harcerze, wojsko, policja
oraz przedstawiciele Rodzin
Katyñskich z ca³ej Polski i z zagranicy.
oprac. MKP

We wtorek 16 paŸdziernika po¿egnano
w Warszawie, zmar³ego 8 paŸdziernika kapelana Rodzin Katyñskich ks. pra³ata Zdzis³awa
Peszkowskiego. Jego cia³o zosta³o z³o¿one
w dolnej krypcie dla zas³u¿onych Polaków
w Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej w Wilanowie.
W homilii, odczytanej
w archikatedrze przez bpa pomocniczego warszawskiego
Piotra Jareckiego, prymas przypomnia³ ¿yciorys kapelana Rodzin Katyñskich, jego losy jako
¿o³nierza, wiêŸnia obozu w Kozielsku i kap³ana.
- Wielkiej odysei tego obywatela i kap³ana nie da siê zamkn¹æ w zwyk³ym kazaniu - powiedzia³ prymas Józef Glemp.
Zaznaczy³, ¿e „wymieniaj¹c
tylko niektóre tytu³y, jakie
przys³ugiwa³y ks. Peszkowskiemu, ³atwo siê domyœliæ, jak
bogate by³o jego ¿ycie, którym
mo¿na by obdarzyæ kilka ¿yciorysów”. - Ks. Peszkowski dopomina³ siê o sprawy Polski zawsze i wszêdzie(...) Nie lêka³ siê
rzeczy trudnych i bolesnych oceni³ prymas Glemp.
Natomiast metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz
powiedzia³ podczas mszy, ¿e
„wœród wszystkich wa¿nych

Cebulki nadziei
W paŸdzierniku po raz kolejny
w naszej dzielnicy odby³o siê
sadzenie cebulek ¿onkili po³¹czone z kwestowaniem na warszawskie hospicja.
Kwestowa³a m.in. radna Miros³awa Terlecka, która tradycyjnie ju¿ zaanga¿owa³a siê w akcjê
„Pola Nadziei”. Celem akcji jest pozyskiwanie
œrodków na rzecz hospicjów, edukacja dotycz¹ca
potrzeb i metod pracy z ludŸmi nieuleczalnie chorymi, uczenie otwartoœci na problemy drugiego,
zw³aszcza cierpi¹cego, cz³owieka. „Pola Nadziei”
to ca³y program, który powsta³ wiele lat temu
w szkockim Edynburgu. Od kilku lat akcja jest
prowadzona tak¿e w Polsce. Choæ praca w hospicjach trwa non stop, to ich potrzeby s¹ upubliczniane w³aœnie przy okazji akcji – dwa razy w roku: jesieni¹, gdy trwa sadzenie cebulek ¿onkili
(symbolu akcji) i wiosn¹, gdy kwiaty kwitn¹.
W ubieg³ym roku cebulki by³y sadzone w Parku
OPAK, a w tym roku w Parku Poliñskiego, naprzeciw szpitala przy ul. Szaserów. Do spulchnionej ziemi cebulki wsadzali przechodnie, mie-

szkañcy, samorz¹dowcy i uczniowie podstawówek nr 141 i 279. - Zaprosiliœmy was tutaj –
ksi¹dz Arkadiusz Dziedziul dyrektor domowego
hospicjum przy ul. Tykociñskiej zwróci³ siê do
uczniów – abyœmy wspólnie, starsi i m³odsi, powiedzieli, ¿e koniec z cierpieniami. ¯e ka¿dy mo¿e
zrobiæ coœ dobrego dla innych, pomóc w ul¿eniu
w cierpieniu. O tym musimy przypominaæ. W czasie, gdy dzieci i doroœli sprawnie rozparcelowywali dwie skrzynki pe³ne cebulek ¿onkili radna
Terlecka ci¹gle kwestowa³a. Zebrane pieni¹dze,
razem z w³adzami dzielnicy, które patronowa³y
akcji, przekaza³a ksiêdzu dyrektorowi.
ar
REKLAMA

Buenos dias, Prago Południe W drodze do Skaryszaka
W paŸdzierniku w Warszawie przebywali deputowani Boliwiarskiej Republiki Wenezueli. Propagowali reformê w³asnej konstytucji i spotkali siê z w³adzami Pragi Po³udnie.
Magiczna delta Orinoko,
zabytkowe Caracas, najwy¿szy na œwiecie (prawie kilometrowy) wodospad Salto
del Angel – to skojarzenia,
które przywo³uje piêkna i egzotyczna Wenezuela. Deputowani wenezuelskiego Parlamentu i Zgromadzenia Narodowego ruszyli w œwiat,
aby propagowaæ reformê
konstytucji. Odwiedzili te¿
Warszawê. Oczywiœcie, zawitali na Sask¹ Kêpê, gdzie
znajduje siê ambasada tego
kraju.
W dzielnicowym ratuszu
spotkali siê z w³adzami Pragi
Po³udnie. Tematem spotkania
REKLAMA

by³ m.in. ustrój i rola samorz¹dów. Pad³y deklaracje
wspó³pracy pomiêdzy samorz¹dami lokalnymi, wymiany
doœwiadczeñ z zakresu kultury, opieki spo³ecznej oraz infrastuktury miejskiej. – Widzieliœmy Warszawê w naturze
– za¿artowa³ dr Carolus Wimmer deputowany Latynoamerykañskiego Parlamentu Wenezueli dziêkuj¹c w³adzom
dzielnicy za album o naszym
mieœcie (na zdjêciu).
Urzêdniczki po³udniowopraskiego ratusza zafascynowane by³y klasycznymi bokobrodami parlamentarzysty.
Zaœ pani Ana Pino Pasquier

d o k o ń c z e n i e z e s t r.

Charge d’Affaires Ambasady
Wenezueli przyci¹ga³a urod¹
wzrok mêskiej czêœci pracowników urzêdu. Dobrze by by³o, aby deklarowana wspó³praca rozwinê³a siê. W koñcu
nasze, po³udniowe narody,

powinny byæ sobie bliskie.
– Jakie „po³udniowe”? – zapyta dociekliwy Czytelnik.
Ano, przecie¿ delegacja by³a
z kraju Ameryki Po³udniowej,
a my przecie¿ z Pragi Po³udnie.
Adam Rosiński
REKLAMA
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Na ogrodzonym placu zainstalowano 9 wielofunkcyjnych, nowoczesnych urz¹dzeñ zabawowych. Stanê³y ³awki dla rodziców i opiekunów. S¹ stojaki dla rowerów. – Przed modernizacj¹ by³a tu tylko huœtawka i karuzela – przypomina Adam Grzegrzó³ka wiceburmistrz
Pragi Po³udnie. – Zadbaliœmy te¿ o zieleñ: posadziliœmy nowe krzewy
i dokonaliœmy pielêgnacji drzew.
Ma³a Ró¿a z zadowoleniem krêci siê na karuzeli (na zdjêciu na
ok³adce). Jej mama zdradza, ¿e na ten plac przysz³y a¿ z Ronda
Wiatraczna, przy którym mieszkaj¹. – Przy naszym spó³dzielczym
budynku niestety nie ma takiego miejsca – mówi pani Ania.
– Chodzimy po okolicy i szukamy dobrych placów zabaw. Bêdziemy tu czêœciej zagl¹daæ w czasie spacerów do Parku Skaryszewskiego. Modernizacja placu zabaw trwa³a dwa miesi¹ce i kosztowa³a 350 tys. z³. – £adnie zrobiliœmy ten plac? – retorycznie pyta
„Mieszkañca” El¿bieta Kiedrowicz-Gwadera kieruj¹ca dzielnicowym Wydzia³em Ochrony Œrodowiska. Trzeba przyznaæ, ¿e nie
tylko ³adnie, ale tak¿e ciekawie i bezpiecznie.
ar

(Nie)bezpieczne
szkoły?
G³ówne zagro¿enia wystêpuj¹ce w rejonach
sto³ecznych szkó³ to spo¿ywanie alkoholu,
narkotyków, bójki, dewastacje, kradzie¿e
i wy³udzenia. Stra¿ Miejska chce z tymi zagro¿eniami skuteczniej walczyæ.
Warszawska Mapa Zagro¿eñ – to projekt realizowany przez
Stra¿ Miejsk¹ m.st. Warszawy. Na podstawie zg³oszeñ, interwencji
i obserwacji zosta³y okreœlone g³ówne niebezpieczeñstwa, które wystêpuj¹ w rejonach sto³ecznych szkó³. Teraz stra¿nicy zapowiadaj¹
minimalizacjê tych zagro¿eñ. – Do szkó³ trafi wiêksza liczba patroli – obiecuje komendant Zbigniew Leszczyñski. Dzia³ania tych patroli bêd¹ siê opiera³y na danych ujêtych w Warszawskiej Mapie Zagro¿eñ. Z mapy jasno wynika przy której szkole i w jakim czasie jakie wystêpuj¹ zagro¿enia. Stra¿nicy kierowani s¹ wiêc o konkretnej
godzinie, w konkretne miejsce i w konkretnym celu. Mapa bêdzie
stale aktualizowana. Trwaj¹ prace nad po³¹czeniem danych zbieranych przez Stra¿ Miejsk¹ z danymi posiadanymi przez miejskie Biuro Geodezji i Katastru. Efektem ma byæ przestrzenna, elektroniczna
wersja mapy zagro¿eñ, która m.in. pozwoli na bardzo szybkie aktualizowanie danych i ich analizê oraz przewidywanie zagro¿eñ i planowanie dzia³añ ograniczaj¹cych zagro¿enia. W siedzibie Stra¿y
Miejskiej przy ul. Czerniakowskiej plany wspó³pracy z funkcjonariuszami objaœnia³ Tomasz Myœliñski dyrektor sto³ecznego BGiK.
Stra¿ Miejska stworzy³a tak¿e Z³ot¹ Listê Numerów, do której ka¿da szko³a mo¿e zg³osiæ dwa swoje numery telefoniczne. Po³¹czenia
z tymi numerami odbywaj¹ siê priorytetowo.

W szko³ach powinni zostaæ wyznaczeni koordynatorzy ds. bezpieczeñstwa – nauczyciele, których zadaniem bêdzie m.in. sta³y
kontakt z funkcjonariuszami. Stra¿ Miejska kieruje do szkó³ specjaln¹ ofertê profilaktyczn¹. W ubieg³ym roku szkolnym z tej oferty skorzysta³o przesz³o 600 sto³ecznych placówek oœwiatowych.
W ofercie s¹ takie programy, jak: „Moja droga do szko³y”, „Jestem
ostro¿ny”, „Decydujê œwiadomie”, czy „Moje pierwsze kroki ze
Stra¿¹ Miejsk¹”. W tym roku stra¿nicy nie przygotowali jednak
¿adnej oferty dla drugich i trzecich klas podstawówki. – Szkoda –
¿a³uj¹ nauczyciele – bo Stra¿ Miejska robi to naprawdê dobrze,
a tak powstanie pewna luka. Mo¿e jeszcze uda³oby siê uzupe³niæ
ofertê? „Mieszkaniec” zapyta³ komendanta Leszczyñskiego, jak
ocenia wspó³pracê z nauczycielami, a w szczególnoœci przekazywanie przez nich informacji o zagro¿eniach. Powszechnie wiadomo, ¿e czêœæ szkó³ stara siê ukryæ lub bagatelizowaæ wystêpuj¹ce
u nich zagro¿enia, gdy¿ boi siê przypiêcia ³atki „szko³y niebezpiecznej”.
Jednak komendant Stra¿y Miejskiej dobrze ocenia wspó³pracê
z nauczycielami. - W ka¿dej szkole zdarzaj¹ siê zagro¿enia i nie
ma szko³y super bezpiecznej. Najwa¿niejsze, to mieæ œwiadomoœæ, ¿e ukrywanie problemu go nie rozwi¹¿e, a jedynie mo¿e
skomplikowaæ i pogorszyæ niebezpieczn¹ sytuacjê – podsumowuje rozmawiaj¹ca z nami pedagog. – Na pewno Warszawska Mapa
Zagro¿eñ wp³ynie na poprawê bezpieczeñstwa w szko³ach i ich
okolicach.
Magda K.
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Trzy dni i trzy święta, a jakby jedno...
Dla wnikliwego umys³u jest ró¿nica miêdzy Halloween, Dniem
Wszystkich Œwiêtych a Zaduszkami. Jednak dla wielu to jedno i to
samo. Dlaczego? Przyczyn¹ jest œmieræ i zmarli, wokó³ których
wtedy kr¹¿¹ nasze myœli. Pewnie dlatego wydaje nam siê, ¿e mo¿e
to jedno œwiêto, a za ka¿dym razem nazywane inaczej? Otó¿ nie!

31 paŸdziernika
Kalendarzowo najpierw jest
Halloween obchodzone 31
paŸdziernika,
najhuczniej
w Stanach Zjednoczonych.
Œwiêto wywodzi siê od celtyckiego obyczaju Samhain.
W okresie chrystianizacji plemion celtyckich Samhain nadano chrzeœcijañski charakter
i og³oszono 1 listopada Dniem
Wszystkich Œwiêtych, co po
angielsku brzmia³o All Hallows
Day. Dzieñ poprzedzaj¹cy nazwano wigili¹ Wszystkich
Œwiêtych, czyli Eve of All Saints, Eve of All Hallows lub
Hallow Even. W po³owie XIX
wieku œwiêto przywêdrowa³o
wraz z irlandzkimi emigrantami
do Ameryki i tam zmieni³o nazwê na Halloween. W drugiej
po³owie XX wieku trafi³o ponownie do Europy.
W Irlandii za czasów pogañskich ludzie przebrani w kolorowe kostiumy odprowadzali duchy do granic miasta. Niezamo¿ni proponowali bogatym interes, który polega³ na tym, ¿e
mieli odprawiaæ mod³y za dusze
zmar³ych w zamian za chleb.
Wydr¹¿ona dynia ze œwiate³kiem w œrodku (Jack-o'-lantern) symbolizowa³a b³êdne
ogniki uwa¿ane za dusze zmar³ych. W czasie tajemniczych
celtyckich obrzêdów miano
uwalniaæ ludzkie dusze z cia³
czarnych kotów, sów i nietoperzy. W USA w wyeksponowa-

nych miejscach domów umieszcza siê wydr¹¿one i podœwietlone od wewn¹trz dynie z wyciêtymi kszta³tami ró¿nych postaci oraz, w zale¿noœci od wyobraŸni domowników, imitacje
ludzkich czaszek, szkieletów,
manekinów znanych postaci
z horrorów, itp. Kulminacyjnym momentem tego œwiêta
jest odwiedzanie domów przez
przebrane dzieci, które wypowiadaj¹ zdanie „trick or trat” –
czyli „psikus albo poczêstunek”, co ma nak³oniæ odwiedzanego do poczêstowania ich
garœci¹ s³odyczy. Bo jeœli nie...
mo¿e ktoœ mu sp³ataæ figla.

dwika Pobo¿nego rozszerzono
to œwiêto na ca³y Koœció³.

2 listopada

dowlê na koœció³ pod wezwaniem Matki Boskiej Mêczenników. Od tego czasu oddawano
czeœæ wszystkim zmar³ym mêczennikom l maja. Papie¿ Grzegorz III w 731 r. przeniós³ tê
uroczystoœæ na l listopada,

Wreszcie 2 listopada, czyli
Zaduszki. To wspomnienie
wszystkich zmar³ych. Dla chrzeœcijan jest to dzieñ modlitw za
wszystkich wierz¹cych w Chrystusa, którzy odeszli ju¿ z tego
œwiata, a teraz przebywaj¹
w czyœæcu. Jest to te¿ œwiêto obchodzone przez czêœæ innych sy-

a w 837 r. papie¿ Grzegorz IV
rozporz¹dzi³, aby odt¹d l listopada by³ dniem poœwiêconym
pamiêci nie tylko mêczenników, ale wszystkich œwiêtych
Koœcio³a Katolickiego. Jednoczeœnie na proœbê cesarza Lu-

stemów wyznaniowych, a tak¿e
zwyczaj praktykowany przez
osoby bezwyznaniowe, maj¹cy
byæ wyrazem oddania czci i szacunku zmar³ym. Tradycja obchodów tego œwiêta siêga czasów biblijnych. Ju¿ w Piœmie

1 listopada
Nastêpne œwiêto to Dzieñ
Wszystkich Œwiêtych obchodzony przez koœció³ katolicki 1
listopada. Uroczystoœæ wywodzi siê g³ównie z czci oddawanej
mêczennikom, którzy oddali
swoje ¿ycie dla Chrystusa,
a których nie wspomniano ani
w martyrologiach miejscowych,
ani w kanonie Mszy Œwiêtej.
W III wieku rozpowszechni³a siê
tradycja przenoszenia ca³ych relikwii œwiêtych, albo ich czêœci
na inne miejsca. W ten sposób
chciano podkreœliæ, ¿e œwiêci s¹
w³asnoœci¹ ca³ego Koœcio³a.
Kiedy w 610 r. papie¿ Bonifacy IV otrzyma³ od cesarza
staro¿ytn¹ œwi¹tyniê pogañsk¹
Panteon, kaza³ z³o¿yæ tam liczne relikwie i poœwieci³ tê bu-

Œwiêtym Starego Testamentu s¹
pierwsze wzmianki o zapisywaniu w specjalnych ksiêgach
imion osób zmar³ych. Tradycja
ta przetrwa³a do czasów apostolskich. Orêdownikiem i kontynuatorem tej tradycji by³ benedyktyñski opat z Cluny (Francja)
Odilon, który w 998 roku poleci³, by we wszystkich klasztorach o regule benedyktyñskiej
Dniem Zadusznym by³ 1 listopada. Z czasem w³adze koœcielne przenios³y je na 2 listopada.
Ka¿dy kap³an tego dnia ma obowi¹zek odprawienia trzech mszy
¿a³obnych. Jedn¹ w intencjach
w³asnych, drug¹ w intencji
wszystkich zmar³ych, a trzeci¹
w intencji Ojca Œwiêtego.
W dawnych czasach poprzez
modlitwy i ja³mu¿ny dla ubogich wierni starali siê nieœæ pomoc duszom cierpi¹cym w czyœæcu. Tradycje te przetrwa³y w formie rozdawnictwa chleba
ubogim przed koœcio³ami
i cmentarzami w Dzieñ Zaduszny - a¿ do XX wieku.
Do dzisiaj przetrwa³ jedynie
zwyczaj odwiedzania w tym
dniu grobów (ale w mniejszym
stopniu ni¿ we Wszystkich
Œwiêtych), zapalania lampek
i œwiec. Zachowa³ siê te¿ zwyczaj sk³adania ofiar pieniê¿nych w parafiach za dusze najbli¿szych zmar³ych, na tzw.
wypominki i kartek, na których
s¹ wymienione imiona i nazwiska zmar³ych.
Zaduszki to wspó³czesny odpowiednik pogañskiego œwiêta
Dziadów. Jego zasadniczym
celem by³o nawi¹zanie kontaktu z duszami zmar³ych i pozyskanie ich przychylnoœci. Dziady obchodzono dwa razy w roku - na wiosnê i na jesieni.

Najbardziej pierwotn¹ form¹
obrzêdu by³o ugoszczenie dusz
(np. miodem, kasz¹ i jajkami),
aby zapewniæ sobie ich przychylnoœæ i jednoczeœnie pomóc
im w osi¹gniêciu spokoju w zaœwiatach. Wêdruj¹cym duszom
oœwietlano drogê do domu rozpalaj¹c ogniska na rozstajach,
aby mog³y spêdziæ tê noc wœród
bliskich. Ogieñ móg³ jednak
równie¿ uniemo¿liwiæ wyjœcie
na œwiat upiorom - duszom ludzi zmar³ych nag³¹ œmierci¹,
samobójców itp. W tym celu
rozpalano go na podejrzanej
mogile - echem tego zwyczaju
s¹ znicze. W niektórych regionach Polski, np. na Podhalu
w miejscu czyjejœ gwa³townej
œmierci ka¿dy przechodz¹cy
mia³ obowi¹zek rzuciæ ga³¹zkê
na stos, który nastêpnie co roku
palono.
W tym dniu wspierano ja³mu¿n¹ ¿ebraków (pocz¹tkowo
ofiarowuj¹c im dary w naturze, póŸniej tak¿e pieni¹dze),
aby wspominali dusze zmar³ych. W tym dniu niektóre
czynnoœci by³y zakazane np.
wylewanie wody po myciu naczyñ przez okno, by nie oblaæ
zab³¹kanej tam duszy i palenie
w piecu, bowiem t¹ drog¹ dusze dostawa³y siê niekiedy do
domu.
Dusze wzywano tak¿e podczas obrzêdu, odbywaj¹cego
siê w opuszczonym miejscu
kultu (kaplicy, koœciele) lub na
cmentarzu. Obrzêdowi przewodniczy³ Guœlarz (KoŸlarz, Huslar), wzywaj¹cy dusze zmar³ych przebywaj¹cych w czyœæcu, aby powiedzia³y, czego potrzeba im do osi¹gniêcia zbawienia i aby posili³y siê z ¿ywymi.
oprac. MKP

REKLAMA

REKLAMA

PANELE – DRZWI











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

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”

- TEMAR 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

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

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

RESTAURACJA

ul. Osowska 15, tel. 022 610−65−23

zaprasza

codziennie w godz. 800-2200
 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78

www.tenis-olszynka.pl

www.solipieprz.com

PRZYJMUJEMY ZAPISY NA
GRĘ ZIMĄ POD BALONEM!

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

Studio Urody

ZAK£AD US£UG
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

„Grażyna”
ul. Grochowska 100
tel. 022 673−12−56
00

00

00

pon.-pt. 9 -20 ; sob. 8 -15

00

 Fryzjerstwo
damsko-mêskie
 Tuba opalaj¹ca
 Komp. kosmetyka
twarzy i cia³a
 Pielêgnacja paznokci
(piling kaw.)
 Zamykanie naczynek
 Medycyna estetyczna
–

Z kuponem
RABATU!

10%

Robotnicza Spó³dzielnia Mieszkaniowa „PRAGA”
03-748 Warszawa, ul. Bia³ostocka 11
og³asza

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na zbycie prawa odrêbnej w³asnoœci lokali u¿ytkowych mieszcz¹cych siê w parterach budynków mieszkalnych
na terenie dzielnicy Bia³o³êka:
ulica Ceramiczna 9
1. Lokal nr 1 o pow. 96,5 m2 – cena wywo³awcza
2. Lokal nr 2 o pow. 96,5 m2 – cena wywo³awcza
ulica Ceramiczna 7
1. Lokal nr 1 o pow. 41,7 m2 – cena wywo³awcza
2. Lokal nr 2 o pow. 41,7 m2 – cena wywo³awcza
3. Lokal nr 3 o pow. 41,7 m2 – cena wywo³awcza
4. Lokal nr 4 o pow. 41,7 m2 – cena wywo³awcza
ulica Ceramiczna 5
1. Lokal nr 1 o pow. 26,0 m2 – cena wywo³awcza
2. Lokal nr 2 o pow. 23,2 m2 – cena wywo³awcza
3. Lokal nr 3 o pow. 20,9 m2 – cena wywo³awcza
4. Lokal nr 4 o pow. 20,9 m2 – cena wywo³awcza
5. Lokal nr 5 o pow. 23,2 m2 – cena wywo³awcza
6. Lokal nr 6 o pow. 26,0 m2 – cena wywo³awcza

529 785 z³. brutto
529 785 z³. brutto
305
305
305
305

244
244
244
244

z³.
z³.
z³.
z³.

brutto
brutto
brutto
brutto

174
155
140
140
155
174

460
672
239
239
672
460

z³.
z³.
z³.
z³.
z³.
z³.

brutto
brutto
brutto
brutto
brutto
brutto

Wadium wnosi siê w pieni¹dzu (PLN), w wysokoœci 10% ceny wywo³awczej, na konto RSM „PRAGA” z zaznaczeniem
„Przetarg na lokal nr .... przy ul. Ceramicznej ....” w terminie do dnia 8.11.2007r.

d. „Redom” ul. Walecznych 76,
tel./fax 617-23-33

Wp³acone wadium zwraca siê w terminie 7 dni od dnia rozstrzygniêcia lub odwo³ania b¹dŸ uniewa¿nienia przetargu za wyj¹tkiem
wadium wniesionego przez oferenta, który wygra³ przetarg. Wadium wniesione przez oferenta, który wygra³ przetarg zalicza siê
na poczet ceny nabycia prawa do lokalu.

WYKONUJE:

Materia³y przetargowe s¹ dostêpne w Dziale Mieszkañ Nowych Spó³dzielni
(pok. 8, tel. 619 12 21 wew. 202 lub 208)

 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
ZAPRASZAMY:

w godz. 700−1800, sob. 900−1400

6 MIESZKANIEC

Termin sk³adania ofert do 8.11.2007 r. do godz. 17:00 w sekretariacie Spó³dzielni
Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 8.11.2007r. o godz. 17:30 w sali konferencyjnej RSM „PRAGA” Warszawa, ul. Bia³ostocka 11
Lokale bêd¹ce przedmiotem przetargu, mo¿na ogl¹daæ w terminie od dnia 25.10.2007r. do dnia 7.11.2007r. w godz. od 10:00 do 15:00,
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr (0-22) 670-38-24 - Lidia Brzeziñska.
RSM „PRAGA” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, nie przyjêcia ¿adnej z ofert oraz uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyny.
RSM „PRAGA” przys³uguje prawo podjêcia negocjacji z wybranymi oferentami.
Uwaga: Uprzejmie informujemy, ¿e poniewa¿ przedmiotem przetargu jest odrêbna w³asnoœæ lokali w Spó³dzielni wygrywaj¹cy oferent obowi¹zany jest przed przyst¹pieniem
do aktu notarialnego do z³o¿enia deklaracji cz³onkowskiej oraz wniesienia wpisowego i udzia³ów.

Kobiecym okiem

A ja lubiê czasem zaszyæ siê
u siebie i patrzeæ na œwiat z mojego przytulnego k¹ta. Za
oknem romantyczna jesieñ, raz
oz³ocona s³oñcem, raz osnuta
mg³ami, to znowu siekana zimnym deszczem. Mi³o jest znaleŸæ kr¹g³ego, lœni¹cego kasztana i nosiæ go, jak amulet, w kieszeni kurtki a¿ do nastêpnego
paŸdziernika, dotykaj¹c czasami jego ch³odnej, g³adkiej skórki, ciesz¹c siê mocn¹, nasycon¹
barw¹.
Jesieni¹ popijam herbatê,
jem szarlotkê i placki kartoflane, a wieczory spêdzam w domu
(ale na wybory posz³am!). Mimo, ¿e w tym roku obfituje ona
w niecodzienne, szczególne
emocje, jakich nie zabrak³o
podczas kampanii wyborczej
nieoczekiwanie przyspieszonych wyborów, wolê siê temu
przygl¹daæ z mojego k¹ta. A za
oknem piêkne, stare drzewa,
siêgaj¹ce korzeniami w g³¹b
ziemi, tam, gdzie krystalicznie

Fot. JKG

Za oknem

czysta woda. A za oknem trawa,
wiewiórki i ptaszki zaaferowane zapasami na zimê. A za
oknem, w oddali, po ³¹ce biegaj¹ konie, skubi¹c z zainteresowaniem resztki œwie¿ej trawy,
zanim przykryje j¹ œnieg.

Co tam panie na Pradze...

Po ptakach
- Pan, w kolejce? Panie Eustachy! Kazimierz G³ówka oczom
nie wierzy³ i a¿ za ³okieæ kolegê lekko do siebie poci¹gn¹³.
- Ja, ja, odpowiedzia³ Eustachy ze œmiechem. - £apiesz mnie
pan prawie jak nasz by³y prezydent Kwaœniewski. Prawie, bo on
jedn¹ rêk¹ œciska³ d³oñ, drug¹ ³apa³ za ³okieæ od tej d³oni, ale jakby pó³ chwytem, bo zaraz unosi³ rêkê ku górze i próbowa³ goœcia,
z którym siê wita³, obj¹æ. Taki by³ serdeczny i, jak to mówi¹,
otwarty na ludzi.
- Otwarty to on by³, panie Eustachy, a¿ za bardzo. Go³ym okiem
by³o widaæ.
Eustachy Mordziak ze zmartwion¹ min¹ zapyta³ pana G³ówkê:
- Powiedz mi pan, panie Kaziu, nie by³o nikogo, kto by go przypilnowa³? Pan ich lepiej znasz.
- Widaæ nie by³o. Ale nie o to chodzi, on sam powinien wiedzieæ,
kiedy mo¿e siê zmoczyæ, a kiedy mu nie wolno, choæby serce ³ka³o, a ¿o³¹dek œciska³ siê w ósemkê.
- Co racja, to racja. Ludzie nawet jak same s¹ trunkowe, to
chc¹, ¿eby taki dajmy na to Kwaœniewski zachowywa³ siê nienagannie. Uwa¿aj¹, ¿e to jest sprawiedliwy podzia³ ról: oni na bani, a on, jak na wystawie. Ale jemu siê myli³o - jak nie w goleñ
trafiony, to po rusko-francusku gada, a jak nie gada, to przemawia: „Panie Dorn! I ty Sabo!". Mówiê panu, panie Kaziu, ¿e moj¹ Krysiê to tak trzês³o ze z³oœci, ¿e strach by³o do niej podchodziæ.
- No i jak ostatecznie szanowna pani Krysia g³osowa³a?

S³owem, ¿ycie toczy siê zwyczajnie, niezmiennie. Podobnie,
jak moje w³asne… I chyba tylko
zawodowi politycy nie maj¹
o tym pojêcia: uwa¿aj¹, ¿e naród to taki trudny do opanowania t³um, który ca³y swój czas

i uwagê poœwiêca na œledzenie
areny politycznej kraju: po czyjej stronie pi³eczka? Komu kibicujemy? Z kim chcemy byæ
w jednej dru¿ynie?
No, mo¿e przesadzi³am
mówi¹c, ¿e „ca³y swój czas”.
Bo przecie¿ to nie oni, politycy,
lecz my, pracowite pszczó³ki,
skrzêtnie biegamy od œwitu do
naszych biur, firm i zak³adów
pracy, by z mozo³em gromadziæ
pieni¹¿ki na podatki, z których
zap³acimy politykom za to, ¿e
mi³oœciwie nam króluj¹. Zap³acimy za ich biura poselskie, hotel sejmowy, gmach sejmu i senatu wraz z obs³ug¹ i wyposa¿eniem, za ich limuzyny, kaprysy a tak¿e za ich b³êdy, za „diety”, które sami sobie przyznaj¹
– maj¹ prawo, skoro ich wybraliœmy. Nawiasem mówi¹c, niejeden chêtnie posiedzia³by na
poselskiej „diecie”, na której
siê raczej nie chudnie…
Politycy przychodz¹ i odchodz¹, afery wyparowuj¹ z naszej
œwiadomoœci, i te prawdziwe
i te „dête”, a œwiat wokó³ pozostaje niewzruszenie spokojny,
koj¹cy. Dlatego lubiê na niego
żu
patrzeæ.

- Na Tuska! Na nic zda³y siê moje t³umaczenia, ¿e to by³a filipiñska choroba. Tym bardziej, ¿e sam Kwaœniewski potem siê przyzna³,
¿e choroba chorob¹, ale moczenie mordy te¿ by³o. Myœla³em, ¿e
mnie szlag trafi! A Krysia, to ju¿ w ogóle bia³ej gor¹czki dosta³a.
Panu mogê powiedzieæ, ¿e moja kobita pod spodem czerwonawa
jest. Zanim siê temi biusthalterami na bazarze zajê³a, urzêdniczk¹
by³a, na pochody chodzi³a, normalnie, jak wszyscy. Sentyment zachowa³a do teraz, choæ ona jest ju¿ regularna biznes³umen. Ale po
tem, co ten Kwaœniewski nawywija³, na Tuska kreskê postawi³a.
- Nies³ychane! Patrz pan, co to wóda z cz³owieka robi. Nawet
wypita przez kogoœ innego, czyli, ¿e tak powiem, per procura…
Ale nic pan nie mówi, co pan robi w tej kolejce?
- Widzisz pan, panie Kaziu, jak Krysi z³oœæ minê³a, to machnê³a rêk¹ na tych swoich czerwonych i postanowi³a uczciæ zwyciêstwo wystawnym obiadem z kaczk¹ po polsku.
- I te nowe czasy s¹ na tym straganie, do którego pan w ogonku stoisz?
- Tu, panie Kaziu jest najlepsza na œwiecie konfitura z borówek.
Do pieczonej kaczki w sam raz.
Rozumiesz pan –najpierw kaczkê trzeba ubiæ. Potem wyluzowaæ, umyæ, osuszyæ.
Potem trzeba wepchaæ w ni¹ jab³ka obrane, wlaæ na to czerwone wino i kuper spi¹æ wyka³aczkami. Jak ju¿ jest wypchana i zalana, to j¹ uk³adamy na brytfannie, smarujemy grubo mas³em i do
piekarnika w gor¹c. Piecze siê j¹ pod przykryciem, otwiera na pó³
godziny przed koñcem, ¿eby siê podrumieni³a. No i polewaæ j¹
trzeba tem sosem, co siê z niej robi. Potem siê j¹ kroi i podaje
z posypanymi natk¹ kartoflami. A kaczego trupa stroi siê borówkami… No i panie Kaziu, Krysia wszystko ma, tylko o tych borówkach zapomnia³a. A bez borówek kaczka jest niewa¿na niczym kaSzaser
czor bez… no wiesz pan.

Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Kardyna³ Jaworski,
biskup Mokrzycki...
Arcybiskup S³awoj Leszek G³ódŸ, Biskup Warszawsko-Praski, a wiêc nasz, powiedzia³: „Kardyna³a na obiedzie siê nie dekoruje”. Nie tylko samo to oœwiadczenie jest
wa¿ne, ale i – a mo¿e przede wszystkim – osoba, która je wypowiedzia³a. Arcybiskup G³ódŸ jest bowiem znawc¹ nie tylko ceremonia³u apostolskiego (koœcielnego),
ale i protoko³u dyplomatycznego. Jego s³owa, podane przez „Gazetê Wyborcz¹”
z 4 paŸdziernika, dotyczy³y sprawy nastêpuj¹cej. Prezydent Lech Kaczyñski przyzna³ metropolicie lwowskiemu, kardyna³owi Marianowi Jaworskiemu, Krzy¿ Komandorski z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski (kardyna³ sprawuje opiekê duchow¹ nad katolikami na Ukrainie, z których wiêkszoœæ to Polacy). „Prezydent – ci¹gnie dziennik - wys³a³ do Rzymu z orderem wiceministra spraw zagranicznych Paw³a Kowala (PIS). Mia³ go wrêczyæ kardyna³owi przy okazji sakry biskupiej ks. pra³ata Mieczys³awa Mokrzyckiego mianowanego przez Benedykta XVI biskupem koadiutorem we Lwowie” (Koadiutor to duchowny wyznaczony przez w³adze koœcielne do pomocy duchownemu wy¿szego stopnia. W tym przypadku biskup Mokrzycki jest koadiutorem kardyna³a Jaworskiego – ZB). „Kardyna³ Jaworski – ci¹gnie
„Gazeta Wyborcza” – odmówi³ przyjêcia orderu. (A to) ze wzglêdu na okolicznoœci
i formê, w jakich mia³o dojœæ do wrêczenia”. Arcybiskup G³ódŸ uœciœli³ te „okolicznoœci i formê”, które przeszkodzi³y we wrêczeniu orderu kardyna³owi. Wiceminister
Kowal zaœ oœwiadczy³, ¿e wrêczenie orderu odbêdzie siê w czasie „dodatkowych uroczystoœci, które nast¹pi¹ póŸniej, w ustalonym terminie”.
Zarówno kardyna³ Jaworski jak i biskup Mokrzycki nale¿¹ do szczególnie interesuj¹cych polskich osobistoœci duchownych. Mo¿na chyba postawiæ tezê, ¿e ani
kardyna³, ani obecny biskup nie s¹ w Polsce szeroko znani. Wynika to z ich naturalnej cechy charakteru – skromnoœci i nie szukania rozg³osu. Tymczasem kardyna³ Jaworski nale¿a³ do najbli¿szych przyjació³ zarówno Karola Wojty³y jak i Jana Paw³a II. W 2004 roku ukaza³a siê ksi¹¿ka watykanisty amerykañskiego, Johna L. Allena jr., pt. „Konklawe – Strategie, uczestnicy i przebieg wyborów nastêpnego papie¿a” (Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa). Œmiem twierdziæ, ¿e dopiero z tej ksi¹¿ce szersza publicznoœæ w Polsce dowiedzia³a siê nie tylko o istnieniu kardyna³a Jaworskiego, ale i o pewnym wydarzeniu w jego ¿yciu, które sprawi³o, ¿e sta³ siê on tak bliskim przyjacielem naszego papie¿a. „Tylko on – pisze
Allen – zatrzymuje siê w apartamentach papieskich, gdy przybywa do Rzymu.
By³ duszpasterzem w Polsce podobnie jak Jan Pawe³ II. Pewnego razu mia³ zast¹piæ Wojty³ê w odprawieniu mszy. Jecha³ poci¹giem w umówione miejsce. Zdarzy³
siê wypadek. Jaworski straci³ w nim lew¹ rêkê. Najwidoczniej papie¿ ci¹gle o tym
pamiêta”.
Co do biskupa Mokrzyckiego, to „Dziennik” z 27 wrzeœnia pisze: „O mo¿liwoœci
awansu ks. Mokrzyckiego mówiono w watykañskich kuluarach od kilku tygodni.
Osobisty sekretarz dwóch papie¿y: najpierw Jana Paw³a II a póŸniej Benedykta XVI,
jest uznawany za idealnego pracownika; s³ynie z ogromnej dyskrecji, choæ jest obdarzony wielkim poczuciem humoru. Niektórzy twierdz¹, ¿e wp³yw na decyzjê papie¿a nadania ksiêdzu Mokrzyckiemu sakry biskupiej mia³ kardyna³ Jaworski, z r¹k
którego w 1987 roku ks. Mokrzycki przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie”.
Zdziwienie wywo³uje fakt pominiêcia w tej notatce „Dziennika” jednego z najwiêkszych osi¹gniêæ biskupa Mokrzyckiego, zw³aszcza ¿e pismo to nale¿y do kapita³u niemieckiego. Ks. Mokrzycki jest przecie¿ autorem fonetycznej transkrypcji niemieckiej, która pozwala Benedyktowi XVI wyg³aszaæ przemówienia do Polaków zupe³nie dobrym polskim akcentem. Na przyk³ad „pos-drawjam po-la-kuw za-uym
ser-zem i du-schom” („pozdrawiam Polaków ca³ym sercem i dusz¹”). Ksi¹dz Mokrzycki wiêc (teraz ju¿ biskup) ma pe³ne prawo do publicznego uznania, choæby nawet WBREW swojej skromnoœci.
Zygmunt Broniarek
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US£UGI POGRZEBOWE

CARIDENT

Miejskie Przedsiêbiorstwo
Us³ug Komunalnych Sp. z o.o.

Gabinet
Stomatologiczny

 ul. Grochowska 156
tel. 022 610-48-74; 022 610-49-11
 ul. Floriañska 12
tel. 022 619-19-56; 022 619-36-19
 ca³odobowo
tel. 022 836-69-16; 0608-054-093

W-wa, ul. Stanis³awowska 3
(naprzeciwko klubu „Orze³”)

Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta
www.mpuk.waw.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

„ABROS”
Usługi kompleksowe
ul. Szaserów 137
tel/fax 022 610−02−17
kom. 0602−26−26−75
CAŁODOBOWO

TA D E X
OPONY
Warszawa,
ul. Ostrobramska 38b
tel. 610 60 05
 Monta¿ i wywa¿anie
komputerowe
 Sezonowe przechowywanie
i sprzeda¿ opon 
 Prostowanie felg

KREDYTY

 WYSOKIE KWOTY DO 50 000 Z£.
 OKRES KREDYTOWANIA DO 72 MIESIÊCY.
 MINIMALNY DOCHÓD 470 Z£ NETTO.
 MO¯LIWOÆ £¥CZENIA
KILKU KREDYTÓW W JEDEN,
Z NI¯SZ¥ RAT¥.
 DECYZJA W 15 MINUT.
AKCEPTUJEMY RÓWNIE¯ UMOWY ZLECENIE.
BIURO FINANSOWE:
Warszawa, ul. Poligonowa 3, pok. 329
tel. 813-07-83, 0603-507-106

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
poniedziałek, czwartek – 1300−1900
wtorek – 930−1700
sobota – 900−1300
Zak³ad Pogrzebowy

ZAK£AD
POGRZEBOWY
tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621
PEŁEN ZAKRES USŁUG
(dope³niamy fromalnoœci w domu klienta)

Warszawa, ul. Grochowska 242
www.zup-totus.prv.pl

C A Ł O D O B O W O

„NIEBO”
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

Oœrodek NAMYS£OWSKA
WOW „Wis³a”
Warszawa ul. Namys³owska 8

O f e r u j e :
 p³ywanie rekreacyjne  p³ywanie stylowe,
 naukê p³ywania dla dzieci od lat 4,
m³odzie¿y i doros³ych,
 doskonalenie p³ywania
 lessons of swimming in English (Sunday),
 zajêcia na si³owni  saunê (niedziela)
 æwiczenia aerobowe (od 5 listopada)
– zajêcia w grupach 1 lub 2 razy w tygodniu,
fitness i æwiczenia rehabilitacyjne

Oœrodek czynny od 6 paŸdziernika 2007 r.
pon.–pt. 700–2100 sob.–niedz. 700–2000

Tel. 022 619-27-59, 022 818-83-81
ZAK£AD
POGRZEBOWY

,,GENITA”Kurowscy

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

„REMUS”

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

tel. (022) 812-65-38
0502-812-046
S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
W³asna kaplica i ch³odnia

Warszawa, ul. ¯egañska 20
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Rajd Młodego Kościuszkowca
miêtnik odwiedzili barykady
Sierpnia 1944. Gra przywiod³a
uczestników na Dworzec Œródmieœcie,
sk¹d
wyruszyli

usza Koœciuszki”, tych o których
wspó³czesna historia zapomnia³a.
Oficjalne zakoñczenie rajdu
zameldowa³a Zastêpca Komendanta ds. Organizacyjnych Krystyna Mamak. Harcerze, zgromadzeni na Pow¹zkach pod pomnikiem poleg³ych w wyzwole-

w podró¿ na zachód. Ide¹ rajdu
jest przypomnienie i popularyzacja losów bohatera hufca – ¿o³nierzy 1 Dywizji Piechoty „Tade-

niu Pragi we wrzeœniu 1944 roku, odœpiewali hymn Hufca, zapalili znicze i z³o¿yli kwiaty.
Podczas apelu nie zabrak³o na-

20 paŸdziernika na Cmentarzu Wojskowym na
Pow¹zkach w kwaterze Koœciuszkowców
odby³ siê capstrzyk – wieczorny apel harcerski koñcz¹cy Rajd M³odego Koœciuszkowca.
Ta czwarta ju¿ edycja rajdu
rozpoczê³a siê w pi¹tkowy wieczór. W trasê wyruszy³a kadra
dru¿yn harcerskich Hufca ZHP
Warszawa Praga Po³udnie. Dru¿ynowi, przyboczni i zastêpowi
symbolicznie przeszli szlak bojowy z Lenino do Berlina. Trasê
rajdu wyznacza³y najwa¿niejsze
etapy historii dywizji.
Czêœæ pierwsza – „Z Lenino
nad Wis³ê" by³a to gra oparta na
motywach pieœni patriotycznych
czyli retrospekcja wydarzeñ do
przybycia Koœciuszkowców na
Pragê w roku 1944. Istotnymi
momentami rajdu by³a obecnoœæ
harcerzy w miejscu l¹dowania
¿o³nierzy na Czerniakowie oraz
na Kopcu Powstania Warszawskiego, gdzie rozpocz¹³ siê drugi
etap „Spacer po gruzach Warszawy”. W tym etapie harcerze prowadzeni przez powstañczy pa-

Pisz na TBS!
Pani Martyna mieszkaj¹ca
w budynku TBS przy ul. Miñskiej z³o¿y³a w urzêdzie pocztowym przy ul. Targowej
skargê na „lenistwo” listonosza. Po raz kolejny nie dotar³y
do niej awiza pism s¹dowych.
Urzêdniczka „z okienka” spisa³a dane
i obieca³a przyjrzeæ siê pracy listonosza. Efekt
by³ ju¿ po tygodniu. Jaki? – ano, Czytelnicy
sami mog¹ to oceniæ przygl¹daj¹c siê zamieszczonemu przez nas zdjêciu. Na skrzynkach
le¿a³y luzem zarówno listy, jak i awiza!
Dwa dni póŸniej pan Henryk, s¹siad pani
Martyny, rozgniewany sta³ w drzwiach bu-

dynku TBS. – Czekam na listonosza, ¿eby mu
powiedzieæ co o nim myœlê! – wyjaœnia³. –
Jest gdzieœ w okolicy, bo przed naszym budynkiem stoi jego samochód. Ca³y dzieñ by³em
w mieszkaniu, wyszed³em, a w skrzynce mam
awizo z dopiskiem, ¿e mieszkanie zamkniête.
To skandal. Po prostu nie chce mu siê dzwoniæ domofonem i chodziæ do mieszkañ.

gród i wyró¿nieñ. Jak co roku
podczas rajdu wrêczono wyró¿nienie za najlepsz¹ s³u¿bê kwatermistrzowsk¹, a otrzyma³a j¹
tym razem 211 WDH „Sajna”.
Og³oszono równie¿ zwyciêzców rajdu. Nagrodzone zosta³y
trzy dru¿yny: I miejsce zdoby³a
13 Warszawska Dru¿yna Harcerzy „Skrzyd³o”, II miejsce Warszawska Dru¿yna Harcerska
„Po³onina” i III miejsce 420 Warszawska Po¿arniczo – Ratownicza Dru¿yna Starsza Harcerska
„Zbroja”. Podczas oceniania
brano pod uwagê: postawê harcersk¹, punktualnoœæ i efekty
dzia³añ programowych – wyjaœni³ druh Marcin JóŸwiak.
Komendant Hufca Piotr Olejniczak powiedzia³ na zakoñczenie: „wczoraj i dzisiaj spotykaliœcie siê w miejscach naznaczonych krwi¹ tych, którzy przed nami robili wszystko, abyœmy dziœ
mogli ¿yæ w wolnej, niepodleg³ej
Polsce i w pokojowych warunkach dorastaæ. Jest nam to dane,
ale nie jest dane na zawsze, trzeba dbaæ o to poprzez pamiêæ
o tych, którzy przed nami tê najwiêksz¹ ofiarê ponieœli.”
Magdalena Nolberczak

W po³owie XVIII stulecia, obecnie ukraiñski Berdyczów, sta³ siê wa¿nym centrum handlowym. Z tego okresu pochodzi powiedzenie
„pisz na Berdyczów”, które pierwotnie oznacza³o to, ¿e ¿eby mieæ pewnoœæ, ¿e poczta wysy³ana do jakiegoœ kupca na pewno trafi w jego rêce, nale¿a³o adresowaæ list w³aœnie na
Berdyczów. Bo ka¿dy licz¹cy siê kupiec, co
dwa, trzy miesi¹ce, w³aœnie bywa³ w Berdyczowie. Obecnie powiedzenie „pisz na Berdyczów” ca³kowicie zmieni³o swój sens i u¿ywa
siê go w znaczeniu „daj sobie spokój – nic
z tym nie zrobisz”. No w³aœnie, zdaje siê, ¿e
mieszkañcy TBS przy ul. Miñskiej skar¿¹cy
siê w urzêdzie pocztowym przy ul. Targowej,
w³aœnie „pisz¹ na Berdyczów”...
A i przesy³ki do nich adresowane winny
mieæ dopisane na kopercie: Pisz na TBS! rosa
Dane bohaterów zosta³y zmienione.

…Wœród ptaków wielkie poruszenie, ci odlatuj¹, ci zostaj¹…
W sto³ecznym samorz¹dzie te¿. Najbli¿sze dni poka¿¹, kto z samorz¹dowych
urzêdników do swojej misji podszed³ powa¿nie, a kto traktowa³ zatrudnienie przez
Hannê Gronkiewicz-Waltz jako etat przejœciowy. Argumenty, ¿e „Ojczyzna wzywa”
uwzglêdniamy od wiceministra w górê.
Radni specjalnie nam siê nie zmieni¹. Generalnie wyborcy pokazali bowiem naszym milusiñskim, gdzie jest ich miejsce i spoœród tych, którzy po roku znudzili siê
radcostwem i zapragnêli zostania parlamentarzystami, zwyciêzców niewielu. £adnie
ujê³a to radna Miros³awa K¹tna (by³y pose³, by³y minister, sta³y ekspert od spraw
spo³ecznych) mówi¹c dziennikarce „Rzeczpospolitej”: „wyborcy dali mi kontrakt na
cztery lata i po roku nie powiem, ¿e siê rozmyœli³am” i… podziêkowa³a za mo¿liwoœæ kandydowania. A nie by³a bez szans, bo popularna, m¹dra i ³adna.
Zdecydowanie najbardziej widowiskow¹ klêskê poniós³ ma³o komu znany radny LiD,
a politycznie wice Borowski, niejaki Bartosz Dominiak. Ten ledwo trzydziestoletni nowicjusz w samorz¹dzie postanowi³ zostaæ… senatorem. Wynik pokazuje jednak, i¿ w mniemaniu o swojej istotnej roli w tworzeniu prawa by³ osamotniony. Przegra³ z kretesem i teraz wszyscy zastanawiaj¹ siê, co ze sob¹ pocznie. Z funkcji przewodnicz¹cego Komisji
Zdrowia Rady Warszawy zrezygnowa³ bowiem ju¿ przed wyborami, a przyzwoitoœæ polityczna nakazuje, by po osi¹gniêtym wyniku zrezygnowa³ tak¿e z funkcji wicelidera.
Wiemy te¿, ¿e mandatu poselskiego nie zdoby³ lider sto³ecznego klubu radnych
PiS Marek Makuch. To spora strata. Dla samorz¹du! Mandat akurat tego Pana naszym zdaniem bardzo poprawi³by merytoryczny poziom pracy Rady Warszawy. Ale
có¿, z wol¹ wyborców siê nie dyskutuje.
Co z wiceprezydentami? Paszyñskiemu Tusk nie zaproponuje niczego, bo jak na
standardy PO to „komuch” (wprawdzie bezpartyjny i dzia³aj¹cy w opozycji, ale co
tam). Wojciechowicz z³o¿y³ Pani Prezydent publiczne homagium zapewniaj¹c, i¿ poza Warszaw¹ œwiata nie widzi. Jakubiaka w roli ministra nikt nie bierze zbyt powa¿nie. K³opot jest natomiast z Millerem. Jerzym, by³ym szefem Narodowego Funduszu
Zdrowia. Wymieniany jako kandydat na ministra zdrowia lub szefa NFZ równoczeœnie pewnie któr¹œ z tych funkcji przyjmie. I z ratusza odejdzie. Zw³aszcza, i¿ tajemnic¹ poliszynela jest, ¿e jego stosunki z Pani¹ Prezydent cechuje „szorstka przyjaŸñ”. Kto przyjdzie na jego miejsce? Pocz¹tkowo mówi³o siê o naszej ulubionej El¿biecie Wierzchowskiej, ale wszystko wskazuje na to, ¿e Miller zrobi wszystko, by zabraæ j¹ ze sob¹. Choæ – trzeba to uczciwie przyznaæ – Pani Prezydent robi, co w jej
mocy by do tego nie dopuœciæ. Zw³aszcza, i¿ w PO brak innego tej miary speca od
s³u¿by zdrowia. Zapowiada siê ciekawy czas.
Ciekawie równie¿ mo¿e wygl¹daæ „kadry” zwi¹zana z odcinaniem ludzi Kaczyñskich od ministerialnych i dyrektorskich sto³ków. Kilkadziesi¹t osób ma bowiem –
o czym ju¿ pisaliœmy – urlopy bezp³atne w mieœcie i jak tylko Premier Tusk zamknie
im drzwi przed nosem (po wyp³aceniu sowitej odprawy) stan¹ pod drzwiami Pani
Prezydent. I… wywalaj¹c ca³¹ te mena¿eriê trzeba bêdzie… wyp³aciæ kolejne odprawy. No có¿, zasady zobowi¹zuj¹…!
PODPATRYWACZ
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04-238 Warszawa, ul. Szpacza 2
tel. 611-44-86, fax 611-44-85

US£UGI BUDOWLANE

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

tel./fax 022 673-40-44;
kom. 602-108-646
Oferujemy:
 tynki gipsowe
 tynki tradycyjne
 posadzki
 prace wykoñczeniowe
* przystêpne ceny * gwarancje
* faktury VAT

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

BUDUJESZ  REMONTUJESZ  MALUJESZ

EKODOM

OKNA  ROLETY
Szyba termoizolacyjna k=1,0
Ciepła ramka  Czterostopniowy uchył
 Maty bambusowe  ¯aluzje  Verticale
MONTA¯ GRATIS! RATY!
ul. Patriotów 237 tel./fax 615−68−27, tel. 615−40−40
e−mail: biuro@oknamaro.pl
www.oknamaro.pl

TAPICER
* 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

Jedwabista i sprężysta!
Taka powinna byæ nasza cera. Dziêki mikrodermabrazji mamy
nowe mo¿liwoœci! To zabieg nowoczesny, przyjemny, a efekty widaæ natychmiast: sp³ycone zmarszczki, zmniejszone i czyœciutkie
pory, skóra elastyczna i m³oda.

SKLEP INTERNETOWY
Artyku³y
Ortopedyczne
Medyczne
Rehabilitacyjne
Pieluchomajtki itp.

FA R B Y
LAKIERY
KLEJE
„DARCHEM”
Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86

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

Refundacja NFZ, PFRON i PCPR

www.dadamed.pl

SKLEP PATRONACKI
OFERUJE:

Tw ó j F r y z j e r
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”)

✔
✔
✔
✔

Szpachle, gipsy, zaprawy
Piany, sylikony
Chemia gospodarcza
Chemia budowlana
TRANSPORT – GRATIS
Rabaty
Upusty dla wykonawców

HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika

8 MIESZKANIEC

10 %

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.

Daje znakomite efekty, gdy mamy
problem z niewielkimi bliznami czy zmianami potr¹dzikowymi, plamami starczymi albo rozszerzonymi porami. Lista zaleceñ dla wykonania mikrodermabrazji
jest bardzo d³uga, a wyszkolona kosmetyczka uprzedzi o przeciwwskazaniach
(np. opryszczka czy czynny tr¹dzik).
– Pra¿anki mog¹ z niego korzystaæ
w wielu salonach Milorda (Kobielska,
Aleja Waszyngtona) – mówi pani Alicja
z salonu Milord przy Kobielskiej 17
i œmieje siê, ¿e to zabieg wart Nobla
dla kobiecej urody. – Klientki, tak¿e te
po 60-tce doceniaj¹, ¿e po mikrodermabrazji twarz od razu wygl¹da œwietnie, bez zaczerwieñ i plam.
Milord przy Kobielskiej 17 przypomina o œrodowych promocjach specjalnie dla pañ emerytek – tu spora iloœæ
zabiegów kosmetycznych i fryzjerskich
a¿ od 50% taniej!

Informacje tel. 22 610 85 03; www.salony−milord.pl

No i P O wyborach...
Mieszkañcy Warszawy zaskoczyli gremialnym pójœciem do urn. W wyborach parlamentarnych frekwencja w stolicy by³a a¿
o po³owê wy¿sza od œredniej krajowej!
Coraz czêœciej mo¿emy siê
przekonaæ, jak odpowiedzialna jest praca w komisjach
wyborczych. ¯e zapchany zamek w siedzibie komisji, bycie pod wp³ywem alkoholu
któregoœ z cz³onków, czy brak
kart do g³osowania – jednym
zdaniem - jakakolwiek indywidualna wpadka mo¿e siê
odbiæ na nerwach ca³ego narodu. Wpadka zdarzy³a siê
w poprzednich wyborach
parlamentarnych, a to, co
dzia³o siê przy ostatnich wyborach trudno okreœliæ innym
mianem ni¿ blama¿.
Bez wzglêdu, czy wina braku
kart wynika³a z nieudolnoœci
cz³onków niektórych komisji,
pracy urzêdów, czy braku zwyk³ej komunikacji miêdzyludzkiej i zdroworozs¹dkowego
myœlenia...

567 tys. uprawnionych. Oznacza to, ¿e frekwencja w Warszawie przekroczy³a 74% i by³a... najwy¿sza w polskich

53,88%. A na Mazowszu nieco
ponad 60%.

Frekwencja w dzielnicach
W „Mieszkañcowych” dzielnicach, czyli w Wawrze, Rembertowie, Weso³ej i na Pradze
Po³udnie uprawnionych do g³osowania by³o 236 tys. osób.
Œredni¹ warszawsk¹ przekro-

siê mieszkañcy Ursynowa,
w którym frekwencja siêgnê³a
prawie 80%, a najmniej - Pragi
Pó³noc (63,91%).

Dzielnice, a partie
Mandaty do parlamentu wywalczyli w Warszawie jedynie
kandydaci startuj¹cy z list PO,
PiS i LiD (szczegó³owy wykaz

bertowie (ponad 3%), LPR
w Wawrze i Weso³ej (prawie
1,5%), a Samoobrona w Rembertowie i na Pradze Pó³noc
(powy¿ej 0,5%).
W „Mieszkañcowych” dzielnicach zwyciêska Platforma
najlepszy rezultat uzyska³a
w Weso³ej, a najs³abszy
w Rembertowie. Na tle innych
dzielnic wyró¿nia siê dzielnica

Parlamentarzyści
z Warszawy
Stolicy przypad³o 19 mandatów w Sejmie. Jedenaœcie zdoby³a PO, szeœæ
PiS, dwa LiD.

Platforma
Obywatelska:
1. Donald Tusk, 2. Ma³gorzata Kidawa-B³oñska 3.
Joanna Fabisiak, 4. Roman
Kosecki, 5. Jolanta Hibner,
6. Andrzej Czuma, 7. Andrzej Halicki, 8. Krzysztof
Tyszkiewicz, 9. Alicja D¹browska, 10. Tadeusz Ross,
11. Micha³ Szczerba.

Wybory 2007
wyniki ogólnopolskie
41,51%

32,11%

Prawo
i Sprawiedliwość:
1. Jaros³aw Kaczyñski, 2.
Nelly Rokita, 3. Pawe³ Poncyljusz, 4. Karol Karski, 5.
Jan O³dakowski, 6. Artur
Górski.

13,15%

Lewica
i Demokraci:

8,91%

Frekwencja w Stolicy
- Na pewno przekroczymy
piêædziesiêcioprocentow¹ frekwencjê – w wyborcze popo³udnie z zadowoleniem mówi³
„Mieszkañcowi” Marek Skarbek z komisji w Przedszkolu Nr
51. Jednak frekwencja pozytywnie zaskoczy³a wszystkich.
Do urn w naszym mieœcie
uda³o siê przesz³o 1 mln 160
tys. z ogólnej liczby 1 mln.

Wybory
2007

1. Marek Borowski, 2. Ryszard Kalisz.
miastach. Tego wyboru, wyboru pójœcia do urn, nale¿y mieszkañcom stolicy szczególnie
pogratulowaæ – byæ mo¿e jesteœmy coraz bli¿ej spo³eczeñstwa obywatelskiego. Œrednia
frekwencja w Polsce wynios³a

czy³a jedynie Weso³a (76,03%).
Dzielnice Praga Po³udnie i Wawer oscylowa³y minimalnie poni¿ej œredniej, czyli tu¿ przed
granic¹ 73 %. Gorzej wypad³
Rembertów (70,90%). Najbardziej zdyscyplinowani okazali

zamieszczamy w ramce obok).
Ciekawostk¹ jest, ¿e to w³aœnie
w prawobrze¿nych dzielnicach
stolicy mieszkañcy chêtnie g³osowali na partie, które do parlamentu siê nie dosta³y. PSL najlepszy wynik osi¹gn¹³ w Rem-

pani prezydent stolicy – Wawer. Widaæ tu wyraŸny „skrêt
w prawo”. W Wawrze LiD
osi¹gn¹³ najs³abszy wynik
w Warszawie, a PiS uzyska³
najlepszy rezultat.
Adam Rosiński

Do Senatu zostali wybrani:
1. Barbara Borys-Damiêcka
(PO), 2. Krzysztof Piesiewicz (PO), 3. Marek Rocki
(PO), 4. Zbigniew Romaszewski (PiS).

REKLAMA

REKLAMA

NARZYNKI

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

 firmy OC dzia³alnoœci
 auta, domy, mieszkania
 emerytalne, zdrowotne, na ¿ycie
 OFE, IKE, Inwestycje
ul. Mycielskiego 20
tel. (022) 813−76−39
0602−787−017, 0601−097−814

L i c e n c j o n o w a n y Z a k ł a d P ro d u k c y j n y

PRODUCENT
OKIEN PCV I ROLET
Biuro Handlowe: Warszawa, ul. Zamieniecka 76, tel./fax.

879−89−54

Miej fantazję – łap okazję!

RABAT JESIENNY 35%

OKNA PCV

GWINTOWNIKI

DACHY

Metal−Market

sprzedaż – wykonawstwo

HURT DETAL

Warszawa-Rembertów
al. gen. A.Chruœciela 8
(przy dworcu PKP)
tel./fax 673−44−24
kom. 0601−215−778
www.dachbud.waw.pl

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

ŒRUBY

w³asny
parking
ZAMKI

P
LINKI

Żaluzje
Roletki
materiałowe
Moskitiery
Verticale

RABAT
45%
MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54
MIESZKANIEC 9

MIESZKANIEC

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

na luzie

Z Internetu:

Rady
ciotki
Agaty

List matki do syna
Piszę do Ciebie tych kilka linijek żebyś wie−
dział, że do Ciebie piszę. Więc, jeżeli otrzymasz ten list to
znaczy, że dobrze do Ciebie dotarł. Jeśli go nie otrzymasz,
to poinformuj mnie o tym i wyśle go jeszcze raz. Ostatnio
ojciec przeczytał, że najwięcej wypadków zdarza się kilometr
od domu, dlatego przeprowadziliśmy się dalej. Pogoda jest
nienajgorsza. W tamtym tygodniu padało tylko dwa razy:
najpierw 3 dni, a potem 4. Jeśli chodzi o kurtkę, to jak bym
ci wysłała z guzikami, które są ciężkie, będzie drogo koszto−
wało, więc oderwałam guziki i włożyłam je do kieszeni.
Ojciec dostał pracę, jest bardzo dumny, ma pod sobą ja−
kieś 500 osób. Kosi trawę na cmentarzu! Twoja siostra wre−
szcie urodziła, nie znamy jeszcze płci, nie wiem czy jesteś wuj−
kiem czy ciocią. Jeśli to dziewczynka, twoja siostra chce na−
zwać ją po mnie, ale to dziwne nazwać swoją córkę „Mama”.
Ojciec zatrzasnął samochód z kluczykami w środku, musiał iść
do domu po drugi komplet, żeby mnie wyciągnąć z auta.
PS. Chciałam Ci włożyć parę groszy do listu, ale zakleiłam
już kopertę.

Warto wiedzieć
 Pamięć fotograficzna to niezwykłe zjawisko. Obdarzeni taką
pamięcią utrwalają sobie z nadzwyczajną dokładnością wszyst−
ko, co zobaczyli: długie ciągi liczb albo np. przypadkowy układ
100 plam na białej kartce. Umieją je potem wiernie odtworzyć
pod warunkiem, że zrobią to w miarę szybko, bo ich pamięć
zwykle nie przechowuje długo informacji. Pamięć fotograficzna nie jest dana „raz
na zawsze”, z czasem może słabnąć.
 Zwykły człowiek czyta z prędkością około 150 słów na minutę, ale rekordziści
czytają (ze zrozumieniem) nawet 40 tys. słów!
 Słuch absolutny to umiejętność natychmiastowego rozpoznania bezwzględnej wy−
sokości dźwięku, bez konieczności porównywania go z innymi. Najczęściej występu−
Ciekawska
je w Japonii.

SV to nie jest skrót oznacza−
jący Sex and Violence, lecz
Savoir−Vivre. Jego zasady cza−
sami budzą kontrowersje lub
wątpliwości.
Zdejmowanie butów w cu−
dzym domu, gdy przycho−
dzisz z wizytą. To nie jest
dobry pomysł. Nasi goście sta−
rają się ubrać elegancko i wy−
glądać dobrze. Ale czy wygląda
dobrze nasz gość w garniturze
i w poczciwych paputkach lub
w skarpetach zamiast ciem−
nych butów?! Dlatego zwyczaj
zdejmowania obuwia pozo−
stawmy raczej domownikom.
Smacznego i dziękuję:
zwyczaj mówienia „smacz−
nego” jest zwyczajem bar−
dziej stołówkowym, niż salono−
wym. Przy domowym obiedzie
nie razi tak bardzo, lecz na ele−
ganckim przyjęciu nie brzmi do−
brze. „Dziękuję” po posiłku też
nie jest przyjęte w eleganckim
świecie. Pochwałę można wyra−
zić inaczej, np. chwaląc kon−
kretna potrawę lub umiejętno−
ści kulinarne pani domu.
Prezentacja: przedsta−
wiamy zawsze młodszego
– starszemu, mężczyznę
– kobiecie, podwładnego – prze−
łożonemu, osobę wchodzącą do
pomieszczenia – osobom w nim
obecnym, osobę świecką – du−
chownemu.






H O R O S K O P
BARAN 21.03-21.04
Znany jesteœ ze swojej szczodroœci i hojnoœci granicz¹cej czêsto z ekstrawagancj¹. Jeœli nale¿ysz
do tych nieszczêœników, których grosz siê zdecydowanie nie trzyma, bêdziesz móg³ z³apaæ nieco
oddechu i spojrzeæ na pustkê w kieszeni z lekkim
przymru¿eniem oka. Pomimo takich trudnoœci
z sukcesem zrealizujesz powa¿ne projekty.
BYK 22.04-21.05
Czeka Ciê miesi¹c konfliktów, ale z szans¹ na
pojednanie. W pracy skumuluj¹ siê obowi¹zki,
przemyœl zawczasu strategiê dzia³ania, aby nie
ugrzêzn¹æ w stercie papierów i nieza³atwionych
w terminie spraw. Twoje pomys³y mog¹ na razie
przejœæ bez echa, ale nie obra¿aj siê z tego powodu na ca³y œwiat i zdob¹dŸ na cierpliwoœæ. Na
pewno zostaniesz zauwa¿ony i doceniony.
 BLINIÊTA 22.05-21.06
Potrzebujesz du¿ej dawki strawy duchowej, koncertu, filmu, wystawy. Twoimi atutami w pracy s¹
du¿a wyobraŸnia i intuicja. Ale jeœli nie mo¿esz
siê nimi popisaæ, idŸ do przodu metod¹ drobnych
kroków. W sprawach sercowych nie staæ ciê na
oszczêdzanie si³. Tutaj staæ Ciê na zwyciêstwo.
Zacznij wiêc dzia³aæ efektywnie.
 RAK 22.06-22.07
Pocieszasz siê myœl¹, ¿e praca nie zaj¹c i zapewne nie ucieknie, ale pamiêtaj, ¿e zaleg³oœci
szybko rosn¹. Roztargnienie i ba³agan mog¹ spowodowaæ bezpowrotnie utratê niez³ej finansowej
szansy. W ka¿dej sytuacji postaraj siê byæ bardziej dyskretnym. Pamiêtaj, ¿e chwalenie siê
swoimi podbojami sercowymi jest w z³ym guœcie
i mo¿e komuœ sprawiæ przykroœæ.
 LEW 23.07-23.08
Przed Tob¹ pozytywne tygodnie. Bêdziesz mia³
niejedn¹ okazjê do poprawienia swojej sytuacji finansowej i pozycji w firmie. Te dni wp³yn¹ korzystnie na twoje ¿ycie osobiste, w sta³ym zwi¹zku
znajdziesz spokój i szczêœcie. Jeœli jesteœ samotny, mo¿esz siê spodziewaæ o¿ywienia w sprawach sercowych. W zwi¹zku ze zmienn¹ jesienn¹ aur¹ mo¿esz chwilami odczuwaæ spadek formy psychicznej.
 PANNA 24.08-23.09
Panny, choæ zazwyczaj rozs¹dne i zrównowa¿one powinny w najbli¿szym czasie „lekko zaszaleæ”. W uczuciach zrobi siê ciep³o, a nawet gor¹co w sercu. Szczêœcie siê do Ciebie uœmiechnie.
Ktoœ na stanowisku oka¿e Ci swoj¹ przychylnoœæ.
Teraz jest te¿ dobra okazja do zawarcia korzystnych transakcji finansowych. Osi¹gniesz sukces,
poza³atwiasz sprawy urzêdowe i mo¿esz liczyæ
na ciekaw¹ propozycjê wyjazdu.
 WAGA 24.09-23.10
Od pewnego czasu skar¿ysz siê na brak energii
i narzekasz na nisk¹ kreatywnoœæ, teraz po³¹czone si³y planet pomog¹ Ci w spe³nieniu paru ma-
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rzeñ. Zacznij wreszcie realizowaæ ambicje,
a osi¹gniesz wyznaczony cel i bêdziesz „do przodu” w wielu dziedzinach ¿ycia. W sta³ych zwi¹zkach zapanuje harmonia i pe³ne zrozumienie,
a samotne Wagi tej jesieni bêd¹ siê cieszy³y du¿ym zainteresowaniem p³ci przeciwnej.
 SKORPION 24.10-23.11
Sporo Twojej energii poch³on¹ w najbli¿szym
czasie sprawy zwi¹zane z materialn¹ stron¹ bytu, zw³aszcza jeœli jesteœ zaanga¿owany w jakiœ
projekt np. budowê domu lub kupno samochodu.
Wymagaæ to bêdzie biegania po urzêdach i kompletowania stosownych papierków. Twoje ¿ycie
osobiste na tym nie ucierpi. Powinieneœ jednak
podchodziæ ostro¿nie do nowych znajomoœci.
Ktoœ z pozoru atrakcyjny przy bli¿szym poznaniu
mo¿e siê okazaæ nudny lub nieszczery.
 STRZELEC 24.11-22.12
W najbli¿szym miesi¹cu bêdzie Ci dopisywaæ pomys³owoœæ i inwencja. To doskona³y czas na pracê umys³ow¹, szukanie wyjœcia z trudnych sytuacji. Jeœli nadarzy Ci siê okazja, wybierz siê w krótk¹ podró¿ – oka¿e siê owocna. W pracy b¹dŸ
bardziej elastyczny wobec wspó³pracowników.
Co siê zaœ tyczy spraw finansowych, gwiazdy
mówi¹, ¿e mo¿e Ciê ogarn¹æ szaleñstwo zakupów. Zanim zaci¹gniesz kredyt, pomyœl o konsekwencjach.
 KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Najwa¿niejsze to robiæ swoje i nikomu nie pozwoliæ wejœæ sobie na g³owê. Wszystko wskazuje na
to, ¿e w najbli¿szym czasie bêdziesz mia³ parê
pilnych zajêæ i drobnych spraw do za³atwienia.
Mo¿esz byæ chwilami zirytowany, bo Twoje misternie u³o¿one plany mog¹ ulec nieoczekiwanej
zmianie. Pomimo tego zrób kontrolne badania,
idŸ do dentysty i zdrowo siê od¿ywiaj.
 WODNIK 21.01-19.02
Warto teraz odnaleŸæ w³asn¹ drogê w ¿yciu, rozwijaæ swoje pasje i zainteresowania. Jesteœ obdarzony elokwencj¹ i zdolnoœci¹ przekonywania,
pomo¿e ci to nawi¹zywaæ po¿yteczne kontakty
s³u¿bowe, znaleŸæ dodatkowe Ÿród³o dochodu
i m¹drze zainwestowaæ pieni¹dze. Jeœli masz do
zdania jakieœ egzaminy, nie odk³adaj ich na potem, bo w³aœnie teraz mo¿esz zachwyciæ wysok¹
komisjê swoj¹ wiedz¹ i inteligencj¹.
 RYBY 20.02-20.03
Jeœli chcesz coœ osi¹gn¹æ droga Rybko, to musisz sobie dok³adnie opracowaæ plan dzia³ania,
krok po kroku. Gwiazdy mówi¹, ¿e zwiêkszy Ci
siê tempo ¿ycia, a to spowoduje sporo zamieszania w Twoim ¿yciu. Z du¿¹ rozwag¹ podejmuj decyzje dotycz¹ce pieniêdzy. Czytaj dok³adnie ka¿de s³owo tekstu podpisywanej umowy. Spróbuj
równie¿ zmobilizowaæ siê do wiêkszego wysi³ku,
podnieœ kwalifikacje lub zmieñ metody pracy.
Merlin

ZAJRZYJMY DO KUCHNI
Dziœ coœ z ryb. A dok³adniej – z puszki. Na szybko.
Tuñczyk w kilku ods³onach.

✓

Przystawka: kilka jednakowych, twardych pomidorów,
przekroiæ na pó³. Wyj¹æ mi¹¿sz, wymieszaæ go z ods¹czonym
tuñczykiem z puszki, zio³ami, odrobin¹ soli i majonezu lub soku
z cytryny. Na³o¿yæ do po³ówek pomidorów, sch³odziæ. Mo¿na
zdobiæ drobnym szczypiorkiem lub siekanymi korniszonkami.

✓

Sa³atka: W szklanych pucharkach lub szerokich szklankach uk³adaj warstwami posiekane drobno lub starte bia³ka jajek na twardo, na to
szczypiorek, przykrywamy go warstw¹ os¹czonego tuñczyka z puszki, dalej – cienka
warstwa czerwonej cebuli. Na wierzch: ³y¿ka majonezu i tarty ¿ó³ty ser. Podawaæ zimne. Wa¿ne, by wszystkie sk³adniki drobno kroiæ i by kolorowe warstwy wyraŸnie siê
odznacza³y. Zamiast majonezu mo¿na dodaæ soli i soku z cytryny.

✓

Zapiekanka na kruchym cieœcie: w wysmarowanej tortownicy u³o¿yæ warstwê
kruchego ciasta przygotowanego bez cukru (ewentualnie z odrobin¹) za to solonego
do smaku. Surowe ciasto posmarowaæ cienko gêstym ketchupem, u³o¿yæ ods¹czonego tuñczyka z puszki. Na to zielony groszek mro¿ony lub z puszki, drobno siekana cebula, trochê pieprzu i zio³a prowansalskie ew. bazylia i rozmaryn. Ca³oœæ posypaæ obficie tartym ¿ó³tym serem, mo¿na te¿ przedtem polaæ cienko dowolnym sosem pomidorowym (byle nie ketchupem) albo gêst¹, kwaœn¹ œmietan¹ z odrobin¹ soli i ³y¿k¹
m¹ki. Zapiekaæ oko³o 20-25 minut w temperaturze oko³o 150oC. Podawaæ gor¹ce, krojone jak pizza.

✓

Z makaronem: Do gor¹cego, ugotowanego makaronu dodajemy sos: dwie du¿e
cebule krojone w piórka podsma¿yæ na oliwie razem z ods¹czonym tuñczykiem, po
chwili dodaæ kilka obranych, pokrojonych w cz¹stki pomidorów (mog¹ byæ z puszki),
ewentualnie kilka ma³ych korniszonków czy cebulek w occie; poddusiæ, odparowaæ,
posypaæ zielenin¹.

✓

„Deser” z tuñczyka – jedyny mo¿liwy to sa³atka z owocami: tuñczyk z puszki
z kukurydz¹, pokrojonym ananasem, namoczonymi rodzynkami i dwiema ³odygami selera naciowego w cienkich plasterkach (selera mo¿e zast¹piæ tarty seler ze s³oiczka lub
surowa cykoria). Mo¿na dodaæ kwaœne jab³ko w drobn¹ kostkê. Do tego majonez pó³
na pó³ z gêstym jogurtem, najlepiej greckim lub ba³kañskim. Gotowe! Pyszna Józia
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POZIOMO: 1-A pêcherz, wynik oparzenia naskórka. 1-J
identycznoœæ, g³adkoœæ. 2-E wezwanie, odezwa. 3-A ruchome zamkniêcie otworu wejœciowego. 3-G aparat
nadaj¹cy sygna³y z latarni morskiej. 4-E mistrzostwo, artyzm. 4-L monogram su³tana. 5-G uprzywilejowany kolor
w kartach. 6-A reformator. 6-K zastrze¿enie, pretensja.
7-B dawniej student. 7-G skaza na honorze. 8-D rzeka
we Francji. 8-J ch³odziarka. 9-F Tomasz, obroñca naszej
reprezentacji w pi³ce no¿nej. 10-A francuska czapka wojskowa. 10-H choroba stawów, podagra. 11-A przest. œlizganie siê na ³y¿wach. 12-H weteran wojenny. 13-A uczucie ¿alu. 14-J gwoŸdzie do przybijania podkowy koniom.
15-E cios, uderzenie szabl¹. 16-A zwierzêce œlady. 16-J
mechanizm w silniku spalinowym.
PIONOWO: A-1 arabski koczownik. A-10 sylwetka
przedmiotu. B-6 tytu³ opery M. Musorgskiego. C-1 ostry
nó¿ do golenia. C-20 kraj np. Polska. D-6 ustêp w tekœcie. E-1 stan œwiecki w koœciele katolickim. E-1 Pade-

rewski, pianista. F-8 mongolski w³adca feudalny. G-1
spec od beczek. H-2 pisemna wypowiedŸ w kopercie.
H-7 pszczó³ka z dobranocki. H-12 pniak. I-3 miasto w p³d.
Rumunii. I-9 duet + solo. J-1 d³ugi rów tektoniczny. J-7
zgromadzenie harcerzy. J-12 we³na kóz angorskich. K-5
pañstwo w staro¿ytnych Chinach; Zhao. L-1 gra w karty,
podobna do bryd¿a. L-8 system od¿ywiania. £-4 partia
Korwina-Mikke. £-2 najwy¿szy g³os mêski. M-1 pogrzebacz. N-8 bliski lub dalszy krewny. O-1 1/4 litra. O-12 kierunek, tendencja w sztuce.
opr. A. Kemski
Rozwi¹zanie nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 16/07: „Gdzie dochód, tam
rozchód” i Nr 17/07: „Siaæ po œw. Michale to niedbale”. Nagrody ksi¹¿kowe wylosowa³y: p. Alicja Dobrzycka z ul. Czytelniczej i p. Renata Zych z ul.
Dwernickiego.
Wa¿ne do 05.11.br.

OG£OSZENIA DROBNE
AUTO−MOTO

 OG£OSZENIA

NIERUCHOMOŚCI

DROBNE

 OG£OSZENIA

SZUKAM PRACY

 Kupiê Fabiê-Punto lub
podobny. Tel. 0506-871-924

 Sprz¹tanie, okna.
Tel. 0781-650-490

ANTYKI

PRAWNE

 Monety, banknoty, papiery
wartoœciowe Dom Aukcyjny
wyceni, kupi lub przyjmie na
aukcje. Tel. 022 407-02-20;
0506-025-125

Doradztwo Prawne – pe³ny
RAMKA
Kancelaria
zakres.
Doradztwo
Prawne Prawna
– pe³ny
PietrukKancelaria
s.c. Konkurencyjne
zakres.
Prawna Pieceny
ul.
Grochowska
306/308
truk s.c. Konkurencyjne ceny
lok.Grochowska
29. Tel. 022306/308
879-92-29;
ul.
lok.
29. Tel. 0502-27-51-94;
022 879-92-29; 0502www.pietruk.eu
27-51-94; www.pietruk.eu
 KANCELARIA – niedrogie
porady prawne – sprawy rodzinne, spadkowe, lokalowe, nieruchomoœci, obs³uga firm – „Universam” Grochów (nad bankiem).
Tel. 022 810-00-61 - 66 w. 252;
0509-959-444
 Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz. Sprawy: cywilne, karne, rodzinne,
spadkowe. Wawer - Anin ul.
Ukoœna. Tel. 022 613-04-30;
0603-807-481
 KANCELARIA ADWOKACKA – prawo cywilne,
karne, spadkowe, rodzinne
–obs³uga. Porady. Miêdzylesie ul. Dziêcieliny 3 m 11, wtorek i czwartek 15.00-18.00.
Tel. 022 815-31-80;
0501-025-692

BIZNES
 Atrakcyjne po¿yczki gotówkowe: 25.000 z³ - rata 291 z³,
50.000 z³ - 582; 100.000 –
1165, rrsp 7,08% rocznie, bez
zaœwiadczeñ, Warszawa.
Tel. 022 592-94-60;
022 592-94-61; 022 438-9112; 022 438-91-14
 Pewna po¿yczka.
Tel. 600 367 182
 Pomnó¿ pieni¹dze!
Tel. 603 809 552
 Bezp³atne konto.
Tel. 609 48 00 66
 Po¿ycz pieni¹dze i przez 52
dni nie p³aæ prowizji!
Tel. 669 609 709
 Pieni¹dze szybko i tanio!
Tel. 516 537 091

KUPIĘ
 AAA Antyki, meble,
obrazy, zegary, platery, srebra oraz inne przedmioty.
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948
 AAA Antyki, meble, obrazy,
zegary, monety, znaczki,
pocztówki. Tel. 022 610-33-84;
0601-235-118
 Monety, banknoty, odznaczenia. Antykwariat ul.
Andersa 18. Tel. 022 831-36-48
 Szable, bagnety, przedwojenne meble, mog¹ byæ zniszczone, obrazy, zegary, niekompletne sztuæce i inne stare przedmioty.
Tel. 022 610-39-15;
0601-335-634
 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
www.odkurzaczerainbow.pl

MEDYCZNE
 Alkoholowe odtrucia, narkotykowe, Esperal. Tanio.
Gabinet, dojazdy.
Tel. 022 671-15-79, 022 613-98-37
 MASA¯E. Tel. 0513-637-994
 Terapia psychologiczna i logopedyczna – pe³en zakres us³ug.
Tel. 022 612-16-60; 0605 765-646

NAUKA
 AAA Angielski, niemiecki –
nauczyciel. Tel. 0601-20-93-41
 Angielski. Tel. 0691-985-034
 Angielski – uczniowie szkó³
podstawowych i gimnazjów.
Tel. 0 600 666 193
 FRANCUSKI – M£ODZIE¯, DOROŒLI – NAUCZYCIEL. Tel. 022 673-69-26
 J. polski. Tel. 0691-923-889

MIESZKANIEC
CZASOPISMO
SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE

 Kursy przygotowawcze do
matury. Tel. 022 879-87-66;
0602-23-28-79
 LO dla Doros³ych.
Tel. 022 498-65-95
 Matematyka, chemia – dojazd.
Tel. 0500-865-729
 Matematyka – 30 z³/60 minut.
Tel. 022 810-26-11;
0663-022-567
 Niemiecki – tanio!
Tel. 022 617-27-96
 Niemiecki, polski – nauczyciel.
Tel. 0693-33-63-25
 Szkolenia z zakresu BHP.
Tel. 022 879-87-66
 Szko³a Policealna.
Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia
 Wynajmê sklep spo¿ywczy
ul. Marsa. Tel. 022 610-86-37

NIERUCHOMOŚCI/kupię
 Bezpoœrednio kupiê plac na
Grochowie zabudowany lub
niezabudowany – pod budownictwo wielorodzinne. Pilne!
Tel. 022 610-77-94;
0501-103-792
 Kupiê ma³¹ kawalerkê na
Grochowie od w³aœciciela.
Tel. 025 799-00-95;
512-173-360
 Mieszkanie powy¿ej 50
m kw. kwaterunkowe przejmê
odp³atnie – mo¿e byæ zad³u¿one lub do remontu, Praga Po³udnie.
Tel. 0792-25-07-69

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam
 Komorska 47 m kw., pokój
z kuchni¹. Tel. 0601-277-653
(po 19.00)
 Miêdzynarodowa – 37 m kw.,
2 pokoje.
Tel. 0504-273-949
 Mieszkanie dwupokojowe
2 p./3, widna kuchnia, balkon,
z kompletnym wyposa¿eniem.
Pilnie!
Tel. 022 823-97-31
 44 m kw., 2 pokoje, I piêtro,
balkon, telefon, Internet.
Tel. (022) 698-70-53

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.
Tel. kierownik 0696-518-491;
022 826-23-15
 Do Zak³adu Pogrzebowego
przyjmê pracownika tylko z Pragi, dyspozycyjnoœæ 24h, wzrost
180-185, szczup³y, wiek 25-35
lat, wykszta³cenie minimum zawodowe. Prawo jazdy kat. B, co
najmniej 3-letni sta¿. Oferty ze
zdjêciem i CV kierowaæ na adres: biuro@limuzyna24.pl lub
kontakt tel. 601-99-59-59
 Kreatywna krawcowa do
szycia modeli na pokazy mody
potrzebna. Tel. 0605-217-878
 Mê¿czyŸnie – do prac pomocniczych w zak³adzie stolar.-tap.
Tel. 022 617-23-33
 M³oda, wykszta³cenie œrednie – praca wraz z zamieszkaniem.
Tel. 0691-383-343
 Opiekunki do chorych, siostry PCK, pielêgniarki zatrudniê.
Tel. 022 815-30-62
 Poszukujê fryzjera mêskiego.
Warunki do uzgodnienia.
Tel. 0501-694-640;
022 617-59-98
 Pracowników do pakowania
s³odyczy
zatrudni
firma
w Rembertowie (wymagana aktualna ksi¹¿eczka badañ SANEPIDU). Tel. 022 816-00-32
wew.16
RAMKA
UNIWERSUM
zatrudni
pracowników
UNIWERSUM
zatrudni
na parkinpracowników
na parkingach
gach strze¿onych.
strze¿onych.
Tel.
0600-930Tel. 0600-930-327
327
 TelePizza w okolicy Starej
Mi³osnej i Weso³ej zatrudni:
osoby do pracy w lokalu oraz
osoby do roznoszenia ulotek.
Atrakcyjne zarobki. Nie wymagamy doœwiadczenia. Mo¿liwoœæ pracy w niepe³nym wymiarze.
Tel. 509 440 700
 Zatrudniê Telemarketera do
banku z doœwiadczeniem
w sprzeda¿y ubezpieczeñ.
Tel. 603 809 552
 Zatrudniê pana do sprz¹tania
obiektów. Tel. 0508-33-28-40

RÓŻNE
 Biuro Matrymonialne „Ty
i Ja”.
Tel. 022 818-81-37;
0502-879-561
 KREDYTY - gotówkowe, hipoteczne i samochodowe, ubezpieczenia - komunikacyjne.
NATIONALE NEDERLANDEN. W-wa, ul. Miñska 69,
lok. 41.
Tel. 022 870-27-83;
501 550 975
 Obiady domowe – pilnie poszukiwane! Wawer, okolica.
Tel. 0605-217-878
 OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO
I SOLIDNIE.
Tel. 0500-336-607
RAMKA
Skup z³omu metali koloroSkup
z³omu
metali –kolorowych. Stary punkt
nowe
wych.
punkt 40.
– nowe ceceny! Stary
Ul. Kawcza
ny! Ul. Kawcza
40.
Tel.
0600Tel. 0600-236-046
236-046
 Skup z³omu kolorowego, stali, makulatury – ul. Komorska
48 (obok Bazaru Szembeka).
Mo¿liwoœæ odbioru w³asnym
transportem. Tel. 0697-104-304
SZYLDY, REKLAMY ŒWIETLNE, BANERY, OKLEJANIE WITRYN UL. PATRIOTÓW 237. Tel. 022 615-34-28
 Tanie ogrzewanie – domy,
magazyny. Zasyp pieca raz na
tydzieñ.
Tel. 066 567-85-29

SPORT
 Si³ownia, sauna – najtaniej
ul. Podskarbiñska 7 B.
Tel. 022 870-52-72
 Si³ownia ATLETOR – 56
urz¹dzeñ, niskie ceny, rabat dla
kobiet. ul. Be³¿ecka/Komorska.
Tel. 0501-599-703

USŁUGI
 Administrowanie nieruchomoœciami. Tel. 0692 614 577
 Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami.
Tel. 022 380-32-03;
0607-838-608

 Administrowanie i zarz¹dzanie nieruchomoœciami – licencje
zawodowe. Tel. 022 823-27-40
e-mail: elinvest@elinvest.com.pl
 Alarmy, kamery, komputery,
sieci.
Tel. 0501-123-967
 AAAA Automatyczne pralki, zmywarki - krajowe, zachodnie. Naprawa.
Tel. 022 612-95-23,
0609 105 940
 Alternatory, rozruszniki –
naprawa, spawanie ul. Kawcza
40.
Tel. 022 610-53-43
 Anteny SAT TV, kamery – 24
h.
Tel. 0602-396-976
 ANTENY - CYFRA+, Polsat, N-ka,Promocja dekoder
Polsatu za 149 i 35 z³/m-c, satelity bez op³at 700 programów
w tym 17 polskich (Polonia,
TRWAM), anteny TV – naziemne. Sprzeda¿, monta¿, naprawa, gwarancja! „Lemag”Wwa, ul. Br. Czecha 29.
Tel. 022 815-47-25; 0501-123-566;
 Automatyczne pralki – naprawa, tanio. Tel. 022 810-67-92;
0605-404-132
 Cyklinowanie, lakierowanie Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
 DEZYNSEKCJA, skutecznie.
Tel. 022 642-96-16
 Elektryk (UPR).
Tel. 022 870-27-39; 0502-20-88-13
 Elektryczne.
Tel. 022 615-58-13;
0504-61-88-88
 Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 022 870-27-39; 0502-208-813
 Elektryk – uprawnienia.
Tel. 022 813-77-82; 0502-443-826
 FOCUS SERVICE - naprawa
telewizorów w domu klienta.
Tel. 0603-40-90-20
 Futra, ko¿uchy, odzie¿ skórzana – us³ugi miarowe, przeróbki,
wszelkie naprawy. Ul. Zamieniecka 63. Tel. 022 610-23-05
 Futra, przeróbki, zamówienia
- 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, pod³¹czenia, przeróbki, naprawy.
Tel. 022 610-88-27; 0604-798-744
 Glazura, malowanie, tapetowanie, hydraulika, elektryka, panele, gwarancja – Firma G³owacki.
Tel. 022 615-58-13,
0504 61 88 88
 Glazura, hydraulika, remonty.
Tel. 022 671-05-82
 G & G Elektronik serwis TV
ul. Bora-Komorowskiego 8 –
naprawy sprzêtu; telewizory,
wie¿e, magnetowidy, odtwarzacze, piloty – sprzeda¿ – osprzêt
– anteny, instalacje.
Tel. 022 671-33-22
 Fotograf - Piotr Haczyñski.
Œluby, wesela, reporta¿e.
Tel. 0502-444-916; 022 872-03-71
 Hydrauliczne.
Tel. 022 615-58-13;
0504-61-88-88
 Hydrauliczne, gazowe – osobiœcie.
Tel. 022 610-81-21;
0607-773-106
 Hydrauliczne, Wod.-Kan.
Gaz., CO, Piece.
Tel. 022 613-82-96; 0696-321-228
 Hydrauliczne – czyszczenie
kanalizacji, bia³y monta¿, kopanie szamb. Drobny monta¿ i itp.
Tel. 022 371-85-33
 Lodówki, pralki.
Tel. 022 671-80-49;
0601- 361-830; 0604-910-643
 Malowanie, g³adŸ gipsowa.
Tel. 022 612-01-95;
0510-711-163

Redaguje zespó³ dziennikarzy przy wspó³udziale mieszkañców. Redaktor naczelny: Wies³aw Nowosielski. Zdjêcia: Leszek Pogorzelski.
Redakcja: ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel./fax 022 813-43-83, e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl Internet: www.mieszkaniec.pl Wydawca:
P.W.U. „VARIA”, ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel. 022 810-64-12. Przygot. do druku: MAWA Press tel. 022 870-71-35. Druk:
„ODDI”, tel./fax 048 613-31-88. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Za treœæ og³oszeñ, listów i artyku³ów sponsorowanych Redakcja
i Wydawca nie odpowiadaj¹.

DROBNE

 Malowanie, tapetowanie, panele.
Tel. 022 615-76-97;
0695-679-521
 Malowanie, tapetowanie.
Tel. 022 615-58-13;
0504-61-88-88
 Malowanie, tapetowanie, remonty.
Tel. 022 612-21-74;
0501-028-073
 NADRUKI NA ODZIE¯Y.
PRACOWNIA SITODRUKU
- UL. PATRIOTÓW 237.
TEL. 022 615-34-28
 Naprawa i przestrajanie telewizorów krajowych i zagranicznych,
magnetowidów,
urz¹dzeñ
elektronicznych.
Gwarancja. Tel. 022 612-52-23;
0607 145 196
 Naprawa pralek. Emeryci
i renciœci 50% taniej.
Tel. 022 672-95-50
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yNieodp³atnie
zu¿yty sprzêt AGDodbieram
(bez lodówek)
ty
sprzêt
AGD (bez
lodówek)
z³om
w ka¿dej
postaci,
maz³om
w ka¿dej
postaci,
makukulaturê,
st³uczkê.
W³asny
laturê,
transport.st³uczkê.
Sprz¹tanieW³asny
piwtransport. Sprz¹tanie piwnic.
nic.
Tel. 022 499-20-62
Tel. 022 499-20-62
 Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywanów, magiel. Zak³ad Pralniczy ul. Igañska 22.
Tel. 022 870-09-54
 Przeprowadzki z pakowaniem, tanio. Tel. 022 810-25-72;
0501-190-127
 Przewozy okolicznoœciowe,
do kina, teatru autokarem na terenie Warszawy.
Tel. 022 870-57-15
RAMKA
Remonty (równie¿ kompleksowe)
Remonty
(równie¿
komple– firmy
i osoby
pryksowe) – firmy i osoby prywatne. Tanio – szybko – soliwatne. Tanio – szybko – solidnie.
Tel. 0507-080-611
dnie. Tel. 0507-080-611
 REMONTY, przeprowadzki.
Tel. 0502-088-052
 Remonty mieszkañ.
Tel. 0691-040-034
RAMKA
Sprzeda¿ i monta¿ okien.
 Sprzeda¿ i monta¿ okien.
Ceny producenta. RachunCeny producenta. Rachunki.
ki. Tanio, solidnie, szybko.
Tanio, solidnie, szybko. Tel.
Tel. 0507-080-611
0507-080-611

 STOLARZ - wykona solidnie - meble, zabudowy, kuchnie, szafy, pawlacze i inne.
Tel. 022 810-38-04;
0602-126-214
 STOLARSTWO - MEBLE
KUCHENNE, SZAFY WNÊKOWE. Tel. 022 872-15-63;
0509-335-263
 Tapicerskie.
Tel. 022 612-53-88
 Uk³adanie, cyklinowanie, lakierowanie, renowacja starych
pod³óg.
Tel. 0692-71-78-71
 Uk³adanie parkietów, przek³adanie, cyklinowanie, lakierowanie – osobiœcie.
Tel. 022 810-70-88;
0609-542-545
 ¯aluzje, verticale, rolety - naprawy, pranie verticali.
Tel. 022 610-54-19
 Rolety antyw³amaniowe i naprawy.
Tel. 022 610-54-19
 Rolety, ¿aluzje, verticale, rolety antyw³amaniowe – produkcja,
naprawa. Tel. 022 610-23-83
 ¯uk – wywóz gruzu, z³omu,
œmieci, drzewa, liœci i mebli.
Tel. 022 610-88-27; 0888-651-163

ZDROWIE
 NADZIEJA – OPIEKA,
PIELÊGNIARSTWO, REHABILITACJA. Wszystko
w domu pacjenta.
Tel. 022 815-30-66 (9-16);
kom. (24 h) 0501-744-905
 Pomoc psychiatryczna.
Tel. 0606-284-566
Nak³ad:
40 000 egz.
Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli
Dystrybucji Prasy.

MIESZKANIEC 11

MIESZKAÑCU pomó¿! W Rembertowie upiekli
ziemniaka
K³opotliwi sublokatorzy
Wszy s¹ paso¿ytami osi¹gaj¹cymi
d³ugoœæ 3–4 mm.
I od¿ywiaj¹cymi
siê krwi¹ zwierzêcia, b¹dŸ cz³owieka. Ich narz¹d
gêbowy typu k³uj¹co-ss¹cego pozwala jednoczeœnie na zasysanie
krwi i wprowadzanie
substancji antykoaguluj¹cej tj. zapobiegaj¹cej krzepniêciu krwi.
Te i inne sk³adniki œliny
paso¿yta dzia³aj¹ dra¿ni¹co, czego efektem jest
miejscowy odczyn zapalny
wraz z towarzysz¹cym mu
silnym œwi¹dem. Uczucie
dyskomfortu i pog³êbienie
odczuwania œwi¹du jest
tak¿e bardzo czêsto wynikiem wêdrówek paso¿ytów po skórze opanowanego przez wszy zwierzêcia.
Szczególnie predylekcyjnymi miejscami w przypadku psów jest okolica
g³owy. Zdarzaj¹ siê jednak przypadki zaniedbanej lub bardzo licznej wszawicy i wówczas
obraz kliniczny inwazji przybiera charakter
nader dramatyczny. Zwierzê jest mocno niespokojne, uporczywie drapie siê, ociera
o sprzêty i meble, czêsto tarza siê po ziemi
lub pod³odze.
Bardzo czêsto na skutek tego nastêpuje
uszkodzenie naskórka i wtórne zaka¿enia
bakteryjne, a tak¿e grzybicze. Nawet jeœli do
nich nie dojdzie, sierœæ zwierzêcia jest mato-

wa, ³amliwa i zmierzwiona. Czêstokroæ tak¿e
pojawiaj¹ siê wy³ysienia. Wyj¹tkowo podatne na wszawicê s¹ szczeniêta i psy stare.
Szczególnie te o nieodpowiednich warunkach utrzymania, ale równie¿ te, u których
dosz³o do spadku odpornoœci.
Chelyletielloza to choroba wywo³ywana
przez roztocza o wielkoœci rzêdu 300 mikronów. Ten kosmopolityczny paso¿yt niebezpieczny zarówno dla psa, kota jak i cz³owieka,
u którego odpowiedzialny jest za wystêpowanie tzw. œwierzbi¹czki.
G³ówne objawy tej parazytozy u zwierz¹t to
œwi¹d, ³ysiny, zgrubienia
naskórka po³¹czone z hiperpigmentacj¹ i hiperkeratynizacj¹. Jako powik³anie wystêpuj¹ oczywiœcie wtórne zaka¿enia
bakteryjne i grzybicze.
Ze wzglêdu na wszystkie wy¿ej opisane niebezpieczeñstwa bezpoœrednio dotykaj¹ce zwierz¹t,
a poœrednio osób z nimi
przebywaj¹cych warto
zadbaæ o to, by nasz
czworono¿ny przyjaciel
by³ odpowiednio przed
nimi zabezpieczony.
Lekarz weterynarii
Artur Dobrzyński

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: 14.30-19.00
(godz. wizyty najlepiej umówiæ telefonicznie)
sobota: 9.00-14.00

Przypomnijmy, fragment
marcowej publikacji (ca³oœæ dostêpna w naszym archiwum na internetowej stronie www.mieszkaniec.pl): ...na drzwiach dyrektorskiego gabinetu wisia³a nalepka
„Charujê jak wu³ – Nie przeszkadzaæ”. Na nalepce ktoœ flamastrem dopisa³ „Gówno prawda”.
Takie by³o odczucie znacznej czê-

przekazaniu odpowiednich kompetencji dzielnicom – wyjaœnia
Robert Kuœ przewodnicz¹cy rady
osiedla – burmistrz Rembertowa
Mieczys³aw Golónka po¿egna³ siê
ze starym dyrektorem i zatrudni³
nowego.
Od 1. paŸdziernika tê funkcjê
pe³ni Agnieszka Niemyjska. – Na
pewno nie zlikwidujê ¿adnych

czonego ziemniaka”. By³o rodzinnie – ognisko, kie³baski, tytu³owe pieczone ziemniaki, konkurs plastyczny dla dzieci i malowanie klubowych koszulek. – Posz³o ponad 120 kie³basek – podsumowuje frekwencjê Marek Jarzêcki z rady osiedla. Pracê starego dyrektora ocenili mieszkañcy
i do tej oceny przychyli³y w³adze
Rembertowa. Czy zmiana bêdzie
zmian¹ na lepsze – oczywiœcie
poka¿e czas.
Ca³a historia mówi, ¿e marginalizowane przez Miasto rady

œci mieszkañców Kawêczyna
i Wygody. Drugi, w ci¹gu ostatnich trzech lat, wniosek do w³adz
dzielnicy i miasta o odwo³anie dyrektora podpisa³o ponad 10 procent doros³ych mieszkañców
osiedla. Czêœæ z nich nie wierzy³a
w si³ê swoich g³osów i podpisów.
Uwa¿a³a, ¿e dyrektor „ma w Mieœcie za du¿e plecy”. Tymczasem
zwyciê¿y³a samorz¹dnoœæ. – Po

z zajêæ prowadzonych w naszej
placówce, a bêdê stara³a siê rozszerzyæ ofertê – mówi o swoich
planach nowa dyrektor. – I ws³ucham siê w g³os mieszkañców, bo
to im ma s³u¿yæ Dom Kultury.
Wa¿ne s¹ dla mnie ich uwagi, pomys³y, ich zapotrzebowanie...
Piêæ dni po objêciu Domu Kultury dyrektor Niemyjska poprowadzi³a imprezê pt. „Œwiêto pie-

osiedli jednak coœ jeszcze mog¹. A co do starego dyrektora nie rozstrzygaj¹c, ani nie roztrz¹saj¹c stawianych mu zarzutów – nie mo¿na odmówiæ nak³adów pracy, jak¹ przez lata
wk³ada³ w tê placówkê. Mo¿na
powiedzieæ jedno: nawet najbardziej zaharowany wó³ musi
kiedyœ pójœæ na zas³u¿ony odpoczynek...
ar

W marcowym „Mieszkañcu” (Nr 3 z 2007 r.)
opisaliœmy starania radnych osiedla Kawêczyn-Wygoda o odwo³anie dyrektora Domu
Kultury „Wygoda”.

REKLAMA

REKLAMA

Gabinet
Stomatologiczno –
−– Lekarski
Warszawa,
ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00−20.00

ZAPRASZAMY
N A Z J A Z D A B S O LW E N TÓ W

 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

FUTRA KO¯UCHY
ODZIE¯ SKÓRZANA
Universam Grochów I piêtro
ul. Grochowska 207
pn.-pt. 11.00-19.00 sob. 10.00-15.00

XXXV LO im. Boles³awa Prusa w Warszawie

2 4 l i s t o p a d a 2 0 0 7 r.
sobota godz. 15.00
zarejestruj siê:
www.prus.edu.pl lub 022 617 74 13
I N S TA L A C J E
S A N I TA R N E
hur t

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

Zapraszamy do nowej lecznicy
Fundacji Zdrowie

CENTRUM MEDYCZNE
FUNDACJI ZDROWIE
Międzylesie vis a vis Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 17, 04−730 Warszawa
pn.−pt. godz 7.30–21.00; sob. godz 9.00–15.00

Oferujemy Państwu, w miłym i komfortowym miejscu
 konsultacje lekarskie  badania laboratoryjne
 szczepienia ochronne
Recepcja: tel. (0−22) 812 51 50, fax. (0−22) 815 25 90
Więcej informacji na stronie www.medserwis.pl; www.fundacjazdrowie.com.pl

12 MIESZKANIEC

ZDROWIE I SI£Y ODZYSKASZ TYLKO W KRYNICY-ZDROJU

Sanatorium Uzdrowiskowe

Zg o d a

zaprasza na 14−dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne
(z dofinansowaniem z PFRON) w terminach:

03.11.2007 do 16.11.2007 – 938 z³ 18.11.2007 do 01.12.2007 – 938 z³
03.12.2007 do 16.12.2007 – 938 z³ 20.12.2007 do 02.01.2008 – 1232 z³
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!!!

www.krynica.com.pl/zgoda/
Rezerwacje: tel. (018) 471−20−76, 471−56−35

Firma „KOTWICA”
zaprasza do nowo otwartego

Domu Garma¿eryjnego
Polecamy:

na miejscu i na wynos:
 sprzeda¿
– dañ gotowych,
– zup, przek¹sek, wêdlin, pierogów,
– wyrobów miêsnych i rybnych w galarecie, sa³atek.

PIECZEMY MIÊSA
 Na MIEJSCU
i przygotowywujemy wszystkie nasze potrawy.

Zapraszamy do wspó³pracy równie¿ sklepy, bary
i inne punkty gastronomiczne.

WSZYSTKO W CENACH FIRMOWYCH!
Warszawa-Anin, ul. Marysiñska 3 A (róg V Poprzecznej)
tel. 022 613-06-30; 022 783-63-20

WA R S Z AWA

MINIMUM WIEDZY MEDYCZNEJ DLA KAŻDEGO

Serce na diecie
śródziemnomorskiej
Bêdzie o po¿ywieniu. Bo to
nies³ychanie wa¿na sprawa
dla utrzymania zdrowia. Nasz
g³ówny silnik - serce, a i inne
narz¹dy ustroju musz¹ dostaæ
najlepsze dla siebie paliwo.
Wiedz¹ to kierowcy, ¿e gdy
wlej¹ do baku nie to, co trzeba,
to silnik straci moc, zu¿yje siê
szybko. O ile¿ delikatniejsze
mechanizmy zawarte s¹ w naszych cia³ach. A czy my zastanawiamy siê, jakie to paliwo lubi¹ najbardziej te urz¹dzenia –
a co im szkodzi? Prawie nikt
o tym nie myœli. Jemy po prostu
to co smakuje, co jest w obyczaju regionu, rodziny.
Medycyna zainteresowa³a siê
na serio diet¹ gdy spostrze¿ono,
¿e stosunkowo rzadko zapadaj¹
na zawa³ serca i inne ciê¿kie
choroby ludzie zamieszkali
w krajach basenu Morza Œródziemnego. Na po³udniu Francji
czy Hiszpanii, W³och czy Grecji serca bij¹ zdrowo, choæ kilkaset kilometrów dalej na pó³noc choroby uk³adu kr¹¿enia
szalej¹ stanowi¹c powa¿ne zagro¿enie spo³eczne.
Z przeprowadzonych badañ
wynika, ¿e bardzo prawdopodobn¹ przyczyn¹ takiego stanu

rzeczy jest fakt, ¿e mieszkañcy
wybrze¿a Morza Œródziemnego
od¿ywiaj¹ siê inaczej ni¿ np.
Niemcy, Polacy czy Skandynawowie. Mieszkaj¹c nad morzem, jedz¹ to, co da siê z morza
wydobyæ. A wiêc ryby, ryby
i jeszcze raz ryby, w tym kraby,
ma³¿e itp.
W ³agodnym klimacie – obfitoœæ owoców i jarzyn. A wiêc talerze uginaj¹ siê pod wszelak¹
zielenin¹. Podstawowy t³uszcz –
to oliwa z oliwek. Jeœli ju¿ miêso – to jagniê czy kurczak. Do
tego trochê wina. Oto dieta œródziemnomorska, która zrobi³a
prawdziw¹ karierê w œwiecie.
Ka¿dy przecie¿ chce mieæ tak
zdrowe serce jak mieszkañcy
Krety, Sycylii czy Lazurowego
Wybrze¿a.
Sam siê przed laty przestawi³em na tak¹ dietê (która zawiera nisk¹ zawartoœæ cholesterolu), choæ têskno by³o pocz¹tkowo za schabowym, za
golonk¹ z chrzanem, za jajecznic¹ na bekonie. Ale jestem
przekonany, ¿e taka dieta pozwoli³a mi ciê¿ko pracowaæ,
znosiæ du¿e przeci¹¿enia bezkarnie (jak dot¹d…).

Międzynarodowy Dzień Walki
z Ubóstwem
17 paŸdziernika, w Polsce obchodzony by³ Miêdzynarodowy
Dzieñ Walki z Ubóstwem. – Problem ubóstwa i wykluczenia
spo³ecznego nadal jest w Polsce
jednym z najpowa¿niejszych
problemów spo³ecznych – mówi³
podczas specjalnej konferencji
Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski, który obj¹³ patronat nad obchodami.

A oto menu mojego typowego dnia. Œniadanie (ok. 7.00):
twaro¿ek (ser bia³y, miód naturalny, nieco d¿emu). Kromka
razowego chleba z margaryn¹
lub odrobin¹ mas³a. Kubek mleka lub herbaty z mlekiem. Jab³ko. Drugie œniadanie (ok.
12.00): jogurt, jab³ko. Obiad
(ok. 16.00-17.00): zupa jarzynowa (fasolowa, barszcz ukraiñski itp.) i ryba z rusztu, 2-3 surówki i 2-3 ziemniaki. Kompot.
Kolacja (ok. 20.00-21.00); sa³atka z jednej papryki, pomidora
i cebuli, trochê sera Feta (chudego) lub kilka szprotek, ³y¿ka
oliwy z oliwek. Do tego kielich
czerwonego wina. To w³aœnie
jest typowa dieta œródziemnomorska w wersji nadwiœlañskiej. Polecam, smaczne i zdrowe. Cz³owiek nie tyje, ³atwiej
siê porusza. Zatem b¹dŸmy m¹drzy – ¿yjmy d³ugo…
Prof. Leszek Ceremu¿yñski

Chêæ w³¹czenia siê w obchody zg³osi³o oko³o 100 organizacji pozarz¹dowych, instytucji publicznych zajmuj¹cych siê, na co dzieñ problemem ubóstwa oraz samorz¹dów i spo³ecznoœci
lokalnych. W programie by³y m.in. konferencje,
koncerty, wystawy, happeningi i zbiórki ¿ywnoœci. - Bardzo zale¿y nam na tym, ¿eby osoby,
których problem ubóstwa dotyczy bezpoœrednio,
w³¹czy³y siê w organizacjê obchodów - powiedzia³a dziennikarzom przewodnicz¹ca komitetu
organizacyjnego Ma³gorzata Lelonkiewicz.
Wed³ug niej ponad 50 proc. Polaków ¿yje poni¿ej minimum socjalnego, a blisko 12 proc., czyli
ok. 5 mln ludzi, poni¿ej minimum egzystencji. Ubóstwo to nie tylko brak œrodków do ¿ycia, wi¹¿e siê równie¿ z innymi problemami: niedo¿ywieniem, uzale¿nieniami, brakiem mo¿liwoœci uczestniczenia w ¿yciu spo³ecznym - doda³a Lelonkiewicz.
Janusz Kochanowski zaznaczy³, ¿e objêcie patronatem obchodów Dnia Walki z Ubóstwem jest
naturaln¹ konsekwencj¹ jego misji. - Jako Rzecznik Praw Obywatelskich czujê siê szczególnie zobowi¹zany wystêpowaæ w imieniu tych, których
po³o¿enie spo³eczne, niedostatek materialny i deprawacja w zakresie korzystania z us³ug socjal-

nych powoduj¹ niemo¿noœæ pe³nej realizacji
przys³uguj¹cych ka¿demu cz³owiekowi praw obywatelskich - powiedzia³.
Doda³, ¿e w swoich dzia³aniach szczególn¹ wagê chcia³by poœwiêciæ kwestiom realizacji praw
w zakresie równych szans dla wszystkich w uzyskaniu jak najlepszego wykszta³cenia, integracji
spo³eczno-zawodowej, zw³aszcza d³ugoterminowych bezrobotnych oraz osób niepe³nosprawnych, a tak¿e wspieraniu wszelkich inicjatyw
spo³eczeñstwa obywatelskiego na rzecz przeciwdzia³ania ubóstwu.
RPO zwróci³ uwagê, ¿e - wed³ug wskaŸników
przyjêtych w Unii Europejskiej - 29 proc. polskich dzieci w wieku do 17 lat jest zagro¿onych
ubóstwem. - Dla tych dzieci musi zostaæ stworzony system intensywnego wspierania - uzna³
Kochanowski. M.in., dlatego kulminacyjnym
punktem obchodów Dnia Walki z Ubóstwem by³a Konwencja Ruchu przeciw Bezradnoœci Spo³ecznej na temat edukacji przedszkolnej dzieci
ze œrodowisk wymagaj¹cych szczególnego
wsparcia.
Organizatorzy obchodów podkreœlaj¹, ¿e bardzo zale¿y im na tym, by nie by³a to jednorazowa
akcja. - Chcielibyœmy, by nasza inicjatywa zapocz¹tkowa³a szereg d³ugofalowych dzia³añ na
rzecz ograniczania ubóstwa - mówi³a Lelonkiewicz.
Od 1987 roku z inicjatywy Miêdzynarodowego
Ruchu ADT Czwarty Œwiat 17 paŸdziernika obchodzony by³ Œwiatowy Dzieñ Sprzeciwu wobec
Nêdzy. W 1992 r. ONZ og³osi³o ten dzieñ Miêdzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem.
ADT Czwarty Œwiat to miêdzynarodowa organizacja walcz¹ca z nêdz¹ i wykluczeniem spo³ecznym, za³o¿ona przez francuskiego ksiêdza
polskiego pochodzenia Józefa Wrzesiñskiego.
(MKP)
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FON-MED

 KOMPLEKSOWE
WYPOSA¯ENIE
GABINETÓW
 SERWIS SPRZÊTU
I KOÑCÓWEK

APARATY SŁUCHOWE
BERNAFON

REFUNDACJA

Bez
p³a
tn
s³u e bad
chu an
ie

 ul. Walecznych 5
- Saska Kêpa
tel. 022 616-13-05
pon.-pt. 900-1700
 ul. Zwoleñska 127
- Miêdzylesie
tel. 0669-045-354

Ul. KOMORSKA 42
Warszawa-Grochów
tel. 022 879-87-61
Zapraszamy doros³ych, m³odzie¿, dzieci!

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA
 wybielanie zêbów  profilaktyka próchnicy dzieci

PROTETYKA

W−WA, UL. FIELDORFA 40
tel. 022 423 25 90, 0604−231−476

 mosty, korony porcelanowe
 protezy elastyczne „Valplast”, szkieletowe, akrylowe

ORTODONCJA

 aparaty sta³e i ruchome

Vita Med

 trudne ekstrakcje („ósemki”)
 usuniêcie torbieli (resekcje)  hemisekcje

IMPLANTY

lek. stom. Alicji Surowieckiej

Zapisy do lekarzy
rodzinnych!
ul. Meissnera 7 (Goc³aw)

CHIRURGIA

Gabinet stomatologiczny

Przychodnia Lekarska

tel. 673-35-00

NOWOŒÆ: profesjonalne czyszczenie zêbów
z kamienia i osadu przez wykwalifikowan¹ higienistkê.

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

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

leczenie zachowawcze ❍ chirurgia ❍ protetyka
❍ profilaktyka

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!

Czynne codziennie: 9.00-20.00 Sobota: 9.00-15.00
Honorujemy wszystkie karty kredytowe.

Jak uchroniæ dziecko
przed przeziêbieniem?
Nadesz³a jesieñ, a wraz z ni¹ pojawi³y siê przeziêbienia. Wystarczy, ¿e
rozgrzane dziecko wyjdzie na przerwie na œwie¿e powietrze, zmoknie na deszczu lub zamoczy nogi i ju¿ pod wieczór zaczyna siê drapanie w gardle, pojawia siê katar, a kolejnego dnia mo¿e pojawiæ siê kaszel i podwy¿szona
temperatura. To przeziêbienie, które mo¿e przerodziæ siê w ciê¿k¹ anginê lub zapalenie oskrzeli. Przynajmniej
przez tydzieñ dziecko nie mo¿e chodziæ do szko³y czy przedszkola.
Jak wiêc uchroniæ swoje dziecko przed przeziêbieniem? Polecamy urz¹dzenie Vitafon. Tego samego dnia,
w którym dziecko zmarz³o, zmok³o na deszczu lub po prostu pojawi³y siê objawy przeziêbienia, nale¿y przeprowadziæ 2-3 zabiegi wed³ug do³¹czonych do urz¹dzenia zaleceñ, powtórzyæ je kolejnego dnia i, w wiêkszoœci
przypadków, organizm dziecka daje sobie radê z rozpoczynaj¹cym siê przeziêbieniem. Bardzo wa¿ne jest, aby
zabiegi przeprowadziæ jak najszybciej.
Vitafon stosowany jest w medycynie ju¿ od 14 lat, zebrano spor¹ dokumentacjê. Okazuje siê, ¿e stosowanie
Vitafonu w profilaktyce pozwala na znaczne zmniejszenie iloœci przeziêbieñ u dzieci, a jeœli do przeziêbienia
dochodzi, to przechodzi ono o wiele szybciej i bez powik³añ.
Informacje mo¿na znaleŸæ na stronie

www.vitafon.pl

Sklepy w WARSZAWIE:
ul. Jana Paw³a II 52/54
ul. Pu³awska 108/112
Al. KEN 93

tel.022/831 76 69
tel.022/844 62 17
tel.022/335 07 37

ul. Koszykowa 53
tel.022/629 13 84
ul. Twarda 56/róg ¯elaznej tel.022/620 75 10
I dobre sklepy zaopatrzenia medycznego.
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obszaru przeznaczona zostanie
na dzia³alnoœæ komercyjn¹,
a 10% na kulturê. Planowane
jest stworzenie sceny impresaryjnej, sal wystawowych i galerii.
  
Wojewoda mazowiecki Jacek
Sasin podpisa³ decyzjê œrodowiskow¹ dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy. - Obwodnica przebiegnie od wêz³a
„Marki” do wêz³a „Lubelska”
i bêdzie gotowa do roku 2012 zapewni³ dziennikarzy wojewoda mazowiecki.
- Decyzja jest bardzo wa¿na,
poniewa¿ wskazuje dok³adny
przebieg Wschodniej Obwodnicy Warszawy, drogi, której budowa budzi³a do tej pory
ogromne kontrowersje - powiedzia³ Sasin.
Wschodnia Obwodnica Warszawy bêdzie przebiega³a przez
gminê Weso³a. Z takim jej przebiegiem nie zgodzi³ siê m.in.

Z

MIA S

burmistrz Weso³ej Edward K³os,
wed³ug którego obwodnica
w tym wariancie zniszczy przyrodê w dzielnicy i bêdzie poprowadzona w pobli¿u domów mieszkalnych. Obecnie obwodnica
koñczy siê w Markach, przy wyjeŸdzie na Bia³ystok.
Sasin podkreœli³, ¿e podpisana 19 paŸdziernika decyzja
przes¹dza lokalizacjê tej drogi
(S-17).
  
We wtorek 23 paŸdziernika
w siedzibie Mazowieckiego
Centrum Kultury i Sztuki przy
ul. Elektoralnej 12 zosta³a
otwarta wystawa zdjêæ nagrodzonych i wyró¿nionych
w konkursie Local Press Photo
2007. Wystawa prezentowana
bêdzie na zewn¹trz budynku
Urzêdu Wojewódzkiego przy
Placu Bankowym do 15 listopada br.
  
- Powstanie targowiska przy
ul. Radzymiñskiej na Targówku
jest nierealne, w przeciwieñstwie do jego lokalizacji przy
ul. Marywilskiej na Bia³o³êce powiedzia³a w czwartek prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz na spotkaniu
z kupcami, którzy maj¹ opuœciæ
rejon Stadionu X-lecia.
Po spotkaniu GronkiewiczWaltz powiedzia³a, ¿e realn¹ lokalizacj¹ targowiska jest umieszczenie go przy ul. Marywilskiej. Przyzna³a, ¿e bazary s¹
potrzebne, ale – jak zastrzeg³a –
trzeba szanowaæ równie¿ decyzje i odczucia mieszkañców.

TA

  
Wybory z Astrid Lindgren?
Tak, tak to nie ¿art, to naprawdê mia³o miejsce w SP nr 109
im. Batalionów Ch³opskich
w Zerzniu. Przez ca³¹ niedzielê
21 paŸdziernika pracowa³y tam
a¿ dwie komisje, a mieszkañcy
mogli nie tylko zag³osowaæ, ale
i obejrzeæ przy tej okazji niezwyk³¹ wystawê, jak¹ sprowadzi³a prosto z Ambasady Szwecji - pracuj¹ca w szkole przy ul.
Przygodnej bibliotekarka.
Okazja jest niezwyk³a, bo
w³aœnie w tym roku ca³y œwiat
literatury dla dzieci obchodzi

Fot. B.M.

17 paŸdziernika w siedzibie
Teatru Wytwórnia przy ul. Markowskiej podpisano porozumienie m.st. Warszawy i BBI Development NFI w sprawie
publicznego oœrodka
kultury na terenie rewitalizowanego zespo³u
zabudowy dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek
„Koneser” przy ul. Z¹bkowskiej, na Pradze Pó³noc. Sygnatariuszem porozumienia by³a
Prezydent Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz. Artyœci od
kilku lat zabiegali o wybudowanego pod koniec XIX wieku
„Konesera”. Wiêkszoœæ tego

100-lecie urodzin szwedzkiej
pisarki Astrid Lindgren, znanej
nie tylko ze swojej twórczoœci
dla dzieci, ale i z walki o ich
prawa. Wystawê mo¿na ogl¹daæ do koñca tygodnia.
  
Centrum Zdrowia Dziecka
koñczy w³aœnie 30 lat! Pierwsi
pacjenci, w paŸdzierniku 1977
roku
przyjmowani
tylko
w przychodni (szpital uruchomiono nieco póŸniej), dzisiaj
maj¹ w³asne dzieci, a mo¿e
i wnuki! Na uroczystym koncercie w Filharmonii Warszaw-

skiej 22 paŸdziernika br. nie
zabrak³o VIP-ów, ale przede
wszystkim – pracowników
CZD, tak¿e tych, którzy
s¹ mu wierni od 30
lat. Jubilatowi – wyrazy wdziêcznoœci od
setek tysiêcy dzieci,
którym niesiono pomoc
i najlepsze ¿yczenia!
  
W niedzielê 28 paŸdziernika
na terenie Klubu Kultury „Zastów” przy ul. Lucerny odbêdzie siê impreza plenerowa

„S³owiañskie Klimaty”. Wyst¹pi¹ zespo³y folkowe, prezentowana bêdzie sztuka ludowa i warsztaty rêkodzie³a,
spróbowaæ mo¿na bêdzie jad³a
ze s³owiañskiej chaty. Honorowy patronat nad imprez¹ objê³a Ambasada RP w Rydze,
a patronat medialny m.in. nasza gazeta.
  
Naczelnik Urzêdu Skarbowego Warszawa-Wawer organizuje w siedzibie Urzêdu przy
ul. Mycielskiego 21 bezp³atne
szkolenia: 08.11.2007 r. godz.
10.00: - Najem sk³adników maj¹tku zwi¹zanych z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹
gospodarcz¹
z uwzglêdnieniem form opodatkowania. - Sprzeda¿ nieruchomoœci w œwietle przepisów
ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, obowi¹zuj¹cych w roku 2007.
16.11.2007 r. g. 10.00: Wewn¹trzwspólnotowe transakcje
ze szczególnym omówieniem
wewn¹trzwspólnotowej dostawy towarów w œwietle obowi¹zuj¹cej ustawy o podatku od to-

Zaproszenia dla mieszkańców
 Klub Kultury „Marysin” ul. Potockich 111 - 5.11. godz.
17.30 - Klub podró¿nika ,,W³oskie Dolomity” – prelekcja Izabeli Skolimowskiej poetki, podró¿nika, fotografa; 6.11. godz. 14.00
- uroczyste rozdanie nagród w konkursie ekologicznym ,,W krainie wyobraŸni” i wystawa prac; 9.11. godz.18.00 - wieczór patriotyczny z okazji Œwiêta Odzyskania Niepodleg³oœci - koncert
w wykonaniu artystów scen warszawskich; 10.11. godz. 18.00 21.00 - spotkania taneczne z mazowieck¹ muzyk¹ tradycyjn¹ na
¿ywo. Prowadz¹ Ewa i Bartosz NiedŸwieccy; 15.11. godz. 18.0019.30 Turniej gier logicznych o tytu³ Mistrza i Puchar Klubu Kultury ,,Marysin”.
 Dom Kultury „Rembertów” ul. Komandosów 8 - 05-31.11.
w godz. 14.00-20.00 Wystawa pt. „Znaki Zodiaku”; 12.11. godz.
16.00 „Szlachetne zdrowie...” z cyklu prelekcji promuj¹cych
zdrowy tryb ¿ycia – wyk³ad S³awomira Andrzeja Kowalczyka specjalisty medycyny naturalnej i doradztwa psychotronicznego
nt. „Medycyna Naturalna jako sposób kszta³towania zdrowego
sposobu ¿ycia”(spotkanie wspó³organizowane z Rembertowsk¹
Akademi¹ Seniora - aula wyk³adowa urzêdu dzielnicy Warszawa
Rembertów, I piêtro, al.Gen.A.Chruœciela 28).
 Klub Kultury „Zastów” ul. Lucerny 13 – 10.11. godz. 17.00
koncert zespo³u „Sami o sobie”. Zespó³ powsta³ w sierpniu
2006 roku Wykonuje piosenki wywodz¹ce siê z tzw. „krainy ³agodnoœci” do tekstów wybitnych poetów takich jak J. Lechoñ,
K.I. Ga³czyñski, M. Pawlikowska- Jasnorzewska. S¹ tegorocznymi laureatami XXXV Ogólnopolskiego Turystycznego Przegl¹du
Piosenki Studenckiej „Bazuna” w Elbl¹gu (I miejsce) oraz III
Ogólnopolskiego Przegl¹du Piosenki Turystycznej w £êczycy
(I miejsce).
 Katedra œw. Floriana – III Miêdzynarodowy Festiwal
„Musica Sacra w Katedrze Warszawsko-Praskiej”- 28.10.
godz. 19.00. Wykonawcy: Chór Katedralny Saint-Evode (Francja), Loïc Barrois – dyrygent. Wstêp na wszystkie koncerty jest
wolny.
 Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, ul. Elektoralna 12
– 26.10. godz. 18.00 - Anna Milewska „Mijamy, mijamy – pozostawiamy” wybór wierszy z lat 1980, 1990, 2000. Oficyna Wydawnicza £oœGraf. Wieczór poezji. Wstêp wolny.
 Pañstwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie ul. D³uga 52 (Arsena³) - czynna do 9.12. br. wystawa „Zwierciad³o saskie i prawo magdeburskie fundamentem Europy”. Na wystawie
prezentowane s¹ kopie XII i XIII wiecznych niemieckich monet
z wizerunkami arcybiskupów Magdeburga i w³adców saskich.
Mo¿na zobaczyæ tak¿e publikacje dot.prawa magdeburskiego,
w tym dwa oryginalne starodruki pochodz¹ce z XVI wieku.
Dzie³a te s¹ znakomitymi Ÿród³ami prawa magdeburskiego.
warów i us³ug. Szkolenia odbêd¹ siê w sali konferencyjnej
urzêdu p. 407, IV piêtro.
  
Seniorzy z Klubu Seniora
Nr 7 przy ul. Sygietyñskiego

serdecznie dziêkuj¹ p. Stanis³awowi Trzmielowi za bezinteresown¹ pomoc w wyremontowaniu ³azienki, która
by³a w katastrofalnym stanie.
(ab) (mkp)

REKLAMA

REKLAMA

„Spo³em” WSS Praga Po³udnie organizuje i zaprasza na

Miesi¹c promocji produktów polskich
w DH „Universam” ul. Grochowska 207

CODZIENNIE DEGUSTACJE I NISKIE CENY PRODUKTÓW UZNANYCH POLSKICH FIRM!
I tydzieñ 5-10.11.2007 r.
Wy r o b y g a r m a ¿ e r y j n e f i r m : R u d z i k s , K o t w i c a , I g l o t e x , D e l i k a t e s

Jakoœæ produktów
GWARANTOWANA!

ryby faszerowane, pierogi ruskie, pierogi chiñskie, pierogi z serem i rodzynkami, uszka, paszteciki
z kapust¹ i grzybami, zupy, barszcz czerwony

II tydzieñ 12-17.11.2007 r.
Wê d l i n y f i r m : S o k o ³ ó w, S t ó ³ P o l s k i , G r i m i , Wo l a r e k
baleron, szynka, polêdwica po góralsku, pasztet soko³owski z indyka, salceson extra, szynka
z nog¹, szynka, polêdwica, serdelowa, pasztet z dzika, indyk w galarecie, kie³basa kniejówka,
kie³basa szkocka, przysmak wieprzowy z ogórkiem, filet specjalny z indyka, paprykarz drobiowy,
parówki tradycyjne i serem, kie³basa wieprzowo-cielêca, kie³basa wiejska tradycyjna, polêdwica
wiejska, szynka wiejska, wêdzonka lisiecka

III tydzieñ 19-24.11.2007 r.
Mro¿onki: Hortino, Hortex, Elbro, Jawo, Frosta, Kotlin
warzywa na patelniê, dania œwiata, warzywa do ..., w³oszczyzna, wyroby m¹czne

IV tydzieñ 26.11-01.12.2007 r.
S o k i : H o r t e x , A g r o s N o v a , Ty m b a r k , M a r w i t , P e p s i , S y m b i o , C o c a - C o l a
jab³kowe, pomarañczowe, multiwitaminy, œwie¿e, Duo Fruo, jednodniowe, ekologiczne

Wszystkich naszych klientów
ZAPRASZAMY
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Salon
CENTRUM
GLAZURY
SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW
POLSKICH
I ZAGRANICZNYCH
 kabiny, wanny,
meble ³azienkowe
 glazura, terakota, gres
 panele, parkiet, korek
 p³ytki elewacyjne, klinkier
 kleje, fugi, listwy
 narzêdzia

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

Zapraszamy do korzystania z nowej generacji
urz¹dzeñ do opalania firmy ERGOLINE

SKLEP MEBLOWY

Posiadamy dwa ³ó¿ka i tubê lampy UV TURBO POWER
❤ Zapewniaj¹ piêkn¹, z³ot¹ opaleniznê
❤ innowacyjny system opalania twarzy
❤ otwarty sposób opalania dla ludzi z klaustrofobi¹,
astm¹, chorobami serca i nadwag¹
Warszawa ul. Skrzyneckiego 2 A, czynne: pon.− pt. 900−2100; sob. 900−1800
tel. 022 812−69−52, 022 498−17−13
www.alisse.pl

PRYWATNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA NR 1 s.c.

M E B L E

Warszawa, ul. Klonowa 16
(przy pl. Unii Lubelskiej)
(szko³y przeniesione z ul. Noakowskiego,
Nowowiejskiej, Wiktorskiej i Górnoœl¹skiej)
tel. 646 44 97, 849 37 35,
sekretariat czynny 16-18

Z LITEGO DREWNA

UPRAWNIENIA SZKO£Y PUBLICZNEJ
prowadzi zapisy do
Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych
Technikum Ekonomicznego
dla doros³ych zaocznie
Gimnazjum i Liceum dla doros³ych

SOSNA – BRZOZA – OLCHA – DĄB
KOLONIALNE  STYLOWE  NOWOCZESNE
REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS£ÓW I PROJEKTÓW

ŁÓŻKA KOMODY SZAFY KUCHNIE itp.
ul. Krypska 19

(na tyłach Universamu)

tel./fax 813 77 38, 0502 221 045

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

JUŻ W
S I E D ZN O W E J
IBIE

 meble pokojowe z najlepszych fabryk
 regały – na zamówienie – dowolny kolor i układ segmentów
 zestawy wypoczynkowe, kanapy, sofy
 meble pojedyncze – stoły, stoliki, szafki, biurka itp.

SPECJALNE ZNIŻKI
DLA CZYTELNIKÓW „MIESZKAŃCA”

www.asoft.com.pl/meble e−mail:meble@asoft.com.pl

www.olszewski−studio.pl
tel. 603 400 534

Kurs przygotowuj¹cy do egzaminu
eksternistycznego z zakresu LO i LE
(kurs roczny)

Kurs przygotowawczy do matury
organizowanej w styczniu i maju 2008
wed³ug „starego i nowego programu”
(Niskie czesne – p³atne w ratach)

KREDYT
GOTÓWKOWY
KONSOLIDACYJNY
do 6 tys. złotych
na dowód osobisty
Serocka 3

Wejœcie:

Grochowska 152

022 610 52 00

ORGANIZUJEMY KURSY:
ksiêgowoœci komputerowej,
komputerowe, sekretarek,
jêzyków obcych,
przygotowawcze do egzaminów
dojrza³oœci.
Realizujemy zlecenia firm,
banków, spó³ek w zakresie
szkolenia pracowników.

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 (12.30-21.00)
i niedzielê (8.00-15.00)
Zebrania informacyjne – codziennie o godz. 17.00

Marcin Olszewski
Tancerz Zawodowy
Uczestnik dwóch edycji programu
„Taniec z Gwiazdami”
Artysta Teatru Muzycznego „ROMA”
Studio BUFFO oraz Teatru „KOMEDIA”

ZAPRASZA DO NOWO OTWARTEGO STUDIA TAŃCA!!!

❧
❧
❧
❧
❧

W programie:

TANIEC TOWARZYSKI DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
– trzy stopnie zaawansowania
– grupy wiekowe dla dzieci
PODSTAWY TAŃCA KLASYCZNEGO (balet) DLA DZIECI
y!
KURSY DLA NARZECZONYCH
grup
n o we
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
y
m
y
z
T wo r
LADIES LATINO
Chcesz zabłysnąć na parkiecie w karnawale?
Już od 9 listopada rozpoczyna się SYLWESTROWY KURS TAŃCA
Zapraszamy – liczba miejsc ograniczona

Tańczymy przy ul. Garwolińskiej 16 na Pradze Południe

PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO: (Interniœci, Pediatrzy)

PRZYCHODNIA – tel. 022 87-99-209
PROFILAKTYKA: Program wczesnego wykrywania zaka¿eñ HIV u kobiet w ci¹¿y
 rak szyjki macicy etap podstawowy (cytologia) i pog³êbiony (kolposkopia)
 wczesna diagnostyka leczenia jaskry – etap I i II
Zapraszamy do poradni specjalistycznych: BEZP£ATNIE
OKULISTYCZNEJ  LECZENIA JASKRY  GINEKOLOGICZNO-PO£O¯NICZEJ  LECZENIA NIEP£ODNOŒCI  PATOLOGII CI¥¯Y
 KARDIOLOGICZNEJ  NADCIŒNIENIA TÊTNICZEGO  ELEKTROKARDIOGRAFICZNEJ (próby wysi³kowe)
 STOMATOLOGICZNEJ – tel. 022 610-38-52
 REHABILITACJI W OŒRODKU DZIENNYM – tel. 022 610-25-94
 LEKARSKIEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ  FIZJOTERAPEUTYCZNE ZABIEGI AMBULATORYJNE

SPECJALIŒCI – odp³atnie:

DOROŒLI: DIABETOLOG  CHIRURG NACZYNIOWY  DERMATOLOG  OKULISTA  ORTOPEDA  UROLOG  LARYNGOLOG
 NEFROLOG – choroby nerek  KARDIOLOG  ALERGOLOG  NEUROLOG  GINEKOLODZY
DZIECI: ALERGOLOG  LARYNGOLOG  OKULISTA  NEUROLOG  GINEKOLOG  DERMATOLOG
 CHIRURG (badanie stawów biodrowych)
USG: BRZUCH, WÊZ£Y CH£ONNE, TARCZYCA, ŒLINIANKI, SUTKI, J¥DRA, OKO, STAWY BIODROWE NIEMOWL¥T
 echo serca  holtery – EKG i ciœnieniowy  próby wysi³kowe  doppler naczyniowy
 badania cytologiczne  kolposkopia  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

