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Prezent
dla misia
Na Rondzie Wiatraczna przewróci³ siê TIR wioz¹cy œwietlówki.
Nad ranem by³o œlisko, kierowca
mocno opar³ nogê o peda³ gazu...
Na szczêœcie nie by³o ofiar, na dwie
godziny jednak trzeba by³o zamkn¹æ
wêze³ komunikacyjny. Co robi³ tranzytowy TIR w centrum naszej dzielnicy? Po prostu jecha³, bo nie ma innej drogi. Ci¹gle nie ma obwodnicy,
choæ tym razem mo¿emy - wreszcie
- dopisaæ: na razie jeszcze nie ma
obwodnicy.
Oto bowiem w³adze miasta
przedstawi³y plan dzia³ania na najbli¿szych piêæ lat. Jeœli uda siê te zamierzenia zrealizowaæ, to ja bêdê
zdejmowa³ czapkê z g³owy przechodz¹c przed Ratuszem... Przebudowa Ronda Wiatraczna, dwa mosty:
Pó³nocny i Krasiñskiego, nowe estakady Trasy £azienkowskiej, estakada nad ul. Marsa, poszerzenie wielu
innych dróg. W sumie a¿ 15 mld z³otych do 2012 roku miasto chce wydaæ na inwestycje komunikacyjne.
Realne plany? Lista ¿yczeñ? Nie
wiem. Ju¿ teraz miasto jest sporym
placem budowy, ale pocz¹wszy
od 2009 roku, (bo najbli¿szy rok
up³ynie na dokoñczeniu rozpoczêtych inwestycji i przygotowaniu nastêpnych) ³opata ma zgrzytaæ o ³opatê, a koparka poganiaæ koparkê.
W tym te¿ czasie budowane bêd¹
stadiony: Narodowy, Legii i Polonii,
druga linia metra no i nowe osiedla.
Pewnie wielokrotnie przeklniemy ten
budowlany sza³. Ale jeœli w 2012, tu¿
przed Euro jakiœ obudzony z baaardzo d³ugiego, piêcioletniego snu niedŸwiedŸ z ZOO wyjdzie na wybieg
i zdziwiony zamruczy pod nosem,
kurczê, gdzie ja jestem, to chyba
warto przemêczyæ siê dla tej chwili.
Tak bêdê sobie t³umaczy³ stoj¹c
wœciek³y w korku, gdy mi znów zwê¿¹ jezdniê do jednego pasa, by zrobiæ miejsce dla placu budowy... Oby
ich by³o jak najwiêcej...
Tomasz Szymañski

22.11.2007 r.
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i flory, uœwiadamianie zagro¿eñ i skali degradacji wiœlanych terenów. Na prze³omie
paŸdziernika i listopada dzia³acze Fundacji
Ja Wis³a razem z licznie zaproszonymi
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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

PRAŁAT KARŁOWICZ W OBIEKTYWIE
– Ksi¹dz Kar³owicz jest osob¹ niezwyk³¹, poniewa¿ ca³ym swoim ¿yciem zaœwiadczy³, ¿e
jest wielkim kap³anem i wielkim patriot¹. ¯ycie traktuje zgodnie ze swoj¹ dewiz¹. ¯ycie
dla niego to s³u¿ba, któr¹ na co dzieñ nale¿y
od nowa wykonywaæ – powiedzia³ burmistrz
Mieczys³aw Golónka.
12 listopada w sali kolumnowej Urzêdu Dzielnicy Rembertów odby³o siê
uroczyste otwarcie wystawy autorstwa Aleksandra
Za³êskiego pt. Nauczyciel
i œwiadek historii w setn¹
rocznicê urodzin ks. pra³ata Wac³awa Kar³owicza.
Organizatorami wystawy s¹: urz¹d Dzielnicy
Rembertów, Dom Kultury
„Wygoda” oraz Kr¹g Pamiêci Narodowej. Burmistrz Mieczys³aw Golónka powita³ przyby³ych goœci, wœród których znaleŸli
siê: proboszcz parafii Œw.
Wac³awa ks. Szczepan
Stalpiñski, Stefan Melak
prezes Krêgu Pamiêci Narodowej, Dorota Ochal
z Solidarnoœci Nauczycielskiej, a tak¿e przedstawiciele
szkó³, domów kultury i Rembertowskiej Akademii Seniora.
Pra³at nie by³ obecny podczas

otwarcia wystawy, poniewa¿
nie pozwoli³ na to jego pogarszaj¹cy siê stan zdrowia. Ks.
proboszcz Stalpiñski z sympa-

ti¹ opowiada³ o ks. Kar³owiczu,
którego zna od 7 lat. W jego
wypowiedzi nie zabrak³o ciekawostek jak choæby ta, ¿e pra³at
przed swoj¹ chorob¹ wstawa³
systematycznie o pi¹tej rano
i æwiczy³. - Za œcian¹ s³ysza³em
tupanie, potem chwilê odpoczy-

wa³ i zanim jeszcze siostra
otworzy³a Koœció³ o wpó³ do
siódmej, on ju¿ czeka³ - wspomina³ proboszcz Stalpiñski.

– Mo¿na by³o ustawiaæ zegarek
wed³ug ks. Kar³owicza – doda³.
Opowiedzia³ tak¿e o pocz¹tkach dzia³alnoœci konspiracyjnej ksiêdza oraz o jego ci¹g³ej
trosce o ukochan¹ ojczyznê
i Koœció³.
Po wspólnej modlitwie za
zdrowie ks. pra³ata zastêpca burmistrza Stanis³aw
Choiñski odczyta³ swój
wiersz „Widnokr¹g” z tomiku „Doczesnoœæ”, który
w³aœnie jemu zadedykowa³. Stefan Melak z Krêgu
Pamiêci opowiadaj¹c o fotografiach oprowadza³ goœci po wystawie. Zdjêcia
pokazuj¹ ksiêdza pra³ata
Wac³awa Kar³owicza podczas uroczystych, patriotycznych obchodów rocznicowych, sesji naukowych, spotkañ op³atkowych Komitetu Katyñskiego, a tak¿e uroczystej Mszy
œw. w 100-lecie jego urodzin. Nie zabrak³o tak¿e fotografii medali i odznaczeñ
oraz obrazów, plakatów
i pami¹tek ksiêdza.
Wystawê mo¿na ogl¹daæ do 6
grudnia (czynna: pon.10.00 –
18.00 wt. – pt. 8.00- 16.00)
Magdalena Nolberczak
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goœæmi oznakowali granice Rezerwatów
Przyrody Wyspy Zawadowskie i Wyspy
Œwiderskie. – To przepiêkne tereny ci¹gn¹ce siê wzd³u¿ brzegu Wis³y od Wawra praktycznie po Karczew – wyjaœnia³ prezes fundacji Przemek Pasek. – Chronione s¹ ju¿ od
dziewiêciu lat, ale do tej pory nie by³y oznakowane. Czerwone tablice z god³em Polski
i napisem „Rezerwat Przyrody” zosta³y sfinansowane przez Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Przyrody. 10 listopada symboliczn¹ tabliczkê informacyjn¹, na granicy dzielnicy Wawer i miasta
Józefów, usadowi³a grupa goœci, którym
bliska jest zarówno Wis³a, jak i ekologia
i przestrzeganie prawa (zdjêcie na ok³adce).
S³upek, wych³odzony jesiennymi wiatrami,

ustawiali m.in. Anna Ronikier-Dolañska
Mazowiecki Konserwator Przyrody, podinspektor Zbigniew Olszowski komendant
sto³ecznego Komisariatu Rzecznego Policji, dr Wies³aw Nowicki z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, wielki orêdownik i autor idei utworzenia ogradzanych rezerwatów. – To wartoœæ narodowa – mówi³ o rezerwatach dr Nowicki – Jakby nie pasuj¹ca
do XXI wieku, doceniana przez ca³¹ Europê
i objêta programem Natura 2000.
Wiœlane rezerwaty Wyspy Zawadowskie
i Wyspy Œwiderskie to malowniczy odcinek
potê¿nej rzeki o charakterze roztokowym,
obfituj¹cy w wyspy i piaszczyste ³achy. To
ostoja lêgowa i baza pokarmowa licznych
gatunków ptaków. O urokach tych miejsc
mo¿na by³o siê przekonaæ w czasie godzinnego spaceru, który zebranym zapropono-

wa³a Fundacja Ja Wis³a. Ale prócz piêkna
i dziewiczoœci rzuca³y siê w oczy œlady degradacji.
W kierunku wawerskiej czêœci rezerwatu,
kilka metrów od wbitego w ziemiê symbolicznego s³upka, zalegaj¹ porzucone p³yty
eternitowe zawieraj¹ce œmiercionoœny
azbest. Wiele miejsc rozjechanych jest
przez terenowe pojazdy zwane quadami.
Wiele potê¿nych drzew zosta³o bezmyœlnie
spalonych. W spacerze i ustawianiu s³upków uczestniczyli tak¿e przedstawiciele
w³adz i mieszkañców Józefowa oraz Marek
Piwowarski pe³nomocnik prezydenta stolicy ds. zagospodarowania brzegów Wis³y.
Dobrze, ¿e tyle osób i urzêdów odbiera komunikat i odpowiada na wezwanie: Ja Wis³a, Ja Wis³a – s³yszysz mnie?
Magda K.

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej
Napad³ na kobietê
Patroluj¹cy rejon skrzy¿owania ul. Grochowskiej i Zielenieckiej policjanci zobaczyli mê¿czyznê biegn¹cego z damsk¹ torebk¹
pod pach¹. Zareagowali natychmiast - postanowili sprawdziæ
przyczynê poœpiechu mê¿czyzny.
Pomys³ by³ trafny - chwilê wczeœniej 27-letni Daniel S. zaatakowa³ id¹c¹ chodnikiem kobietê,
zacz¹³ dusiæ tak d³ugo, a¿ wypuœci³a z rak torebkê. Ofiara straci³a - na szczêœcie na krótko przytomnoœæ. S¹d aresztowa³ rozbójnika na trzy miesi¹ce.

riuszom, ¿e wymachiwa³ tylko
pistoletem zabawk¹, ale okaza³o
siê, ¿e nie jest to prawda. W szafie ukry³ pistolet gazowy na posiadanie którego nie mia³ pozwolenia. Teraz bêdzie odpowiada³
przed s¹dem.

Kraksa na Wiatraku

Nie lubi³ ¿ony
– wybi³ jej szyby
Ma³¿eñstwo W. nie jest udane
- partnerzy mieszkaj¹ oddzielnie,
pan W. przychodzi do domu tylko spotkaæ siê z dzieæmi. Alimenty
p³aci
nieregularnie
i w ró¿nych kwotach. W jeden
z weekendów zamiast przynieœæ
850 z³otych, mia³ ze sob¹ tylko
dwieœcie. Miêdzy ma³¿onkami
dosz³o do awantury. Pan W. grozi³ ¿onie „zadŸganie” jej no¿em
i podpalenie. Potem kamieniem
wybi³ dwie szyby. Kobieta zawiadomi³a policjê - okaza³o siê,
¿e krewki ma³¿onek by³ pijany,
mia³ 2,3 promila alkoholu we
krwi. Trafi³ do izby wytrzeŸwieñ
i bêdzie odpowiada³ przed s¹dem
za zniszczenie mienia i groŸby
karalne.

Za³o¿y³ siê, ¿e ukradnie...
suknie œlubne
23-letni Rafa³ B. za³o¿y³ siê
z kolegami, ¿e... ukradnie trzy
suknie œlubne. Dlaczego? Tego
nikt nie wie do dziœ, bo zak³adaj¹cy siê byli pijani. Rafa³ B. przyst¹pi³ do dzia³ania, póŸnym wieczorem... p³ytê chodnikow¹ wycelowa³ w witrynê salonu sukien
œlubnych. Trzask t³uczonego
szk³a spowodowa³ interwencjê
przeje¿d¿aj¹cego patrolu policyjnego. Zatrzymali Rafa³a B.
w momencie, gdy wciska³ siê
w otwór w st³uczonej witrynie....

Grozi³ matce pistoletem
Miros³aw B. podczas rodzinnej
awantury z mam¹ i siostr¹ wyj¹³... pistolet i zacz¹³ groziæ, ¿e
wszystkich pozabija. Przera¿one
kobiety zawiadomi³y policjê.
Mê¿czyzna t³umaczy³ funkcjona-

W godzinach rannych na Rondzie Wiatraczna przewróci³ siê
TIR wioz¹cy œwietlówki. Jesienne mg³y i nieuwaga kierowcy
spowodowa³y komunikacyjny
zator na 2 godziny.

Próbowali ukraœæ dach
Prezes jednego z po³udniowopraskich klubów sportowych
z przera¿eniem stwierdzi³, ¿e
z budynku klubowego powoli...
znika dach. Ka¿dego ranka
stwierdza³, a to brak mosiê¿nej
rynny, a to komina, a to innych
metalowych elementów poszycia. Zawiadomi³ policjê. Dochodzenie ustali³o sprawców: krad³
Krzysztof C., do punktu z³omu
odnosi³ Mariusz J. a „towar”
w punkcie przyjmowa³ (nie interesuj¹c siê jego pochodzeniem)
Dariusz K.

Auto pe³ne gorza³y
210 litrów niewiadomego pochodzenia alkoholu zabezpieczyli
policjanci z Pragi Po³udnie podczas przeszukania volkswagena.
Trzech obywateli Gruzji, jad¹cych autem, t³umaczy³o funkcjonariuszom, ¿e wioz¹ rozpuszczalnik potrzebny im do rozcieñczenia farb podczas prowadzonego
remontu. Okazali nawet fakturê
na zakup œrodka chemicznego.
Jak ustalono jednak, firma, która
j¹ rzekomo wystawi³a nie istnieje.
Mê¿czyŸni zostali zatrzymani,
a znaleziony towar zabezpieczony.
Teraz funkcjonariusze z sekcji do
walki z przestêpczoœci¹ gospodarcz¹ ustalaj¹ Ÿród³o pochodzenia
nielegalnego alkoholu.
toms
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W S P Ó L N O TA
MIESZKANIOWA
Motorowa 2 tel. 0697−606−110
zleci:
 konserwacjê wêz³a
cieplnego i instalacji
centralnego ogrzewania
 konserwacjê instalacji zw i cw
 konserwacjê instalacji
elektrycznych
 konserwacjê
œlusarsko-budowlan¹
 utrzymanie porz¹dku
i czystoœci

UBEZPIECZENIA

KSIĘGARNIA „Ściąga”

www.agencjaplus.pl

C.H. Szembeka, I piêtro, paw. 140

 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

 KALENDARZE 2008
 upominki na MIKO£AJKI
 karnety œwi¹teczne
 obrazy

<<GOC£AW>>

Szukasz
niebanalnego
prezentu
świątecznego?
Wykonaj go sama!
To proste!

Pracownia
decoupage’u
i innych twórczych hobby!

„Decora”
Trakt Lubelski 273 lok. 1

Szczegó³y:
www.decora.waw.pl

i 0601 802 113

pon.-pi¹t. 10 00-1900, sob. 900-1600

KORTY TENISOWE
ul. Osowska 15, tel. 022 610−65−23

PRZYJMUJEMY ZAPISY NA
GRĘ ZIMĄ POD BALONEM!
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UBEZPIECZENIA
– Komunikacyjne (PAKIETY)
– Maj¹tkowe
– Firm

tel.

673-29-96

TELEFONY
KOMÓRKOWE





skup  sprzeda¿
sim-locki
akcesoria
naprawy

www.krasphone.pl

 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

KAT. „A” „B” „C” „E”

zaprasza

www.tenis-olszynka.pl

www.pzugoclaw.com

AUTO
SZKO£A

Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”

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

Agencja Ubezpieczeniowa
V-Inspektoratu PZU S.A.

ul. Abrahama 18

Wykonujemy dekoracje okien:
 firany, zas³ony, story rzymskie
i austriackie
 monta¿ karniszy, pomiary i projekty
 pokrowce na meble i narzuty
 du¿y wybór tkanin
ul. Igañska 2 lok. 6
tel. 022 810-24-73; 0503-679-679
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 1100-1800

ROZPOCZĘCIE 29.XI, 12 i 19.XII
tel. 613−63−53,
672−80−50, 813−65−05,
Uczymy z sukcesem!

PRACOWNIK SKLEPU
Weso³a
Od kandydatów oczekujemy:
 zaanga¿owania, gotowoœci do aktywnej wspó³pracy
 dyspozycyjnoœci
 mo¿liwoœci podjêcia pracy w niepe³nym wymiarze
godzin
 mile widziane doœwiadczenie w handlu w bran¿y
spo¿ywczej
Oferujemy:
 stabiln¹, interesuj¹c¹ i odpowiedzialn¹ pracê
 atrakcyjne wynagrodzenie
 podnoszenie kwalifikacji przez szkolenia
Jeœli wzbudziliœmy Pañstwa zainteresowanie prosimy
o przes³anie CV z dopiskiem: „Weso³a”
na adres: bs.strykow@lidl.pl
lub kontakt tel.: 500 072 456
W aplikacji prosimy zawrzeæ sformu³owanie:
„Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw¹ o ochronie
danych osobowych z 29.08.1997r Dz. U. Nr 133, poz. 883)”

REKLAMA

Dołącz
do grona naszych
zadowolonych Klientów!
Już teraz zapisz się
na zabieg laserowej
depilacji owłosienia,
by latem cieszyć się
jedwabiście gładką skórą.

REKLAMA

BILETY LOTNICZE

i innych linii lotniczych

Ubezpieczenia,
TURYSTYKA
HIT ZIMY – MADERA
Rezerwacja hoteli,
promów
Czekamy na Pañstwa
pn.-pt. 1000-1800; sob. 930-1300

KORONA TRAVEL
Salon Urody
tel. 022 870−44−51
www.salonfuturo.pl

Plac Przymierza 1
(Saska Kêpa)

tel. 022 616-26-75/83
korona@koronatravel.com.pl
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Sesje wokół stadionu
Ostatnie posiedzenie rady Pragi Po³udnie
zdominowane zosta³o kwesti¹ lokalizacji
Stadionu Narodowego. Sprawê sygnalizowaliœmy w poprzednim „Mieszkañcu”.
Na wniosek rajców z PO
przewodnicz¹cy rady Marcin
Kluœ zwo³a³ nadzwyczajn¹ sesjê. Ka¿dy z klubów radnych
(PO, LiD i PiS) przygotowa³
swój projekt stanowiska, które
rada mia³aby przyj¹æ. Czêœci¹
wspóln¹ tych projektów by³a
„obrona” lokalizacji Stadionu
Narodowego na ogólnie ujêtym
terenie Stadionu Dziesiêciolecia. Istnia³o niebezpieczeñstwo,
¿e ka¿dy z klubów bêdzie
chcia³ przeforsowaæ swoje Stanowisko, a poniewa¿ ¿aden nie
ma w radzie wystarczaj¹cej
wiêkszoœci, to... ¿aden z projektów nie zostanie uchwalony.

Sportu do placówek s³u¿by
zdrowia: - Blisko mamy co najmniej cztery szpitale: Praski, na
Brzeskiej, Grenadierów i Szaserów. To kolosalna przewaga nad
innymi dzielnicami! Po prawie
godzinnych przepychankach
miêdzy PiS i PO g³os zabra³
Bart³omiej Wichniarz z klubu
Lewica i Demokraci: - Piêkne
s³owa na pocz¹tku, ale zawiedliœcie mnie. Wywi¹za³a siê pyskówka, w której nie chcieliœmy
zabieraæ g³osu. Trzeba wszystko
zrobiæ ¿eby Narodowe Centrum
Sportu powsta³o na Pradze.

tego punktu do porz¹dku
obrad. Taki wniosek musia³o
poprzeæ co najmniej 31 z 60
radnych. Popar³o...32 . Przeciw
debatowaniu nad spraw¹ by³a
przewodnicz¹ca rady Ewa Malinowska-Grupiñska, jej zastêpczyni Ligia Krajewska i...
reprezentuj¹ca Pragê Po³udnie
Dorota Lutomirska. W g³osowaniu nie wziêli udzia³u m.in.
poprzedni przewodnicz¹cy rady Lech Jaworski i kieruj¹ca
miejsk¹ Komisj¹ ds. Euro 2012
Katarzyna Munio. Trzynaœcioro radnych (wszyscy z PO) by-

lokalizacji stadionu wywo³a³a
prezydent Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz - Trzeba te¿
powiedzieæ jasno, ¿e ani z³otówka z ewentualnej sprzeda¿y terenów Stadionu Dziesiêciolecia
nie trafi na Pragê Po³udnie tylko zasili Skarb Pañstwa. Pi³eczkê odbija³ Bogdan Jeziorski
(PO): - A co do tej pory zrobiono ¿eby Euro 2012 zaistnia³o
w Warszawie?
Radny Jeziorski zwróci³ te¿
uwagê na bliskoœæ aktualnej lokalizacji Narodowego Centrum

Przewodnicz¹cy Kluœ podda³
pod g³osowanie uzgodnione
Stanowisko, które zosta³o przyjête jednog³oœnie. Na sali rozleg³y siê brawa.

³o przeciwnych temu punktowi
obrad lub wstrzyma³o siê od
podjêcia decyzji. Mo¿e to sugerowaæ, ¿e w sprawie lokalizacji Stadionu Narodowego jeszcze wszystko jest mo¿liwe.
Tym bardziej, ¿e dzieñ póŸniej
w TVN 24 na pytanie redaktora Miecugowa o lokalizacjê
Stadionu Narodowego prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz odpowiedzia³a:
- Trzeba tê sprawê zostawiæ do
momentu, kiedy siê przejmie
w³adzê...
ar

I N S TA L A C J E
S A N I TA R N E

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich

mosfera na sali obrad zaczê³a
gêstnieæ.

Gor¹ca dyskusja
- Ja siê nie cieszê z dzisiejszej
sesji. Do niej w ogóle nie powinno dojœæ – radna Katarzyna
Doraczyñska (PiS) przypomnia³a, ¿e ca³e zamieszanie wokó³

Radni siê wznieœli
Trzeba by³o wznieœæ siê ponad polityczne podzia³y. 7 listopada radni stanêli na wysokoœci zadania. Przedstawiciele
klubów przed sesj¹ zaczêli
uzgadniaæ projekt wspólnego
Stanowiska. D³ugo to trwa³o.
– Ka¿de s³owo sprawdzane jest
przez piêæset osób – w rozmowie z „Mieszkañcem” ¿artowa³(?) jeden z radnych. Sesja
rozpoczê³a siê z pó³toragodzinnym opóŸnieniem. – Rada
Dzielnicy Praga Po³udnie stanowczo przeciwstawia siê planom przeniesienia Narodowego Centrum Sportu z obecnej
lokalizacji – Jakub Jagodziñski
(PO) odczyta³ treœæ wspólnego
Stanowiska. Potem przewodnicz¹cy Kluœ udzieli³ g³osu goœcinnie przyby³emu na sesjê
pos³owi Arturowi Górskiemu
(PiS). Pose³ popar³ rajców.
– Przyszed³em tutaj nie jako
pose³ PiS, ale pose³ warszawski – mówi³ Artur Górski. –
Chcê wspó³pracowaæ z rad¹
dzielnicy i cieszê siê, ¿e w sprawie Narodowego Centrum Sportu nie kierujecie siê Pañstwo
interesami partyjnymi. Ale at-

Wszystko
jeszcze mo¿liwe
Dzieñ póŸniej, 8 listopada,
Stanowisko za dotychczasow¹
lokalizacj¹ Narodowego Centrum Sportu przyjê³a jednog³oœnie Rada Warszawy. Niepokoj¹ce by³o samo wprowadzenie

WIETNAMCZYCY NA STADIONIE
CZUJ¥ SIÊ DOBRZE
Dziœ w sto³ecznym samorz¹dzie plotkuje siê tylko o dwóch rzeczach: nowym gospodarzu gabinetu s¹siaduj¹cego z lokum Pani Prezydent i potencjalnym nastêpcy Jerzego
Millera. W obu przypadkach wersje zmieniaj¹ siê w tempie podobnym do lokalizacji
Stadionu Narodowego. S³owem nikt nie wie, kto zostanie wojewod¹. Ani czy i kto zast¹pi
Millera. W tej drugiej sprawie wiadomo przynajmniej, ¿e aktualny wiceprezydent (przynajmniej w chwili, gdy numer ten idzie do druku) ma kilka propozycji i jest wkurzony
na Hannê Gronkiewicz-Waltz. A to ju¿ jakiœ konkret.
Wkurzenie Millera jest jak najbardziej merytoryczne i wynika z przyjêtej konstrukcji
z³o¿onego przez Pani¹ Prezydent bud¿etu miasta na 2008 rok. Jest zreszt¹ Jerzy M.
bodaj jedyn¹ osob¹ w Stolicy, która dokument ten zdo³a³a przeczytaæ w ca³oœci. Bud¿et
ma bowiem oko³o 3 kilo wagi i wydrukowany zosta³ w kilkunastu czêœciach. Form¹
imponuje. Treœæ – miejscami – dyskusyjna.
Jak twierdz¹ dobrze poinformowani Miller wkurzy³ siê, bo z bud¿etu wynika, i¿
Miasto zajmowaæ siê teraz bêdzie wy³¹cznie inwestycjami sportowymi. Na szpitale,
pomoc spo³eczn¹ i inne takie ekstrawagancje kasy zabraknie. W ka¿dym razie w ujêciu
wieloletnim, a to dla powodzenia inwestycji jest niezbêdne. Na posiedzeniu zarz¹du
miasta Miller upar³ siê podobno, ¿e nie da siê budowaæ szpitali bez dania na to
odpowiednich pieniêdzy. Widaæ, ¿e cz³owiek krótko w samorz¹dzie…
Bud¿et ma jeszcze tê cechê, i¿ burmistrzowie dzielnic przypomnieli sobie, i¿ mieli
obiecane przed wyborami (i tu¿ po) zwiêkszenie kompetencji. W projekcie widaæ to jak
na d³oni. Znaczn¹ czêœæ inwestycji uznanych przez dzielnice za wa¿ne skreœlono.
Z bud¿etu mo¿na siê miêdzy wierszami domyœlaæ tego, co coraz g³oœniej mówi¹
s³u¿by Pani Prezydent: bêd¹ podwy¿ki. Ratusz na razie zaprezentowa³ za³o¿enia
rewolucji czynszowej (mo¿e spowodowaæ podwy¿ki rzêdu 300 procent) oraz wspomnia³
o „zmianie taryfy biletowej”. Ta zapowiedŸ mo¿e wró¿yæ tylko jedno: podwy¿kê. By³by
to ze strony Ratusza akt odwagi i heroizmu na miarê wojów spod Grunwaldu. Ostatni¹
podwy¿kê cen ZTM wprowadzi³ jeszcze Pawe³ Piskorski na pocz¹tku swego urzêdowania.
Potem Lech Kaczyñski i jego ludzie dwukrotnie projekt wnosili i… wycofywali, bo
okazywa³o siê, ¿e id¹ wybory. Pani Prezydent ma sytuacjê komfortow¹: jeœli Tusk czegoœ
nie sknoci najbli¿sze 3 lata bez wyborów! A to oznacza, ¿e rok 2008 mo¿e byæ „rokiem
podwy¿ek”.
Wszystko to coraz bardziej wkurza radnych stanowi¹cych zaplecze polityczne Pani
Prezydent. Okazuje siê bowiem, i¿ wszystkie te pomys³y poznaj¹, gdy projekty wp³ywaj¹
do Przewodnicz¹cej Rady. Marcin Œwiêcicki projekty uzgadnia³ w gronie koalicjantów,
Pawe³ Piskorski „prezentowa³ przed wniesieniem”, Lech Kaczyñski „informowa³ klub”.
Hanna Gronkiewicz-Waltz zdaje siê osi¹gaæ stan idealny: póki projekt oficjalnie nie
wp³ynie udaje, i¿ dzia³a w pustce. Pierwsze efekty ju¿ s¹: radni Platformy „wnikliwie
przyjrz¹ siê bud¿etowi”, a LiDu „nie popr¹ projektu w tym brzmieniu”. Tymczasem
najbli¿sze otoczenie Pani Prezydent w³asnych g³osów w radzie nie ma. Pobudka!
W Ratuszu trwa ob³awa na sabota¿ystê, który opowiedzia³ Pani Prezydent dyrdyma³y
o mo¿liwoœci przeniesienia Stadionu Narodowego (w planach) z Pragi na dowolne inne
miejsce. Pani Prezydent poda³a newsa mediiom i zrobi³a siê awantura na tysi¹c fajerek
i jednego Andrzeja Halickiego. Ostatecznie Pani Prezydent wróci³a na ziemiê a stadion
na Pragê. Ciekawe czy docelowo?
A propos stadion. Po ratuszu kr¹¿y taka otó¿ historyjka z przysz³oœci. Jest rok 2066,
centrum dowodzenia wojsk chiñskich. G³ównodowodz¹cy patrzy na mapê, a tu: nad
Bugiem Chiñczycy, nad Dnieprem Chiñczycy, nad Dunajem Chiñczycy. I tylko nad Wis³¹,
gdzieœ w rejonie miasteczka Wa-Szu-Wa ma³a zielona plamka. Zdenerwowa³ siê i zapyta³ zastêpcê: „Jak d³ugo jeszcze Wietnamczycy zamierzaj¹ broniæ tego stadionu”?
PODPATRYWACZ
PS. Uwa¿ny Czytelnik zauwa¿y³, i¿ ani s³owem nie wspomnieliœmy o naszej ulubionej
dyr. El¿biecie Wierzchowskiej. To nie przeoczenie. Po prostu nie chcemy jej rozpraszaæ w
boju o brakuj¹ce w bud¿ecie miliony na szpitale. A walczy jak – nie przymierzaj¹c –
Emilia Plater.

REKLAMA

REKLAMA

TAPICER
* USŁUGI
* Narożniki wg. wymiarów klienta
* Materiały obiciowe

hur t

detal

Warszawa, ul. Krypska 52/54

✓ grzejniki ✓ rury i kszta³tki
✓ wk³ady kominowe
✓ pompy ciep³a
✓ kot³y gazowe i olejowe

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

CENY PRODUCENTA

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

BAPLAST
ul. Br. Czecha 19

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

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

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

 renowacjê wszystkich mebli
tapicerowanych, nowoczesnych i stylowych
 nowe meble na wymiar, wersalki,
tapczany, fotele, naro¿niki itd.
wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta
 szycie kurtyn, kotar, zas³on, firan
³¹cznie z monta¿em karniszy
 zabudowy z p³yt meblowych
i meble uzupe³niaj¹ce
 posiadamy wybór tkanin i transport
Z A P R A S Z A M Y : w godz. 7.00−18.00, sob. 9.00−14.00

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

RESTAURACJA

- 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

ul. £ukowska 17A

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

tel./fax: 612-15-78

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

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

www.solipieprz.com

KUPON KONKURSOWY – SUPERWITRYNA 2007
Lp.
1
2
3
4
5
6

Nazwa i adres placówki handlowej lub us³ugowej
SKOK Stefczyka, ul. Grochowska 136
Kawiarnia−Cukiernia „VANILIA NOVA”, ul. Zwycięzców 57
Sklep nr 22 LUX „Społem” WSS, ul. Szaserów 124
Bank Pekao S.A. X O/W−wa, Filia 2, ul. Abrahama 12
Apteka „ARALIA”, ul. Gen. Fieldorfa 40
Szkoła Języków Obcych British School, ul. Grochowska 14E

Lp.
7
8
9
10
11
12

Nazwa i adres placówki handlowej lub us³ugowej
Sklep nr 17 MINI LUX „Społem” WSS, ul. Siennicka 23
Salon Okien „UNIPLAST”, ul. Ostrobramska 73
Sklep nr 18 LUX „Społem” WSS, ul. Grochowska 252
Centrum Medyczne „Ostrobramska” NZOZ MAGODENT, ul. Fieldorfa 40
LUKAS BANK, ul. Grochowska 136
M.K. Szuster – Salon Myśliwski, al. Waszyngtona 38/40

Imiê i nazwisko.......................................................................................................
Adres zamieszkania .............................................................................................................................................................................................................

NA KUPONIE NALE¯Y ZAZNACZYÆ KRZY¯YKIEM SWOJE TRZY PROPOZYCJE

4 MIESZKANIEC

Kobiecym okiem

Ostatnio pewne znajome
dzieciê przekonywa³o mnie, ¿e
sêdzia Anna Maria Weso³owska
w pewnym momencie ka¿dego
odcinka znanego serialu mówi:
„Werdykt zostanie og³oszony,
pa, na razie!” a nie : „werdykt
zostanie og³oszony po naradzie”.
Dzieci czêsto tak maj¹. Moja
kuzynka, w stalinowskich latach
50-tych dzieciêciem bêd¹c,
w kolêdzie „Dzisiaj w Betlejem”
zamiast „i Józef stary, i Józef
stary, Ono pielêgnuje”, z zapa³em œpiewa³a „i Józef Stalin,
i Józef Stalin, Ono pielêgnuje”
i by³a serdecznie zdumiona, gdy
okaza³o siê, ¿e chodzi o zupe³nie
innego Józefa! Inna dziewczynka, w pastora³ce „Z narodzenia
Pana” œpiewa³a o „pasterzach,
co paœli pod WOREM (zamiast:
pod borem) wo³y”, zaœ pewien
ch³opczyk ca³y we ³zach przysiê-

Fot. JKG

Pa,
na razie!

ga³, ¿e ksi¹dz powiedzia³ pod
koniec mszy „idŸcie ofiary do
domu”, a nie – „idŸcie, ofiara
spe³niona”.
Weso³e to, ale niektórym
uœmiech powinien zgasn¹æ na
ustach gdy pomyœl¹, ¿e problem
przek³amañ w komunikacji dotyczy nie tylko dzieci.

Co tam panie na Pradze...

Ciapciak
- Ale ciapciak, panie Kaziu, ale ciapciak! Pan Eustachy Mordziak a¿ trz¹s³ siê z oburzenia. Pan Kazimierz G³ówka stara³ siê
za nim nad¹¿yæ, ale po krótkiej chwili zrezygnowa³.
- Panie Eustachy – o co chodzi, jaki ciapciak?
- No przecie¿ mówie: w naszej kamienicy zrobiliœmy wybory.
Ludzie dosyæ ju¿ mieli poprzedniego ciecia. Na klatkach tyle zamiecione, co dla oka. Po k¹tach brud po kostki. Ale on, ten cieæ
znaczy, chodzi³ i opowiada³, jakie to porz¹dki zaprowadzi³, jak
nam teraz pod nim dobrze. Nic nie robi³, leñ patentowany! Braciszka mia³, te¿ zakapiorka. Podobni jak dwie krople wody. Na przemian po drzwiami stali i pods³uchiwali, co siê u ludzi dzieje. Policja zawsze sie ko³o nich krêci³a, ci¹gle z nimi jakieœ konszachty
mieli, jakby ten nasz dom, to jakaœ podejrzana speluna by³a.
- D³ugo znosiliœcie tê niedogodnoœæ? - zapyta³ pan G³ówka, bo
lubi³ konkrety.
- Bêdzie ze dwa lata, jakeœmy sobie te rodzinke na ³eb wziêli. Na
pocz¹tku wra¿enie robili niez³e – obiecywali, ¿e to bêdzie najspokojniejsza kamienica w okolicy, ¿e bêdziemy mieli czysto i wygodnie. Sam siê da³em zabajerowaæ i rêkê za nim podnios³em. Ile ja
razy tego potem ¿a³owa³em! A Krysia, to ju¿ mi chcia³a ten g³upi
³eb ususzyæ. – Ty durnowaty, ty! Jak tylko coœ zrobisz po swojemu,
to od razu k³opot.
- A co szanown¹ pani¹ Krysiê tak zdenerwowa³o?
- Pewnego wieczora towar przywieŸli. Wiesz pan – te biusthaltery, co nimi handlujemy. A poniewa¿ œwiêta za pasem, to i trochê

¯ona mówi jedno, m¹¿ s³yszy
drugie. M¹¿ nic nie mówi, ale
¿ona i tak us³yszy, co trzeba.
Wie swoje. M¹¿ otwiera lodówkê i mówi: tu nie ma nic do jedzenia! Czy to znaczy, ¿e ktoœ
im wymiót³ ca³e zapasy? Nic
podobnego! Chodzi raczej o to,
¿e nie ma piwa i kie³basy pod-

suszanej. ¯ona mówi: nie mam
siê w co ubraæ! Mê¿owi ¿y³a
nabrzmiewa, poniewa¿ nie dale, jak wczoraj reperowa³ drzwi
do szafy zepsute, bo dopychane
kolanem (inaczej nie chcia³y
siê zamkn¹æ z powodu nadmiaru jej ciuchów). A jej chodzi
o to, ¿e nie ma ¿adnej b³êkitnej
bluzeczki, która œwietnie uzupe³ni³aby nowy, popielaty kostium.
Podobnie jest w ¿yciu publicznym. W programach wyborczych s³yszeliœmy o 100 mln
z³ dla ka¿dego Polaka, 3 milionach mieszkañ, tysi¹cach autostrad, o drugiej Japonii, drugiej
Irlandii, czwartej Rzeczypospolitej. A gdybyœmy umieli s³uchaæ
inteligentnie, okaza³o siê, ¿e by³a mowa o zdobywaniu naszej
przychylnoœci, o ¿¹dzy w³adzy,
s³owem - prawdziwa treœæ wysy³anego do nas komunikatu by³a
inna ni¿ ta, któr¹ odebraliœmy.
Trudna sprawa z tym s³uchaniem. S³uchaj¹c, co ktoœ do nas
mówi, czêœciej konsultujmy siê
z w³asnym sumieniem i rozs¹dkiem by rozumieæ œwiat, ludzi
i siebie samych.
żu
No to pa, na razie!

bo¿onarodzeniowego drobiazgu. Bo jak siê panie Kaziu zawczasu
nie pomyœli, to potem w hurtowni kiszka z wod¹ i mo¿esz pan zapomnieæ o œwi¹tecznym zarobku. PóŸno jakoœ siê z t¹ dostaw¹ wyrobili i trzeba to by³o gdzieœ zwaliæ. No to przywieŸli do domu.
Mówi Krysia: dawajcie panowie tu, a potem siê to na bazar do
magazynku wywiezie.
- Co cieæ ma z tym wspólnego?
- Mign¹³ mi miêdzy jednym kursem na górê, a drugim. Braciszek te¿ siê pojawi³, nie wiadomo sk¹d. Na drugi dzieñ, jakaœ
szósta by³a, walenie do drzwi. Otwieraæ, policja! Ja zaspany, Krysia w koszuli… Otworzy³em – stoi mundurowy z cywilem.
– S³u¿ba Celna, mówi ten cywil i blache pokazuje.
- Celna, w œrodku Grochowa? Tu do najbli¿szej granicy, na
Okêcie, parenaœcie kilometrów. A on na to: Porz¹dek musi byæ,
a u was chiñskie staniki s¹, poka¿cie faktury. Przeliczyli te bistonosze, Miko³aje. Nie by³o ani za du¿o, ani za ma³o… i poszli w kibinimateri.
- Nie chcê pana smuciæ panie Eustachy, ale ktoœ ich musia³ na
pañstwa napuœciæ.
- Do dziœ zachodze w g³owe, kto? Ale gdy pozostali lokatorzy
zachcieli wybraæ nowego ciecia, to chêtnie im w tym pomog³em.
Nie by³o ³atwo, bo on mia³ poœród nas pomagierów. Ale siê uda³o. Demokracja w kamienicy zwyciê¿y³a!
- A jaki jest ten nowy?
Na razie robi dobre wra¿enie, jak tamten na pocz¹tku. Uœmiecha siê, patologie obiecuje zlikwidowaæ… ¯e niby pozamiata. Tylko, ¿e teraz to ja ju¿ taki ³atwowierny nie bêdê. Poczekam.
- A co z tamtym?
- Nawet mu kluczy od pakamery nie przekaza³ osobiœcie, tylko
przez tego braciszka, w morde je¿a. Taki ciapciak.
Szaser

Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

P r e z y d e n t We n e z u e l i
„prawie
na Berneñskiej”
Ju¿ samo imiê zaintrygowa³o mnie, gdy od pani Any Pino Pasquier, chargée d’affaires Bolivariañskiej Republiki Wenezueli, otrzyma³em zaproszenie do rezydencji
ambasadora na Berneñsk¹ na Saskiej Kêpie na œniadanie robocze w dniu 1 paŸdziernika z pos³em do Parlamentu Latynoamerykañskiego (cia³o wielonarodowe)
z ramienia Wenezueli.
Nosi on nazwisko niemieckie – Wimmer – ale to nic specjalnie dziwnego, poniewa¿ w Ameryce £aciñskiej spotyka siê wiele takich nazwisk. Natomiast jego imiê daje do myœlenia; brzmi ono Carolus – to forma archaiczna, ³aciñska, normalnie bowiem po hiszpañsku mówi i pisze siê imiê Karol – Carlos. Nie jestem ca³kiem tego
pewien, ale wydaje mi siê, ¿e kiedy w Watykanie pad³y s³owa „Habemus Papam”
(„Mamy Papie¿a”) dotycz¹ce kardyna³a Karola Wojty³y, to nast¹pi³y po nich s³owa
„Carolum Wojtyla” („Karola WojtyL ), bo litera „£” by³a dla W³ochów wówczas tak
samo egzotyczna, jak On sam.
Dr Carolus Wimmer jest z pochodzenia Niemcem. Przyjecha³ na sta³e do Wenezueli w 1957 roku. We wrzeœniu i w paŸdzierniku 2007 roku w Polsce znalaz³ siê
dlatego, ¿e obje¿d¿a³ wówczas kraje Unii Europejskiej, by zapoznawaæ ich w³adze
i spo³eczeñstwa z projektem nowej konstytucji Wenezueli zaproponowanej przez rewolucyjnego prezydenta tego pañstwa, Hugo Chaveza, którego dr Wimmer jest entuzjastycznym zwolennikiem. Konstytucja ta, je¿eli zostanie przyjêta w referendum
a na to siê zanosi, obdarzy Chaveza praktycznie pe³ni¹ w³adzy dla budowy ustroju,
który on nazywa „socjalizmem XXI wieku”.
Dr Wimmer to bardzo inteligentny i wykszta³cony cz³owiek i œwietny polemista.
Wiadomo, ¿e Chavez ju¿ przeprowadzi³ wiele, jak je nazywa, misji, maj¹cych na celu wydŸwigniêcie indiañskich mas ludowych (sam jest Indianinem) do poziomu ludzkiego ¿ycia. Gdy mu powiedzia³em, ¿e Chavezowi uda siê zrealizowaæ jego program
tylko dlatego, ¿e Wenezuela ma ropê, on odpowiedzia³: „Wenezuela od dziesi¹tków
lat mia³a ropê, ale masy indiañskie ¿y³y tak nêdznie jak ¿y³y. Dopiero Chavez zmienia ich los”.
Fenomen Chaveza (jest prezydentem od 2 lutego 1999 roku) znalaz³ – paradoksalnie – swe potwierdzenie 9 listopada br. w czasie obrad Szczytu Iberoamerykañskiego w Santiago de Chile. Tam Chavez zachowa³ siê tak, ¿e sta³ siê obiektem surowej krytyki du¿ej czêœci sfer rz¹dowych i opinii w wielu krajach – z wyj¹tkiem radykalnych przywódców latynoamerykañskich – Evo Moralesa w Boliwii czy Fidela
Castro na Kubie. Na wspomnianym szczycie, Chavez nieoczekiwanie zaatakowa³ poprzedniego premiera Hiszpanii, prawicowca, José Mariê Aznara, nazywaj¹c go faszyst¹. „Faszyœci to nie ludzie – powiedzia³ - ¯mija jest bardziej ludzka ni¿ faszysta
czy rasista”. Na to król Hiszpanii, Juan Carlos, cz³owiek opanowany, nie wytrzyma³
i krzykn¹³ do Chaveza: „A mo¿e byœ siê tak zamkn¹³”. Ale on w dalszym ci¹gu atakowa³ Aznara, tak, ¿e Juan Carlos wyszed³ z sali. Za nim wybieg³a prezydent Chile,
Michelle Bachelier, i uprosi³a go, by wróci³.
Wkrótce póŸniej odby³ siê alternatywny szczyt organizacji lewicowych, w którym
wzi¹³ udzia³ oczywiœcie Chavez, Morales, prezydent Nikaragui i wiceprezydent Kuby. Tam Chavez powiedzia³: „Mo¿e sobie byæ królem, ale nawet król nie mo¿e mi
kazaæ siê zamkn¹æ. Mo¿e sobie byæ królem i g³ow¹ pañstwa, ale ja te¿ ¿¹dam szacunku, bo ja te¿ jestem g³ow¹ pañstwa, z t¹ ró¿nic¹, ¿e trzykrotnie wybran¹”.
K³opot z tym, ¿e to prawda. Chavez wygra³ trzy razy w wyborach do ró¿nych cia³,
w tym w wyborach prezydenckich, parlamentarnych i w referendum, i w ka¿dych
z rosn¹c¹ liczb¹ g³osów. Wszystkie te wybory by³y kontrolowane przez Organizacjê
Pañstw Amerykañskich, bêd¹c¹ pod wp³ywami USA, a referendum dodatkowo przez
by³ego prezydenta USA, Jimmy Cartera. To dlatego p. Carolus Wimmer móg³ tak
przekonywaj¹co mówiæ w rezydencji na Berneñskiej, na prawym, naszym brzegu
Wis³y.
Zygmunt Broniarek
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US£UGI POGRZEBOWE
Miejskie Przedsiêbiorstwo
Us³ug Komunalnych Sp. z o.o.

FUTRA KO¯UCHY
ODZIE¯ SKÓRZANA

 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

Universam Grochów I piêtro
ul. Grochowska 207

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

pn.-pt. 11.00-19.00 sob. 10.00-15.00

ZAKŁAD POGRZEBOWY

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

Oœrodek NAMYS£OWSKA
WOW „Wis³a”

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

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)

KREDYTY
BANKOWE

– zajêcia w grupach 1 lub 2 razy w tygodniu,
fitness i æwiczenia rehabilitacyjne

TYLKO NA DOWÓD OSOBISTY

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

ul. Ostrobramska 101 lok. 335 b
(wejcie od PKO S.A.)
tel. (022) 465-65-01,
0603-507-106

Tel. 022 619-27-59, 022 818-83-81
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

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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ZAU£KI HISTORII

Hej, kto Polak na bagnety!
P
owstanie Listopadowe to jedno z najwiêkszych powstañ
narodowych. Bana³. A jednak... jest w nim prawda. Trwa³o
prawie rok, bo sk³ada³o siê na nie
kilkadziesi¹t bitew, które w wiêkszoœci skoñczy³y siê zwyciêstwem wojsk
polskich. Niestety zwyciêstwa w bitwach nie zapewni³y sukcesu powstaniu.
G³ówn¹ przyczyn¹ wybuchu Powstania Listopadowego by³o nieprzestrzeganie przez cesarzy rosyjskich
postanowieñ konstytucji 1815 roku.
W 1819 car Aleksander I zniós³ wolnoœæ prasy i wprowadzi³ cenzurê prewencyjn¹. W 1820 zawieszono wolnoœæ zgromadzeñ. W 1823 Rosjanie
rozbili sieæ tajnych stowarzyszeñ
w prowincjach zabranych. Miko³aj
Nowosilcow rozpocz¹³ przeœladowanie cz³onków Towarzystw Filomatów
i Filaretów. W 1825 car zlikwidowa³
jawnoœæ obrad sejmowych. Jednoczeœnie wzmog³y siê przeœladowania
polskich organizacji niepodleg³oœciowych. W 1827 nast¹pi³y aresztowania cz³onków Towarzystwa Patriotycznego. Polska opinia publiczna
pozna³a prawdziwe zamierzenia cara
Miko³aja I.

wych. Nastêpnego dnia, wraz
z uzbrojon¹ ludnoœci¹ cywiln¹, opanowali stolicê. W ten sposób spisek
wojskowy przekszta³ci³ siê w powstanie. Wielki ksi¹¿ê Konstanty
z czêœci¹ wiernych mu genera³ów
i wojsk wycofa³ siê z Warszawy.
30 listopada Rada Administracyjna
powo³a³a Stra¿ Bezpieczeñstwa, dowodzon¹ przez Piotra £ubieñskiego,
której zadaniem by³o rozbrojenie ludnoœci cywilnej Warszawy. Po nieudanych próbach rozbrojenia powstañców
nast¹pi³a eskalacja ruchu powstañczego. 1 grudnia powsta³o Towarzystwo
Patriotyczne, kierowane przez Maurycego Mochnackiego. Domaga³o siê
podjêcia natychmiastowej akcji zbrojnej przeciwko wojskom rosyjskim.

SPRZYSIÊ¯ENIE
PODCHOR¥¯YCH
W roku 1828 w warszawskiej
Szkole Podchor¹¿ych Piechoty zawi¹za³o siê pod dowództwem podporucznika Piotra Wysockiego sprzysiê¿enie przeciwko wodzowi naczelnemu wojsk Królestwa Polskiego
Wielkiemu Ksiêciu Konstantemu.
By³ on bratem cesarza Rosji i króla
Polski Miko³aja I. Nienawidzono go
za stworzenie systemu tajnej policji
i donosicielstwa, a tak¿e za publiczne
poni¿anie polskich oficerów. Bunt
wybuch³ noc¹ z 29 na 30 listopada
1830. Sygna³em do insurekcji mia³
byæ po¿ar browaru na Solcu. Grupa
24 spiskowców, z³o¿ona g³ównie
z m³odych inteligentów opanowa³a
Belweder – rezydencjê wielkiego
ksiêcia. Konstanty zdo³a³ siê jednak
przed napastnikami ukryæ. Powstañcy dziêki pomocy warszawiaków
zdobyli Arsena³. Zamordowali szeœciu przeciwnych powstaniu genera³ów i wysoko postawionych wojsko-

Gen. Józef Dwernicki

3 grudnia 1830 r. utworzono Rz¹d
Tymczasowy, którego prezesem zosta³
ksi¹¿ê Adam Jerzy Czartoryski. Wodzem Naczelnym rz¹d mianowa³ gen.
Józefa Ch³opickiego. Ten 5 grudnia
og³osi³ siê dyktatorem powstania usi³uj¹c jednoczeœnie doprowadziæ do rokowañ z carem. Na rokowania uda³ siê
Ksi¹¿ê Drucki-Lubecki. 13 grudnia car
wyda³ ukaz o przeprowadzeniu mobilizacji korpusu interwencyjnego pod dowództwem feldmarsza³ka Iwana Dybicza, który mia³ st³umiæ powstanie. 20
grudnia Sejm wyda³ manifest,
w którym og³osi³ powstanie narodowe
przeciw Rosji, przedstawiaj¹c opinii

miêdzynarodowej przyczyny jego wybuchu. „Zarêczona wolnoœæ osobista
zgwa³cona, zape³niono wiêzienia,
przed wojenne s¹dy postawiono osoby
cywilne, rozci¹gniêto sromotne kary
na obywateli, których ca³¹ win¹ by³o,
¿e ducha i charakter narodowy ratowaæ od zepsucia i zguby zamierzali.”

WOJNA
17 stycznia, wobec fiaska rokowañ
z Miko³ajem I, który za¿¹da³ bezwarunkowej kapitulacji powstañców gen.
Ch³opicki z³o¿y³ dyktaturê. Radykalne
Towarzystwo Patriotyczne kierowane
przez Joachima Lelewela zdoby³o
wówczas decyduj¹cy g³os w Sejmie,
który 25 stycznia 1831 r. na wniosek
pos³a Romana So³tyka podj¹³ uchwa³ê
o detronizacji Miko³aja I.
W odpowiedzi granice Królestwa
Polskiego przekroczy³a 115 tys. armia
rosyjska z 336 dzia³ami pod wodz¹
feldmarsza³ka Iwana Dybicza.
30 stycznia 1831 r. Sejm powo³a³
w miejsce rozwi¹zanej Rady Najwy¿szej Narodowej Rz¹d Narodowy. Po
pocz¹tkowych odosobnionych sukcesach polskich pod Stoczkiem 14 lutego i Wawrem, dosz³o do rosyjskiej
próby szturmu na Warszawê. Jednak
nierozstrzygniêta bitwa pod Olszynk¹
Grochowsk¹ 25 lutego 1831 roku,
podczas której ciê¿ko ranny zosta³
Ch³opicki, uniemo¿liwi³a te plany
i przynios³a stronie polskiej sukces
taktyczny.
Po bitwie dyktaturê obj¹³ genera³
Jan Skrzynecki. Na kontrofensywê
zgodzi³ siê dopiero pod koniec marca.
Sukcesy w bitwach pod Wawrem, Dêbem Wielkim i Iganiami i... Skrzynecki przerwa³ kontrofensywê. Niestety
26 maja Rosjanie wygrali bitwê pod
Ostro³êk¹. To za³ama³o morale polskich ¿o³nierzy. Skrzynecki tym razem
znów zwleka³ z atakiem na dziesi¹tkowane przez cholerê wojska rosyjskie.
Dopiero 11 sierpnia z³o¿ony zosta³
z urzêdu.
15 sierpnia Towarzystwo Patriotyczne podjê³o próbê dokonania zamachu
stanu. T³um warszawski zamordowa³
wiêzionych na Zamku Królewskim
zdrajców. Chaos opanowa³ wówczas
genera³ Jan Krukowiecki, który stan¹³
na czele rz¹du z niemal dyktatorsk¹
w³adz¹.

Tymczasem wojska rosyjskie okr¹¿y³y Warszawê. Po utracie Woli, gdzie
podczas rosyjskiego szturmu zgin¹³
gen. Józef Sowiñski, dowództwo powstania podda³o stolicê. Kilka tygodni
póŸniej nast¹pi³ rozpad Sejmu, Rz¹du
Narodowego i wojska, którego znaczna czêœæ przekroczy³a granice Prus
i Galicji.

CH£OP NAS ZDRADZI£
Do upadku powstania i przegrania
wojny w du¿ym stopniu przyczynili siê
niewierz¹cy w mo¿liwoœæ zwyciêstwa
i w gruncie rzeczy lojalistycznie nastawieni wobec cara arystokratyczni przywódcy polityczni: Adam Jerzy Czartoryski, Bonawentura Niemojowski,
a tak¿e nieudolni dowódcy: genera³owie Józef Ch³opicki, Jan Skrzynecki,
Jan Krukowiecki, Henryk Dembiñski
i Maciej Rybiñski. Po Warszawie kr¹¿y³ wówczas na ten temat wierszyk:
Ch³op nas zdradzi³,
skrzynka przyskrzyni³a,
kruk oko wydzioba³,
ryba zatopi³a.
Jednak do upadku przyczyni³y siê
tak¿e brak wsparcia ze strony ludnoœci
ch³opskiej, bo przecie¿ ca³y czas trwa³a walka o uw³aszczenie ch³opów i likwidacjê pañszczyzny, a na co nie
chcia³a zgodziæ siê szlachta. Ponadto
Rosja mia³a militarn¹ przewagê, która
nie dawa³a nadziei na prowadzenie
wojny w d³u¿szym okresie.
Warszawianka 1831 roku (fr. La
Varsovienne) - Zosta³a napisana w jêzyku francuskim przez narodowego
poetê Francji Casimira François Dela-

vigne'a pod wp³ywem wydarzeñ Powstania Listopadowego. W oryginale
zaczyna siê od s³ów: „Il est levé voici
le jour sanglant...”. Autor najbardziej
znanego polskiego przek³adu to Karol
Sienkiewicz. Muzykê skomponowa³
Karol Kurpiñski.
Oto dziœ dzieñ krwi i chwa³y,
Oby dniem wskrzeszenia by³,
W têczê Franków Orze³ Bia³y
Patrz¹c lot swój w niebo wzbi³,
A nadziej¹ podniecany,
Wo³a do nas z górnych stron,
„Powstañ Polsko, skrusz kajdany,
Dziœ twój tryumf albo zgon.”
Hej, kto Polak, na bagnety!
¯yj swobodo, Polsko ¿yj,
Takim has³em cnej podniety,
Tr¹bo nasza, wrogom grzmij! (...)
Małgorzata K. Piekarska

Rady i Zarz¹dy Dzielnic Rembertowa i Pragi Po³udnie
Kr¹g Pamiêci Narodowej Stowarzyszenie Olszynka Grochowska

zapraszaj¹ na obchody

177. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego
PROGRAM UROCZYSTOŒCI
24 listopada (sobota) godz. 16.00

 Koœció³ pw. Œw. O. Rafa³a Kalinowskiego, al. gen. A. Chruœciela 103
Koncert Orkiestry Koncertowej „VICTORIA” Parafii Matki Boskiej Zwyciêskiej

25 listopada (niedziela)
Olszynka Grochowska – Aleja Chwa³y
 godz. 12.30 Odegranie Hymnu Narodowego
 godz. 12.45 ods³oniêcie i poœwiêcenie g³azu gen. dyw. Jana Skrzyneckiego
 godz. 13.00 Msza Œwiêta Polowa
 godz. 13.40 Komunikat Kapitu³y Orderu Gwiazdy Wytrwa³oœci
 godz. 13.45 Z³o¿enie ziemi z pól bitewnych w zbiorowej mogile 7300 poleg³ych
 godz. 13.50 Apel poleg³ych
 godz. 14.00 Ceremonia z³o¿enia wieñców
 godz. 14.15 Wi¹zanka pieœni powstañczych w wykonaniu Orkiestry WP

REKLAMA

REKLAMA

Przygotuj się do zimy!
Zima idzie! Wraz z ni¹ sezon na czapki, suche powietrze w domu (kaloryfery), zaœ na dworze – mróz szczypi¹cy policzki.
Jak siê do tego przygotowaæ? To pytanie zadaliœmy dwóm znanym specjalistkom z salonu Milord przy Kobielskiej 17.
– To œwietny czas na specjalistyczne zabiegi, zw³aszcza na maseczki – mówi Ala
Bia³kowska, doœwiadczona kosmetyczka.
– Zapraszamy na maseczki wzmacniaj¹ce, z p³atem kolagenowym z mask¹ algow¹ czy, szalenie lubiane przez klientki,
maski z retinolem i witamin¹ C, pachn¹ce
œwie¿ymi owocami. To pozwoli przygotowaæ siê na trudny okres zimy.
- Czapka sp³aszcza ka¿d¹ fryzurê, dlatego warto zadbaæ o w³osy ju¿ teraz – radzi El¿bieta WoŸniak, fryzjerka. – Polecam headline w³osów – zabieg, który
uniesie je u nasady, nadaj¹c lekki skrêt,
zharmonizowany z ich naturaln¹ lini¹.
Wa¿ne, ¿e nie musi „zrastaæ”, jak trwa³a,
lecz po 6-8 tygodniach po prostu znika!
Ze specjalistkami z Milorda zima nie
jest straszna zw³aszcza, ¿e w salonie na
Kobielskiej trwa promocja (a¿ od 50%
taniej) na wybrane zabiegi dla pañ emerytek!

Informacje tel. 22 610 85 03; www.salony−milord.pl
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FA R B Y
LAKIERY
KLEJE

61 LAT
LAT TRADYCJI

OSZCZĘDZAJ
PIENIĄDZE I CZAS!

„DARCHEM”
Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86

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

SKLEP PATRONACKI
OFERUJE:

✔
✔
✔
✔

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

HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

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!!!
KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika

10 %

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.

W 89. rocznicê Odzyskania
Niepodleg³oœci, w niedzielê 11
listopada w Sanktuarium
Matki Bo¿ej Królowej
Polskich Mêczenników
odprawiono
Mszê Œwiêt¹. Po niej
burmistrz dzielnicy
Praga Po³udnie Tomasz
Kucharski zaprosi³ przyby³ych na koncert poetycko-muzyczny „Legiony to…” z udzia³em orkiestry dêtej „Legenda”
oraz solistów Opery Narodowej
i Kameralnej. Dodatkowym

walorem koncertu by³a narracja
prowadzona przez znakomitego
aktora Janusza Zakrzeñskiego.
Mimo niskiej temperatury
panuj¹cej w koœciele, serca publicznoœci rozgrza³y s³owa
i melodie polskich pieœni patriotycznych w mistrzowskim
wykonaniu Anny Lubañskiej mezzosopran, Witolda ¯o³¹dkiewicza – baryton oraz orkiestry pod dyrekcj¹ Grzegorza
Berniaka. Wspania³y koncert
zosta³ nagrodzony gromkimi
brawami publicznoœci.
Ju¿ po raz 11. Federacja Polskich Banków ¯ywnoœci zbieraæ bêdzie artyku³y spo¿ywcze
w sklepach i supermarketach na
terenie ca³ego kraju, które
przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia trafi¹ do osób najbardziej potrzebuj¹cych. Zbiórka
zaplanowana jest na weekend
od 30 listopada do 2 grudnia.
Zbierane bêd¹ produkty
o przed³u¿onej trwa³oœci, jak
makaron, konserwy czy s³odycze, które przekazane zostan¹
nastêpnie organizacjom i insty-

Z
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tucjom zajmuj¹cym siê do¿ywianiem najbardziej potrzebuj¹cych.
Na konkurs fotograficzny
„Wawer – to co mnie urzeka”
zorganizowany przez wawerski
urz¹d dzielnicy nap³ynê³o 67
prac o bardzo zró¿nicowanym
poziomie artystycznym. Jury
pod przewodnictwem naszego
redakcyjnego kolegi Leszka
Pogorzelskiego mia³o nie³atwe
zadanie w wy³onieniu najciekawszych prac. G³ówn¹ nagro-

dê przyznano zdjêciu „Trasa
Siekierkowska” autorstwa Piotra Kubika. Nagrodê drug¹ zdoby³a Katarzyna Tausiewicz za
zdjêcia przyrody, a trzeci¹ Olga
Czeranowska za pracê „Co
w Wiœle p³ywa”. Wœród wyró¿nionych dominowali bardzo
m³odzi twórcy. Najm³odsza
uczestniczka – Ola Kacpryñska
mia³a 7 lat!
W poniedzia³ek 3 grudnia
o godz. 16.00 w Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie
odbêdzie siê aukcja prac dzieci
ze Œrodowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Grochow-

TA

skiej 259a. Na aukcji wystawione bêd¹ drewniane obrazki,
których motywem s¹ anio³ki
wyciête ze sklejki, pomalowane
farbami, miski lepione z liœci
i nie tylko, anio³y p³askie z wtopionym szk³em witra¿owym
oraz oprawione w drewniane
ramki, anio³y wypuk³e i flakoniki. Aukcja bêdzie po³¹czona
z wystaw¹ prac, które mo¿na
ogl¹daæ do 9 grudnia br.
9 listopada br. starsi mieszkañcy Weso³ej licznie przybyli na zaproszenie swojego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej na
uroczyste spotkanie z okazji
Dnia Seniora. Oko³o setka nestorów obejrza³a w Gimnazjum
Nr 119 specjalnie przygotowan¹ przez uczniów wystawê
z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci.
Goœciem specjalnym by³a Halina Fr¹ckowiak, która zaœpiewa³a swoje najwiêksze przeboje.

Wystêpy dzieci z zespo³u tanecznego NIKA, piosenki biesiadne œpiewane przy akompaniamencie akordeonu, s³odki
poczêstunek sprawi³y, ¿e tego

dnia mimo ch³odu panuj¹cego
na zewn¹trz – wszystkim zrobi³o siê jakoœ cieplej i radoœniej na duszy.
W pi¹tek 23 listopada w Przedszkolu
„Misia Czarodzieja”
przy ul. Chrzanowskiego odbêdzie siê przegl¹d
twórczoœci dzieciêcej pod tytu³em „Przygoda z Misiem Uszatkiem”. Honorowy patronat nad
przegl¹dem obj¹³ Tomasz Kucharski, burmistrz dzielnicy
Praga Po³udnie. Podczas przegl¹du mo¿na bêdzie obejrzeæ
wystawê pluszowych misiów.
W sobotê i niedzielê 1 i 2
grudnia w Hali Sportowej „Ko³o” przy ul. Obozowej 60 odbêdzie siê I i II Miêdzynarodowa
Wystawa Kotów Rasowych,
któr¹ bêdzie mo¿na zwiedzaæ

w godzinach 10.00-18.00. Wystawê obj¹³ honorowym patronatem Prezydent m.st. Warszawy i burmistrz dzielnicy Warszawa Wola, organizatorem jest
EKKR Elitarny Klub Kota Rasowego.
W sobotê 1 grudnia w hotelu
RADISSON przy dŸwiêkach
zespo³u muzycznego ¯uki,
Charytatywny Andrzejkowy
Bal Lekarzy „Ponad Podzia³ami” poprowadzi znany aktor
Jacek Borkowski. Organizatorem balu jest dzia³aj¹ca przy
Okrêgowej Izbie Lekarskiej
w Warszawie Fundacja Pro Seniore.
(ab)

Zaproszenia dla mieszkańców
 Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Grochowska 274 (wejœcie od Kamionkowskiej) - 24.11. godz. 18.00 –
„…I nagle mewy krzyk” – wiersze œródziemnomorskie. Poeta
maltañski Immanuel Mifsud, wiersze czytaj¹ Ewa Kalamat
i Maciej Kujawski, prowadzenie wieczoru Jola Skrzeczkowska
– poetka.
 Klub „Dziwny Œwiat Edwarda M.” Plac Szembeka 4a Festiwal „Literatura na Peryferiach” - 22.11. godz. 18.30 „Wyspiañski i ca³a prawda o kulach w murze”. Spotkanie z Barbar¹
Osterloff, teatrologiem, potomkini¹ rodu Osterloffów, XIXwiecznych budowniczych grochowskiego przemys³u, m. in. na
temat historii Dworku Osterloffów, w którym Stanis³aw Wyspiañski umieœci³ akcjê „Warszawianki”: 06.12. godz. 18.30 –
„Dlaczego kota z Woli na Grochów przywioz³em?”Goœciem
bêdzie Jerzy Sosnowski. Spotkania prowadzi Cezary Polak,
dziennikarz, mieszkaniec Grochowa.Wstêp wolny.
 Klub Osiedlowy „Groszek” ul. Ostrzycka 2/4 - 23.11 godz.
17.30 Warsztat plastyczny „Mój pejza¿ jesienny malowany œwiec¹ i tuszem”. Wstêp wolny!; 28.11 godz. 18.00 „Rozczesa³a, rozpuœci³a z³ote w³osy” - spotkanie z pieœni¹ i obrzêdowoœci¹ Lubelszczyzny. Wstêp wolny!
 Dom Kultury „Rembertów” al. Komandosów 8 – 28.11.
w godz. 17.00-20.00 Zabawa dla doros³ych – „Andrzejki 2007”
(wieczór wró¿b, horoskopów, przepowiedni i magii); do 31.11.
w godz. 14.00–20.00 czynna jest wystawa pt. „Znaki zodiaku”;
01-31.12. w godz. 14.00-20.00 - Wystawa sekcji plastycznej DK
„Rembertów”
pt.
„W
wigilijnym
nastroju”;
01-31.12. w godz. 14.00-20.00 wystawa prac uczestników sekcji
komputerowej prowadzonej przez Wies³awa Czy¿ewskiego;
06.12. godz. 18.00 Spotkanie z Miko³ajem. W programie: kolêdy, pastora³ki, opowieœci œwi¹teczne i noworoczne, konkursy
i zabawy.
 Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14-23.11. godz.
17.00-20.00 - Turniej tenisa sto³owego dla m³odzie¿y i doros³ych o puchar Wiceburmistrza ds. Sportu Stanis³awa Choiñskiego i Przewodnicz¹cego Rady Osiedla Wygoda – Kawêczyn
Roberta Kusia; 24.11. godz. 17.00-19.00 - Wieczór kabaretowy
pt.: ,,Chcemy byæ zawsze m³odzi” w wykonaniu kabaretu „Zadra”; 28.11. godz. 10.00 - 12.00 - Filmoteka dla ka¿dego cz³owieka – film edukacyjny dla przedszkola; 30.11. godz.18.00 Zabawa Andrzejkowa dla doros³ych przy zespole muzycznym
Swing;
 Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 - 05.12. godz.
18.00 „Podró¿e przed… i poœlubne” wg Aleksandra Fredry
i Zygmunta NiedŸwieckiego, premiera spektaklu w re¿yserii
Szczepana Szczytno; 11.12. godz. 18.00 „Œwi¹teczny Koncert
Melodyjek” w programie m. in. pokaz przedpremierowy fragmentów bajki „Po¿arcie królewny Bluetki” w re¿yserii Ireny Rogowskiej.
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Dnia 26 lipca 2007 roku
S¹d Rejonowy dla Warszawy Pragi-Po³udnie w III Wydziale Karnym w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy ASR Anna Ostrowska
Protokolant Katarzyna Boratyñska
w obecnoœci Prokuratora
po rozpoznaniu dnia 26.07.2007 r.
sprawy Jaros³awa Jana Kowalczyka, urodz. 21 stycznia 1972 roku w Pu³awach,
syna Jerzego i Alfredy z domu Rutkowska
oskar¿onego o to, ¿e:
w dniu 17 lutego 2007 r. w Warszawie umyœlnie naruszy³ zasady bezpieczeñstwa
w ruchu l¹dowym okreœlone w art. 45 ust. 1 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 poz. 602 z póŸniejszymi zmianami) w ten
sposób, ¿e znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci – 1 badanie wykaza³o 1,28 mg/l,
II badanie wykaza³o 1,25 mg/l zawartoœci alkoholu w wydychanym powietrzu
kierowa³ samochodem marki Ford Fiesta o nr rej. WT 18189 to jest o przestêpstwo
okreœlone w art. 178a § 1 KK
orzeka
I.

II.
III.

IV.
V.

oskar¿onego Jaros³awa Jana Kowalczyka uznaje za winnego
pope³nienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178a
§ 1 KK wymierza mu karê grzywny w wysokoœci 250 (dwustu
piêædziesiêciu) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki
dziennej na kwotê 20 (dwudziestu) z³otych;
na podstawie art. 42 § 2 KK i art. 43 § 1 pkt. 1 KK orzeka wobec
oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 (piêciu) lat;
na podstawie art. 63 § 2 KK na poczet orzeczonego zakazu
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zalicza
oskar¿onemu okres zatrzymania prawa jazdy nr 02549/01/0614 od
dnia 17 lutego 2007 roku do dnia 26 lipca 2007 roku;
na podstawie art. 50 KK orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez og³oszenie w czasopiœmie;
na podstawie art. 627 kpk zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu
Pañstwa koszty s¹dowe w kwocie 590 z³otych w tym 500 z³otych
tytu³em op³aty.

Dnia 24 sierpnia 2007 r.
S¹d Rejonowy dla Warszawy Pragi Po³udnie w III Wydziale Karnym w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: SSR Anna Wielgolewska-Widarska
Sêdziowie-£awnicy:
Protokolant: Joanna Karczmarek
w obecnoœci Prokuratora:
po rozpoznaniu dnia 24.08.2007 r.
sprawy Jana Dobiesz, ur. 05.11.1963 r. w Poniatowej
syna Józefa i Zofii zd. Karpiñska
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 30.01.2007 r. w Warszawie na ul. Ch³opickiego
umyœlnie naruszy³ zasady bezpieczeñstwa w ruchu l¹dowym okreœlone w art.
45 ust. 1 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. Nr 98
poz. 602 z póŸniejszymi zmianami) w ten sposób, ¿e kierowa³ pojazdem marki
Fiat 126p nr rej. WX661YY bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci tj. maj¹c I – 0,67
mg/l, II 0,69 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178a § 1 kk.

I.

II.
III.
IV.
V.

Oskar¿onego Jana Dobiesz uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego
mu aktem oskar¿enia czynu i czyn ten kwalifikuje jak wystêpek z art.
178a § 1 kk i za to na mocy art 178a § 1 kk skazuje oskar¿onego na karê
8 (oœmiu) miesiêcy ograniczenia wolnoœci zobowi¹zuj¹c do nieodp³atnej
kontrolowanej pracy na cel spo³eczny w wymiarze 20 (dwudziestu)
godzin w stosunku miesiêcznym;
na mocy art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskar¿onego œrodek karny
w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych
w ruchu l¹dowym na okres 4 (cztery) lat;
na mocy art. 50 kk podaje treœæ niniejszego wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez jego opublikowanie w jednym z lokalnych tytu³ów
prasowych;
na mocy art. 63 § 2 kk na poczet orzeczonego œrodka karnego zakazu
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zalicza oskar¿onemu
okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 30.01.2007 r. do dnia 24.08.2007 r.,
na mocy art. 627 kpk zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa
koszty s¹dowe w kwocie 270 (dwieœcie siedemdziesi¹t) z³otych.
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Nauka... Radość... Przyjaźń
W tym roku skoñczy³ 85 lat. I wcale nie wybiera siê na emeryturê. Jak przysta³o na
prawdziwego pozytywistê – ciê¿ko pracuje.
Mowa o Prusie.
O Prusie, czyli o warszawskim XXXV Liceum Ogólnokszta³c¹cym z oddzia³ami dwujêzycznymi im. Boles³awa Prusa. W nadchodz¹cy weekend
w szkole przy ul. Zwyciêzców
7/9 uczniowie, kadra pedagogiczna i absolwenci œwiêtowaæ
bêd¹ szacowny jubileusz 85-lecia istnienia placówki. 23 i 24
listopada w szkole odbêdzie
m.in. podsumowanie dorobku
uczniów i nauczycieli, „sentymentalna podró¿” po szkole,
prezentacja okolicznoœciowych
wystaw oraz spektakli teatralnych w wykonaniu uczniów, na-

uczycieli i absolwentów. Bêdzie
te¿ okazja do spotkania znajomych sprzed lat. – Zjazd absolwentów, to œwietna sprawa –
mówi Urszula Miernik, która liceum skoñczy³a w 1985 roku.
– Ostatni raz, jako klasa spotkaliœmy siê piêæ lat temu, tak¿e
przy okazji zjazdu. Urszula z pamiêci recytuje listê kole¿anek
i kolegów, z którymi cztery lata
chodzi³a do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Pamiêta
te¿ nazwiska nauczycieli. – Wychowawczyni¹ naszej klasy by³a
Barbara Jasiñska – dodaje – dyrektorem szko³y Jan Strzelec,

a jego zastêpc¹ Zofia Kuchna.
Prus zawsze by³ cenion¹ szko³¹.
W ostatnim czasie wzbogaci³
siê o kilka wa¿nych inwestycji.
– W poprzedniej kadencji oddaliœmy do u¿ytku nowoczesny
kompleks przyszkolnych boisk,
zrobiliœmy lodowisko – mówi
radna Miros³awa Terlecka,
przewodnicz¹ca dzielnicowej
komisji oœwiaty. – Wyremontowaliœmy te¿ schody i pod³ogi.
To nie koniec modernizacji
szko³y.
Burmistrz Pragi Po³udnie
Tomasz Kucharski mówi, ¿e
w tej kadencji bêdzie zmodernizowana przyszkolna sala
gimnastyczna. – To priorytetowa inwestycja – dodaje burmistrz. Obecnie w Prusie prawie osiemdziesiêcioro nauczy-

Kolorowa
Grochowska
W paŸdziernikowym „Mieszkañcu” (Nr 18 z 2007 r.)
ukaza³ siê artyku³ pt. „Kolorowa Praga”. Okazuje siê,
¿e ta publikacja by³a bardzo
inspiruj¹ca...
„Kolorowa Praga” mówi³a o uchwale Rady Dzielnicy Praga Po³udnie proponuj¹cej
utworzenie przez w³adze Warszawy specjalnego funduszu, z którego mo¿na dofinansowaæ
remonty elewacji i docieplenia budynków po³o¿onych wzd³u¿ „strategicznych” ulic. Tak¹
arteri¹ bez w¹tpienia dla Pragi Po³udnie jest ul.
Grochowska. Jej liftingiem zajêli siê... uczniowie kamionkowskich podstawówek. – Artyku³
w „Mieszkañcu” natchn¹³ nas – mówi Barbara Trzonkowska prezes Stowarzyszenia Kupców „Rogatka”, targowiska po³o¿onego przy
ul. Grochowskiej – Chcieliœmy zobaczyæ, jak
realizacjê pomys³u zarz¹du i rady dzielnicy wi-

dz¹ m³odzi mieszkañcy. Stowarzyszenie razem
z Rad¹ Osiedla Kamionek zorganizowa³o konkurs plastyczny w³aœnie pod nazw¹ „Kolorowa
Praga”, w którym wziêli udzia³ uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 60 przy ul. Zbaraskiej
i podstawówki nr 255 przy ul. Kamionkowskiej. Dzieci pokaza³y, jak mo¿na zmieniæ szatê zaniedbanych kamienic.

cieli przekazuje wiedzê 670
uczniom. Jubileusz 85-lecia
mo¿e zgromadziæ nawet 500
osób zwi¹zanych ze szko³¹.
– Do tej pory udzia³ w uroczystoœci zg³osi³o ponad 400
uczniów – cztery dni przed obchodami podlicza Ewa Buta
dyrektor liceum. Obchody zakoñcz¹ siê w sobotê, ale nie
wiadomo o której godzinie.
O 18.30 absolwenci zaczynaj¹
„nieoficjaln¹” czêœæ uroczystoœci. – Przy kawie i muzyce –
zaznacza dyrektor Buta. – I dobrym jedzeniu. W³aœnie robiê
zakupy, aby ³adnie przystroiæ
„salê restauracyjn¹”. Absolwentka Urszula Miernik jest
przekonana, ¿e po szkolnych
uroczystoœciach razem z klas¹
trafi do jednej z sasko-kêpskich knajpek. W koñcu has³em Prusa jest – Nauka... Radoœæ... PrzyjaŸñ.
ar

– Œwietny pomys³! – ideê skwitowa³ wiceburmistrz dzielnicy Marek Karpowicz, a jego
szef, kieruj¹cy dzielnic¹ Tomasz Kucharski
bez chwili wahania obj¹³ konkurs swoim patronatem. Prace, które wp³ynê³y na konkurs
(jedna z nich na zdjêciu) zosta³y zaprezentowane Marcinowi Klusiowi, przewodnicz¹cemu rady dzielnicy. Spodoba³y siê tak bardzo,
¿e przewodnicz¹cy Kluœ obieca³ porozmawiaæ
z Marzenn¹ Koraszewsk¹ szefuj¹c¹ dzielnicow¹ komisj¹ kultury o tym, w jaki sposób samorz¹d mo¿e w³¹czyæ siê w konkurs.
Efektem zaanga¿owania siê w „Kolorow¹ Pragê” bêdzie m.in. wystawa uczniowskich prac w sali obrad rady dzielnicy.
– Wszystkim nam, mieszkañcom i osobom
zwi¹zanym z Prag¹ Po³udnie zale¿y na tym,
jakie wra¿enie sprawiaj¹ g³ówne ulice
dzielnicy – mówi prezes Trzonkowska.
– Wra¿liwoœæ dzieci, uczniów podstawówek, pokazuje, jak bardzo mo¿e zmieniæ
siê szara ulica Grochowska. Jak bardzo
mo¿e byæ atrakcyjna. W czasie najbli¿szej
sesji rady dzielnicy uczestnicy i laureaci
konkursu otrzymaj¹ atrakcyjne nagrody.
„Mieszkañcowi” przyjemnie, ¿e nasz artyku³ prezentuj¹cy ideê samorz¹du by³ inspiracj¹ do tak twórczych dzia³añ. Magda K

Podwójne życzenia!
W œrodê 7 listopada Szko³a Podstawowa nr
141 im. majora Henryka Sucharskiego przy
ul. Szaserów obchodzi³a 40-lecie swojego istnienia. Z tej okazji przygotowano prezentacjê
multimedialn¹, wystawê zdjêæ oraz akademiê.

Ju¿ od samego wejœcia do budynku widaæ by³o, ¿e uroczystoœæ
zosta³a starannie przygotowana. Uœmiechniête maluchy prowadzi³y goœci do szatni i by³y bardzo przejête œwiêtem szko³y. Przed sal¹ gimnastyczn¹, w której odbywa³a siê gala, ustawiono wystawê
zdjêæ z wa¿nych szkolnych wydarzeñ. Nic dziwnego, ¿e budynek
jest bardzo zadbany – has³o szko³y to „Nasza szko³a zawsze m³oda”. Odnowiono wiêc obejœcie i salê gimnastyczn¹, zakupiono nowe meble i powiêkszono iloœæ komputerów. W swoim zwyczaju
szko³a ma organizowanie Festiwalu Ma³ych Form Artystycznych
„Henryki”, podczas którego uczniowie ujawniaj¹ swoje liczne talenty.
Imiê majora Henryka Sucharskiego szko³a przyjê³a 7 wrzeœnia
1971 roku, po czterech latach dzia³ania. Ówczesnym dyrektorem
by³ Bernard Michalik. Dziœ funkcjê tê pe³ni Anna Go³ygowska.
Podczas swojego przemówienia „przyzna³a siê” do tego, ¿e 40-lecie œwiêtuje podwójnie, gdy¿ szko³a funkcjonuje dok³adnie tyle, od
ilu lat Pani Anna jest na œwiecie! A zatem sk³adamy podwójne ¿yczenia!
Agata Ballaun
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NARZYNKI

GWINTOWNIKI

Tw ó j F r y z j e r

Metal−Market

ul. Siennicka 22

HURT DETAL

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”)

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

ŒRUBY

„Spo³em” WSS
Praga Po³udnie
organizuje i zaprasza na

MIESI¥C PROMOCJI
P R O D U K TÓ W P O L S K I C H
w DH „Universam” ul. Grochowska 207

CODZIENNIE DEGUSTACJE I NISKIE CENY
PRODUKTÓW UZNANYCH
POLSKICH FIRM OD 5 DO 30.11.2007 R.!
Jakoœæ produktów gwarantowana!
III tydzieñ 19-24.11.2007 r.
 Mro¿onki:
Hortino, Elbro, Jawo, Frosta, Kotlin
IV tydzieñ 26.11.-01.12.2007 r.
 Soki:
Hortex, Gros Nova, Tymbark, Marwit, Pepsi,
Symbio, Coca-Cola
Szanowni Klienci!
Ponadto w placówce handlowej:
 przyjmujemy op³aty za domowe rachunki „MOJE RACHUNKI”
 do³adowania telefonów komórkowych „MOJE DO£ADOWANIA”
 realizujemy kupony SODEXHO PASS
 p³atnoœæ za zakupy kartami p³atniczymi
 prowadzimy równie¿ do³adowania karty miejskiej
– biletów okresowych ZTM „STREFA”

Wszystkich naszych klientów ZAPRASZAMY!
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w³asny
parking
ZAMKI

P
LINKI

Salon

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
Z NASZYCH US£UG:
❤ fryzjerskich ❤ kosmetycznych
❤ masa¿y
❤ manicure ❤ pedicure ❤ solarium
❤ sauny ❤ ³aŸni

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

Skwer otwarty w terminie

Konstanty Bartoñ

We wtorek, 20 listopada,
uroczyœcie zosta³ oddany do u¿ytku zmodernizowany skwer na Placu
1831 roku. Prace rewitalizacyjne pomiêdzy grochowskimi ulicami Kordeckiego i Zaliwskiego
trwa³y kilka miesiêcy.

– wiceburmistrz
Pragi Po³udnie
przy telefonie
„MIESZKAÑCA”

W tym czasie uporz¹dkowano
drzewostan, ustawiono oœwietlenie, zbudowano alejki spacerowe,
nasadzono krzewy. Dla najm³odszych mieszkañców Grochowa
zbudowano niewielki, ogrodzony
plac zabaw. W czasie otwarcia
skweru to w³aœnie dzieci by³y
g³ównymi goœæmi uroczystoœci.

Mimo ch³odu na Plac 1831 r.
przyby³o przesz³o stu przedszkolaków z pobliskich przedszkoli nr
57, 179 i 331. – Modernizacja tego skweru to najwiêksza w tym roku dzielnicowa inwestycja –
mówi³ wiceburmistrz Pragi Po³udnie Adam Grzegrzó³ka. Rolê wiceburmistrza przy tej inwestycji
podkreœla³a Ewa MalinowskaGrupiñska przewodnicz¹ca Rady
Warszawy: - On naprawdê potrafi „chodziæ’ za spraw¹ i doprowadziæ j¹ do koñca. Przy przecinaniu
symbolicznej wstêgi przewodnicz¹ca Rady wykaza³a siê tak¿e
wielk¹ roztropnoœci¹ – zwróci³a
uwagê, aby ostro¿nie obchodziæ

Wawer umiera obojêtnie (cd.)

To nasz problem!
Miesi¹c temu opublikowaliœmy artyku³ o zagro¿eniu ekologicznozdrowotnym, jaki stwarza azbest. Ten cichy morderca, jako materia³
budowalno-izolacyjny w latach 70. by³ masowo stosowany w budownictwie i in¿ynierii wodno-œciekowej. Potem dopiero okaza³o
siê, co on naprawdê potrafi. Rozproszone w powietrzu w³ókna azbestu uwolnione z drobiny wielkoœci ³epka od zapa³ki, stanowi¹ œmiertelne zagro¿enie dla naszych p³uc. Gdy Polacy jeŸdzili do USA pracowaæ przy usuwaniu azbestu z budynków mieszkalnych, u nas dopiero zaczynano o tym niebezpieczeñstwie mówiæ. W koñcu jednak
i my zaczêliœmy go usuwaæ, ale jak to my - byle jak. W zdecydowanej wiêkszoœci u¿ywany do krycia wiejskich domów i budynków gospodarczych wywo¿ony by³ po prostu do lasu, wrzucany do rzek,
w najlepszym wypadku na nieprzygotowane wysypiska. Dopiero po
wejœciu Polski do Unii Europejskiej sprawa nabra³a powagi.
Jak pisa³ na naszych ³amach (Mieszkaniec z 8.11.2007 r.) pose³
PSL Janusz Piechociñski, a wczeœniej przewodnicz¹cy Komisji
Ochrony Œrodowiska Sejmiku Mazowieckiego, na Mazowszu wystêpuje ³¹cznie 1,5 miliona ton wyrobów zawieraj¹cych azbest.
Unieszkodliwienie tej trucizny bêdzie kosztowa³o ok. 7 miliardów
z³otych. Nie ma ¿adnej mo¿liwoœci, by ten wydatek mogli wzi¹æ na
siebie w³aœciciele budynków. Dlatego oprócz zorganizowania odpowiednio przygotowanych sk³adowisk uruchamia siê specjalne
programy finansowania tego przedsiêwziêcia z pieniêdzy publicznych. W ¿adnym razie nie mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e azbest to nie
jest problem lokalnych w³adz. A tak w³aœnie powiedzia³ rzecznik

siê z no¿yczkami. W koñcu jest
nie tylko samorz¹dowcem, ale
tak¿e matk¹ trojga dzieci.
Maluchy czym prêdzej pogna³y rozgrzaæ siê i poszaleæ na

zabawowych
urz¹dzeniach,
a kieruj¹ca dzielnicowym wydzia³em ochrony œrodowiska
Ewa Kiedrowicz-Gwadera czêstowa³a dzieci cukierkami. ar

prasowy Wawra – pan Andrzej Murat. „To ich problem” … Czyli
nie nasz, nie problem w³adz dzielnicy. Przytoczyliœmy jego wypowiedŸ w artykule („Wawer umiera obojêtnie”, autor ar. – „Mieszkaniec 18.10.07), w którym pisaliœmy o zagro¿eniu azbestowym
w Wawrze. Ono nie jest naszym wymys³em, ono istnieje naprawdê.
„Mieszkaniec” poda³ konkretne adresy, na podstawie urzêdowych
danych, gdzie wystêpuje azbest .
Jeœli zatem rzecznik dzielnicy mówi, ¿e to jest „ich problem”,
czyli nie w³adz, a w³aœcicieli: wspólnot mieszkaniowych, zarz¹dów
itd., to zachowuje siê skandalicznie - zarówno w œwietle przepisów
pañstwowych, jak i w wymiarze moralnym. To nie jest „ich” problem, to jest problem „nasz”, wspólny i w³adza dzielnicy nie mo¿e w tej kwestii byæ obojêtna. Pan rzecznik mia³ wszelkie mo¿liwoœci, by wyjœæ z tej niezrêcznoœci z twarz¹ - myliæ siê, przejêzyczyæ,
mo¿e ka¿dy.
„Mieszkañcowi” zale¿y na wspó³pracy z ka¿dym, kto dobro mieszkañców ma na wzglêdzie. Jednak wawerscy urzêdnicy najpierw
obrazili siê, a potem wynajêli „cz³owieka od mokrej roboty”, ¿eby
uszu nam natar³. Jak to z cynglami jednak bywa, trafi³ siê mocny
w rêkach, ale s³aby w g³owie. Nie doczyta³, nie zrozumia³, a paln¹³. Napisaliœmy, ¿e jak siê oblicza co roku w wyniku chorób spowodowanych azbestem umiera 100 tys. osób. Nawet nieskomplikowany umys³ musia³ zrozumieæ, ¿e nie chodzi o 100 tys. wawerczyków. Choæ wydaje siê to niemo¿liwe, nasz polemista – niejaki (ag)
ze zbli¿onego do w³adz dzielnicy „Informatora Wawra”
(„Uœmiercony Wawer”, 9.11.07) jednak tego nie poj¹³ i uczyni³
nam zarzut, ¿e uœmierciliœmy 100 tys. mieszkañców Wawra! Mo¿emy tylko Bogu dziêkowaæ, ¿e nie ma akurat jakiejœ wojny, bo po jego artykule, za sianie defetyzmu i podwa¿anie autorytetu wawerskiej w³adzy, skazaliby nas na œmieræ przez rozstrzelanie. Historia
(red.)
zna takie przypadki. Tragiczne, choæ jak ze Szwejka.

W poniedzia³ek 26 listopada br.
w godz. 15.00-16.00
przy redakcyjnym telefonie
z Czytelnikami spotka siê
wiceburmistrz ds. spo³ecznych
(pomoc spo³eczna, zdrowie, sport,
obs³uga mieszkañców)
– Konstanty BARTOÑ
tel. 022 810-64-12

Pędzelkiem
MIESZKAŃCA
Jacek Frankowski

REKLAMA

REKLAMA

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

tel. 810−87−32, 610−50−31
 Leczenie w znieczuleniu
 Protetyka – protezy, korony,
mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 Laseroterapia – paradontoza
 Wybielanie jednowizytowe
 RTG na miejscu
poniedziałek, czwartek – 1300−1900
wtorek – 930−1700
sobota – 900−1300

SKLEP MEBLOWY
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

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”

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

Żaluzje
Roletki
materiałowe
Moskitiery
Verticale

RABAT
45%
MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54
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Ewakuacja Szpitala Grochowskiego
W Szpitalu Grochowskim wybuch³ po¿ar. Z p³on¹cych sal ewakuowano 60 pacjentów. T³umy gapiów przygl¹da³y siê akcji ratowniczej i ewakuacyjnej. Oby³o siê bez ofiar w ludziach, gdy¿...
...gdy¿ akcja by³a symulowana. W po³udnie, 14 listopada, okolice Szpitala Grochowskiego zape³ni³y siê funkcjonariuszami Policji i Stra¿y Miejskiej. Wszêdzie krêcili siê ludzie w kamizelkach miejskiego
Biura Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego kierowanego przez dyrektor Ewê Gawor. Po chwili z okien drugiego
piêtra naro¿nej czêœci szpitala
(od strony ul. Grenadierów i al.
Waszyngtona) zaczê³y wydobywaæ siê k³êby dymu. Ulicê Grenadierów przeszy³y g³oœne
dŸwiêki stra¿ackich syren.
Przed szpital zajecha³o piêæ

wozów Stra¿y Po¿arnej. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli
do akcji. Trzeba by³o ugasiæ po¿ar w szpitalnym skrzydle
i ewakuowaæ pacjentów. Z po¿arem stra¿acy rozprawili siê
doœæ szybko, ale nie wszystko
sz³o tak, jak powinno. Kilku
stra¿aków bez skutku mocowa³o siê z zaklinowanym zamkniêciem ulicznej studzienki
przeciwpo¿arowej, z której mogliby czerpaæ wodê (na zdjêciu
poni¿ej). Nie dali rady jej otworzyæ. – Zdajemy sobie sprawê,
¿e przy tej akcji wychodz¹ ró¿ne mankamenty – komentowa³a
ewakuacjê El¿bieta Wierz-

chowska dyrektor sto³ecznego
Biura Polityki Zdrowotnej –
I w³aœnie o to chodzi. ¯eby
sprawdziæ, co nale¿y poprawiæ
i poprawiæ to, aby kolejne æwiczenia przebieg³y lepiej. Jesteœmy wobec siebie krytyczni i zaraz po akcji przystêpujemy do
jej oceny. Kiedyœ do koniecznoœci ewakuacji któregokolwiek
ze szpitali mo¿e przecie¿ dojœæ
z ró¿nych wzglêdów, a takich
æwiczeñ nie przeprowadzano
w stolicy co najmniej od kilkunastu lat. Dyrektor Wierzchowska chwali³a wspó³dzia³anie
w czasie akcji ró¿nych s³u¿b.
Po ugaszeniu po¿aru przyst¹piono do ewakuacji pacjentów.
Chorych przenoszono lub przewo¿ono do podstawionego
przed szpitalem autobusu
MZA. Aby nie ryzykowaæ
zdrowia prawdziwych pacjentów, chorych pozorowali harcerze z Hufca ZHP im. Leonida
Teligi z Grodziska Mazowieckiego. M³odzie¿ znakomicie
odgrywa³a swoje role. Uœmiechy na twarzach „pacjentów”
zagoœci³y dopiero, gdy znaleŸli
siê w ewakuacyjnym autobusie. W rozmowie z „Mieszkañcem” przyznali, ¿e czuj¹ siê

trochê sko³owani i zadymieni.
– Ale bêdziemy ¿yli! – zapewnia³a sympatyczna harcerka
w szpitalnej pid¿amie. Równie
powa¿nego
zaanga¿owania
w akcjê ratuj¹cy oczekiwali od
personelu medycznego szpitala. – Lekarze zbyt lekko potraktowali æwiczenia – mówi³a po
akcji Aleksandra Tutak z Ko-

mendy Sto³ecznej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Warszawie.
– Szpital jest obiektem specjalnym, przeznaczonym w znacznej mierze dla osób z ograniczon¹ zdolnoœci¹ poruszania.
Do czasu przyjazdu s³u¿b ratowniczych to personel medyczny powinien udzielaæ pomocy pacjentom.

REKLAMA

W akcji brali udzia³ stra¿acy
ze Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej i Jednostki
Ratowniczo-Gaœniczej Nr 8
z Warszawy. Mimo, ¿e ogólnie
æwiczenia zakoñczy³y siê pomyœlnie, to lepiej ¿eby do
prawdziwej ewakuacji Szpitala Grochowskiego nigdy nie
dosz³o.
ar
REKLAMA

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO

G A B I N E T U S TO M ATO L O G I C Z N E G O
Zakres us³ug:
 stomatologia zachowawcza  stomatologia dzieciêca
 protetyka  chirurgia stomatologiczna
Gwarantujemy wysokiej klasy us³ugi
w promocyjnych cenach oraz nowoczesny sprzêt!

Warszawa Miêdzylesie ul. Mrówcza 193A
tel. 022 853-82-43 lub 0501-792-075

Gabinet stomatologiczny

MIKROL

lek. stom. Alicji Surowieckiej

specjaliœci:
 psycholog (opinie)  reedukator
 logopeda

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
leczenie zachowawcze ❍ chirurgia ❍ protetyka
❍ profilaktyka

Gabinet Pomocy
Psychologiczno−Pedagogicznej

Zapisy telefonicznie (022) 610−31−35
Warszawa, ul. Jarocińska 17
www.gppp.republika.pl

ZDROWIE I SI£Y ODZYSKASZ TYLKO W KRYNICY-ZDROJU

Sanatorium Uzdrowiskowe

Zg o d a

Gabinet
Stomatologiczno –
−– Lekarski

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

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

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!
10 MIESZKANIEC

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

 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

CENTRUM MEDYCZNE
FUNDACJI ZDROWIE
vis a vis Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 17

Zaprasza 8.XII.2007 r. w godz. 900 – 1400
na bezpłatne badania laboratoryjne
(cholesterol, cukier, morfologia)
oraz PORADY lekarzy specjalistów
dla dzieci i dorosłych
Dodatkowych informacji udziela RECEPCJA Lecznicy:
tel. 022 812 51 50, 022 815 25 90

WA R S Z AWA

W zwi¹zku z bardzo du¿ym zainteresowaniem naszych Czytelników ponownie publikujemy
artyku³ o supernowoczesnym aparacie s³uchowym Oticon Delta.

DELTA – każdy może
słyszeć lepiej
Firma Oticon, wiod¹cy producent aparatów s³uchowych wprowadzi³a na rynek aparat Delta, który burzy dotychczasowe wyobra¿enia na temat wygl¹du i mo¿liwoœci aparatów s³uchowych.
Delta, aparat s³uchowy
o atrakcyjnym trójk¹tnym kszta³cie, dostêpny w 17 ¿ywych
kolorach ma wiêcej wspólnego z nowoczesnymi, miniaturowymi urz¹dzeniami hi-tech
ni¿ z tradycyjnymi wyobra¿eniami o aparatach s³uchowych. Nowatorskie wzornictwo i styl Delty zosta³y nagrodzone w 2006 roku presti¿ow¹ nagrod¹ œwiatowych
projektantów Red Dot Design w kategorii „Best of the
best”.
Unikalny wygl¹d Delty
idzie w parze z jej dzia³aniem.
Wykorzystuj¹c najnowoczeœniejsz¹ technikê cyfrowego
przetwarzania dŸwiêku, aparat w ci¹gu sekundy dokonuje
tysiêcy zmian w ustawieniu,
aby st³umiæ otaczaj¹cy nas
ha³as i poprawiæ rozumienie
mowy. Jest to niezwykle wa¿ne, je¿eli weŸmie siê pod
uwagê, ¿e obecnie nawet co
druga osoba powy¿ej piêæ-

dziesi¹tego roku ¿ycia ma
problemy z rozumieniem mowy w ha³asie.
Jedyny w swoim rodzaju
trójk¹tny kszta³t wzmacniacza
aparatu Delta zapewnia optymalne po³o¿enie systemu nowoczesnych mikrofonów kierunkowych w p³aszczyŸnie po-

Oticon Delta - aparat XXI wieku

W Delcie zastosowano równie¿ system wielopasmowej
adaptacyjnej kierunkowoœci,
dziêki czemu nieprzerwanie
dokonuje ona wyboru takiej
metody przetwarzania dŸwiêku, która zapewnia najlepszy
odbiór mowy w szumie oraz
potrafi st³umiæ ha³as pocho-

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA£ÓW:
Warszawa – Praga Południe, ul. Ostrołęcka 4, tel. 022 498−74−80
Warszawa – Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 022 353−42−50
Warszawa – Praga Pó³noc, ul. Brzeska 12, tel. 022 499-69-40
Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 022 353-06-20
Warszawa – Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 022 498-75-40
Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 0 514 922 227 (po godz. 15-tej)
Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 022 862-99-90
Warszawa – Bemowo, ul. Cio³ka 11, tel. 022 877-07-63
Warszawa – Bielany, ul. ¯eromskiego 33, tel. 022 499-66-30

ziomej w odstêpie 9 mm, a s³uchawka umieszczona w przewodzie s³uchowym (tzw. RITE
- receiver in the ear), zapewnia
niespotykane dot¹d wzmocnienie w zakresie du¿ych czêstotliwoœci.

dz¹cy z kilku Ÿróde³ jednoczeœnie. Gdy w ha³asie pojawia
siê mowa, Delta wykorzystuje
zaawansowan¹ technologiê
VoiceFinder™ (wykrywania
mowy), aby zapewniæ optymaln¹ redukcjê ha³asu w za-

kresie czêstotliwoœci pasma
mowy. Narzêdziem umo¿liwiaj¹cym harmonijne wspó³dzia³anie systemów redukcji
ha³asu, kompresji i kierunkowoœci jest system Sztucznej Inteligencji (Artificial Intelligence), w który wyposa¿ony jest
aparat Delta.
- Bez w¹tpienia Delta ma
niewiele wspólnego z aparatami s³uchowymi wykorzystywanymi przez naszych dziadków
– mówi Andrzej Konopka,
prezes zarz¹du Oticon Polska
sp. z o.o. – To urz¹dzenie
wspomagaj¹ce s³yszenie, które
³¹czy
najnowoczeœniejsze
technologie i osi¹gniêcia
w dziedzinie audiologii ze
wspó³czesnym, atrakcyjnym
designem. Delta jest produktem dla osób, które potrzebuj¹
poprawy komfortu s³yszenia,
aktywnych, dbaj¹cych o zdrowie, lecz tak¿e przywi¹zuj¹cych wagê do atrakcyjnego
wygl¹du.
Aparat Delta mo¿na dopasowaæ do ró¿nych rodzajów
ubytków s³uchu do 80 dB. Dostêpny jest w trzech segmentach cenowych, a raz na piêæ lat
zakup Delty mo¿e byæ czêœciowo refundowany przez NFZ.
Je¿eli chcesz pos³uchaæ, jak
s³yszy siê w aparacie Delta,
skontaktuj siê z oddzia³ami firmy FONIKON, która œwiadczy us³ugi dla osób s³abos³ysz¹cych. Zapraszamy tak¿e na
bezp³atne badania s³uchu i porady specjalisty protetyka s³uchu.
AS 2007
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Przychodnia Lekarska

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

tel. 673-35-00

Ul. KOMORSKA 42
Warszawa-Grochów
tel. 022 879-87-61

Zapraszamy doros³ych, m³odzie¿, dzieci!

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA
wybielanie zêbów

profilaktyka próchnicy dzieci

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

ORTODONCJA
aparaty sta³e i ruchome

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

IMPLANTY
NOWOŒÆ: profesjonalne czyszczenie zêbów
z kamienia i osadu przez wykwalifikowan¹ higienistkê.
Znieczulenia miejscowe.
Nowoczesny sprzêt i materia³y
INDYWIDUALNY DOBÓR POSTÊPOWANIA
LECZNICZEGO.

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

REKLAMA

 KOMPLEKSOWE
WYPOSA¯ENIE
GABINETÓW
 SERWIS SPRZÊTU
I KOÑCÓWEK

APARATY S£UCHOWE

Zapraszamy:
pon.-pt. w godz. 10.00-17.30
ul. Br. Czecha 39
tel.353−42−50

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

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia
zapewnia czêœciow¹
refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych
Autoryzowany dystrybutor:

INDYWIDUALNY SPRZÊT ORTOPEDYCZNY
- GORSETY ORTOPEDYCZNE WSZYSTKIE TYPY
- SZNURÓWKI ORTOPEDYCZNE
- WK£ADKI ORTOPEDYCZNE
- OBUWIE ORTOPEDYCZNE
- APARATY ORTOPEDYCZNE KOÑCZYN DOLNYCH

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

- PROTEZY KOÑCZYN DOLNYCH, MODU£OWE Z ELEMENTÓW POLSKICH
I IMPORTOWANYCH

SPRZÊT REHABILITACYJNY
- WÓZKI INWALIDZKIE: POKOJOWE, LE¯AKOWE, TOALETOWE,
WÓZKI Z NAPÊDEM RÊCZNYM I ELEKTRYCZNYM
- CHODZIKI, BALKONIKI, KULE, LASKI I INNY SPRZÊT REHABILITACYJNY

Lecznica
Stomatologiczno-Lekarska
DEMETER

ZAOPATRUJEMY PACJENTÓW
W RAMACH UMÓW Z REGIONALNYMI ODDZIA£AMI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

STOMATOLOGIA,
Ginekologia, Neurologia,
Medycyna Pracy,
Badania Laboratoryjne

ZAK£AD TECHNIKI ORTOPEDYCZNEJ Sp. z o.o.
Siedziba: Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa

ul. Bia³ostocka 7 tel. 22 619-81-94
ul. Targowa 2

tel. 22 618-40-50

ul. Potocka 14

tel. 22 833-43-43

Lecznice czynne:
pn.-pt. 800-2000, sobota 800-1300
www.demeter.com.pl
e-mail: lecznica_demeter@op.pl

Warszawa ul. Kawêczyñska 16
tel. 022 619-94-25
Warszawa, ul. Schillera 10

pon., œr., pt. 800-1600
wt, czw. 800-1800
w godz. 900-1300

Filia: ul. Kajki 28, 04-634 Warszawa
tel. 022 812 09 24, fax. 022 618 67 49
zto@wp.pl
Zak³ad czynny od godziny 8.00 do 16.00

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

na luzie

Rady
ciotki
Agaty

ŚMIESZKANIEC
Szef wzywa nowego pracownika:
− Jak się nazywasz?
− Artur.
− Posłuchaj, kolego – krzywi się szef. – Nig−
dy nie zwracam się do pracowników po imieniu. Nie chcę by
ludzie gadali o poufałościach albo czymś gorszym… Zwracam
się wyłącznie po nazwisku: Nowak, Wesołowski... Mówię ja−
sno? No, to jak masz na nazwisko?
− Kocurek – mamrocze nowy pracownik. − Nazywam się Ar−
tur Kocurek.
− Mmm… no dobra, Artur, to przejdźmy do następnej sprawy.
☺ ☺ ☺
Petent zwraca się do urzędniczki:
− Chciałbym zmienić sobie imię.
− Bardzo proszę! Tu ma pan formularz, trzeba wypełnić,
podpisać w tym miejscu… Ale dlaczego właściwie chce pan
sobie zmienić imię? Może jednak nie warto?
− Yyy… bo ja mam na imię… Alfons.
− Hm, Alfons? Nie jest takie złe! Alfons Mucha to słynny ma−
larz, i jeszcze nosiło je tylu królów hiszpańskich, portugalskich…
− No, tak. Ale najgorsze, że na nazwisko mam – Powiatowy!
Wesoły Romek

Warto wiedzieć
Koniak: rodzaj winiaku, następca armaniaku (w rejonie Armagnac
już w XIV w. destylowano pewne rodzaje białych win, a następnie
trzymano latami w dębowych beczkach winiak, zwany armaniak).
Koniak znamy od około 400 lat; zawiera 40−45% alkoholu. 10 tys.
506 zł kosztuje koniak Louis XIII, Louis XIII Remy Martin. 40 gram
kosztuje 980.
Co znaczą tajemnicze literki na butelkach? Czy VSOP to na pewno skrót od Waćpan Sobie
Oczywiście Popije? Raczej nie!
 V.S. (Very Special) − koniak leżakował minimum dwa lata w dębowej beczce
 V.S.O.P. ( Very Superior Old Pale), V.O albo napis Reserve czy też Vieux – koniak sta−
rzał się przynajmniej cztery lata. Wyborowy, o jasnej, dojrzałej barwie.
 V.V.S.O.P albo Grande Réserve – obowiązkowo co najmniej pięć lat w dębowej beczce!
 X.O. (Extra Old) lub po francusku Trés Vieux, a także oznaczenia Extra i Vieille Rése−
rve to destylaty nie młodsze niż sześcioletnie i zwykle nie starsze niż dziesięcio−
Ciekawska
letnie.



Skórzane torebki, ręka −
wiczki, obuwie – jak o nie
dbać? Nie zawsze wy−
starczy zwykłe pastowanie!
Warto sprawdzić zalecany
sposób na mało widocznym
fragmencie wyrobu. No, może
z wyjątkiem prania irchy…
Ircha: można ją prać
w letniej wodzie szampo−
nem do włosów, używając
delikatnej szczoteczki lub
gąbki. Płuczemy dokładnie
w wodzie o tej samej tempera−
turze. Wyciskamy (nie wyży−
mamy!) i rozkładamy na ręcz−
niku, nigdy na kaloryferze!
Biała skórka: zabrudze−
nia czyścimy bawełnianą
szmatką moczoną w let−
nim mleku, a gdy wyschnie –
pastujemy bezbarwną lub bia−
łą pastą.
Naturalnie jasna skóra:
dwie części denaturatu
mieszamy z jedną czę−
ścią gliceryny, czyścimy zwil−
żoną szmatką.
Skóra ciemna, lśniąca
(ale nie lakierowana!):
rozgrzewamy w kąpieli
wodnej (nigdy wprost na
ogniu!) potrzebną ilość pasty
do butów, dodając olej, najle−
piej – rycynowy; nanosimy
równo miękką szmatką. Naza−
jutrz polerujemy flanelą.






H O R O S K O P
 BARAN 21.03-21.04
Jeœli masz poczucie, ¿e mo¿na powielaæ b³êdy
w nieskoñczonoœæ – to nadchodz¹ce dni udowodni¹, ¿e siê mylisz. Teraz musisz byæ kreatywny, skupiony na pracy i skoncentrowany
podczas rozmów. Jeœli zwalczysz swoje roztargnienie – mo¿esz osi¹gn¹æ sukces – awans lub
korzystny kontrakt. Nie próbuj tylko wysuwaæ
siê na pierwszy plan – teraz najlepiej pozostawaæ w cieniu.
 BYK 22.04-21.05
Wielkie zmiany – w twoim najbli¿szym otoczeniu. Mo¿e wypaœæ Ci niezaplanowany remont
albo d³u¿szy najazd goœci. W ramach technik
relaksacyjnych chodŸ na d³ugie spacery bez
wzglêdu na pogodê. Jeœli planujesz podró¿
uwa¿aj za kierownic¹. Nie zawsze ma siê szansê udowodniæ, ¿e mia³o siê pierwszeñstwo
przejazdu…
 BLINIÊTA 22.05-21.06
W najbli¿szych dniach gwiazdy radz¹ zwolniæ
tempo, na³adowaæ wewnêtrzne akumulatory
przed zim¹. Za³atwianie spraw od³ó¿ raczej na
grudzieñ, bo teraz nawet te najpilniejsze mog¹
sprawiæ nieoczekiwane trudnoœci. Ten zastój
jest jednak chwilowy, ju¿ na pocz¹tku przysz³ego miesi¹ca sprawy rusz¹ z kopyta, ³¹cznie
z nieoczekiwanym przyp³ywem gotówki. Na
œwiêta jak znalaz³.
 RAK 22.06-22.07
Empatia, wspó³czucie – te s³owa bêd¹ towarzyszy³y Twoim poczynaniom przez nadchodz¹ce
dni. Wiele spraw, multum problemów, ludzie,
którzy w Tobie widz¹ jedyn¹ deskê ratunku. Ale
odwagi – pok³ady Twojej dobroci i cierpliwoœci
s¹ niewyczerpane. W nagrodê masz szansê za³atwiæ sprawê, na której ju¿ dawno po³o¿y³eœ
krzy¿yk. Mo¿liwe niespodzianki w mi³oœci – mi³e!
 LEW 23.07-23.08
Te szare listopadowe dni maj¹ szansê byæ s³oneczne i radosne. Przyp³yw kasy, uœmiechniêci
i uczynni ludzie – po prostu bajka. Uwa¿aj tylko
na s³owa wypowiedziane w afekcie, œciany maj¹ uszy, a plotka si³ê wodospadu. W mi³oœci totalny odjazd i pe³nia lata!
 PANNA 24.08-23.09
Nat³ok wydarzeñ, spraw do za³atwienia wyda Ci
siê wiêkszy ni¿ bêdzie w rzeczywistoœci. Aby
nie wpaœæ w depresjê – pamiêtaj, ¿e przy Twoim talencie organizacyjnym wszystko pójdzie
jak z p³atka. Mo¿e tylko nie opowiadaj œwie¿o
poznanej osobie o swoich problemach, bo czasami lepiej trzymaæ buziê na k³ódkê.
 WAGA 24.09-23.10
Ostro¿nie! W interesach, na drodze i w mi³oœci,
bo gwiazdy szykuj¹ Ci niespodzianki. Od Twojej czujnoœci i rozwagi bêdzie zale¿eæ, czy mi³e
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czy wrêcz przeciwnie. W towarzystwie bêdziesz
gwiazd¹ wieczoru. Mo¿esz pokusiæ siê o wys³anie sygna³ów pewnej osobie, ¿e nie jest Ci obojêtna. Masz u niej du¿e szanse. Wagi pozostaj¹ce w sta³ych zwi¹zkach bêd¹ teraz prze¿ywaæ
prawie drugi miesi¹c miodowy – pod warunkiem, ¿e nie dadz¹ siê jesiennej chandrze.
 SKORPION 24.10-23.11
Czêsto niektóre rzeczy i zdarzenia nie s¹ takie
jak myœlisz. Podobnie mog¹ zaskakiwaæ Ciê ludzie, bo rzadko w ¿yciu wszystko jest albo czarne albo bia³e. Najczêœciej dominuje niestety
szaroœæ… Za to w mi³oœci feeria barw. Gor¹ce
spojrzenia, czu³e uœciski sprawi¹, ¿e bêdziesz
siê czu³ jak na pierwszej randce.
 STRZELEC 24.11-22.12
Mo¿e nie warto wszystkiego analizowaæ, bo
czasami trzeba zdaæ siê na intuicjê. A ona bêdzie Ci bardzo potrzebna w kontaktach z ludŸmi – szczególnie w pracy, z szefem. Ktoœ nowo
poznany mo¿e zrobiæ rewolucjê w Twoim ¿yciu
– mo¿e to na niego czeka³eœ ca³e ¿ycie, albo
przed nim ostrzega³y Ciê karty! Dlatego pomimo ca³ej swojej racjonalnej postawy – zaufaj instynktowi. Nie zawiedzie Ciê równie¿ w mi³oœci,
bo có¿ bardziej wzruszy drug¹ osobê ni¿ bezb³êdne odczytywanie jej pragnieñ.
 KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Jeœli zrobi³eœ zimowy przegl¹d samochodu, remont i weki na zimê, czas najwy¿szy wzi¹æ siê
za zdrowie. Okulista, internista itp., po prostu
nie mog¹ siê doczekaæ, ¿eby siê z Tob¹ spotkaæ. Tylko nie zdziw siê, bo ¿eby siê leczyæ
trzeba mieæ czas, pieni¹dze i… zdrowie. W pracy – s³owa aprobaty i podziwu dla Twoich dokonañ, w domu istna sielanka. Uwa¿aj tylko na
klucze, portfele i dokumenty, bo mog¹ chcieæ
opuœciæ ciê wbrew Twojej woli.
 WODNIK 21.01-19.02
Czy zawsze musisz postawiæ na swoim? Czasami lepiej jest pozornie ust¹piæ, ¿eby osi¹gn¹æ
sukces, ni¿ upieraæ siê przy swoich racjach i nic
z tego nie mieæ. A najbli¿sze dni bêd¹ wymaga³y od Ciebie du¿ej gimnastyki umys³owej. £agodzenie konfliktów, zawieranie d³ugoterminowych sojuszy, eliminowanie zagro¿eñ ze strony
konkurencji – i to wszystko na Twojej g³owie,
ale za to przyp³yw gotówki murowany.
 RYBY 20.02-20.03
Wielkie szanse na realizowanie dawno ju¿ zapomnianych marzeñ. Mo¿e uda siê podpisaæ
plany na budowê domu, dowiedzieæ siê o powiêkszeniu rodziny? Jeœli na pocz¹tku grudnia
pojawi siê szansa na dodatkowe Ÿród³o dochodu, sprawdŸ starania partnera, bo czasami „³atwe pieni¹dze szybciej odchodz¹ ni¿ przychodz¹”. A szykuj¹ siê wydatki – nie tylko te œwi¹teczne.
Merlin

ZAJRZYJMY DO KUCHNI
Józia na niepogodê
Szaruga, mokro i zimno, a w powietrzu roi siê od
paskudnych wirusów. Jak im siê nie daæ? Dostarczaj¹c organizmowi odpowiedniej „amunicji”
dla obrony przez infekcjami! Zwyk³e jaja na
boczku to te¿ potê¿na porcja energii i bia³ka,
któr¹ doceni nasz uk³ad odpornoœciowy.

✓

Hummus – Wrzuciæ do miksera 5-8 ³y¿ek ziaren sezamu, sok z jednej cytryny
i pó³ szklanki dobrej oliwy, niech sezam nasi¹ka przez godzinê. Dodaæ puszkê ods¹czonej cieciorki i cztery du¿e z¹bki czosnku. Miksowaæ 5 minut na najwy¿szych
obrotach. Hummus ma mieæ konsystencjê doœæ luŸnego twaro¿ku. Gdy za gêsty –
dolewamy oliwy i nadal miksujemy. Samo zdrowie! Mo¿na go urozmaicaæ o natkê
pietruszki, suszone pomidory, sól, ocet balsamiczny i inne dodatki, ale najlepszy
jest sam.

✓

Sa³atka z ogórków kiszonych z cebul¹: soczyst¹, nieostr¹ cebulê (najlepsza
jest bia³a) pokroiæ w cienkie pó³plasterki, zalaæ oliw¹ lub olejem, dobrze wymieszaæ,
odstawiæ na kilka minut. Jêdrne ogórki kiszone pokroiæ w cienkie s³upki, dodaæ do cebuli, wymieszaæ. Nie soliæ! Zdrowe i gotowe!

✓

Sa³atka z kiszonej kapusty: chrupk¹ kiszon¹ kapustê odcisn¹æ (soku nie wylewaæ!), pokroiæ, dodaæ kilka ³y¿ek oliwy, wymieszaæ. Na tarce zetrzeæ na grubsze wiórki spore jab³ko (ze skórk¹) i marchewkê. Zamiast marchewki mo¿na daæ namoczone
rodzynki. Niewielk¹ cebulkê drobno posiekaæ. Wszystko dodaæ do kapusty, wymieszaæ. Jeœli zbyt s³odkie, dolaæ soku z kapusty, jeœli za kwaœne – dodaæ jeszcze jedno
jab³ko. Posypaæ spor¹ garœci¹ natki. Pycha!

✓

Sok z kiszonych buraków: 1,5 kg buraków umyæ, pokroiæ w niezbyt du¿e kawa³ki, zalaæ 4-5 litrów przegotowanej wody. Dodaæ jedn¹ ³y¿kê soli, 3-4 z¹bki czosnku,
kilka skórek chleba razowego (ale prawdziwego, a nie barwionego karmelem). Dobrze zamieszaæ, przykryæ i postawiæ w ciep³ym miejscu na oko³o 3 dni. Powsta³y sok,
znakomity i pyszny, zlaæ i przechowywaæ w lodówce zaœ buraki, ponownie zalane niewielk¹ iloœci¹ wody, mog¹ byæ znakomit¹ podstaw¹ zupy jarzynowej lub barszczu.

Pyszna Józia
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POZIOMO: 1-A flamaster, mazak. 1-J rzutnik obrazów fotograficznych. 2-E miasto œw. Franciszka. 3-A szklane naczynie. 3-G drzewo z rodz. cyprysowatych. 4-E rozpuszczalnik ¿ywic i lakierów. 4-L w mitologii greckiej stuoki
stra¿nik. 5-G od 1 stycznia do 31 grudnia. 6-A krztusiec;
choroba zakaŸna. 6-K miasto nad Niemnem. 7-B najd³u¿sza rzeka w Chile. 7-G g³ówny klawisz komputera. 8-D
czerwony na polu, czarny w cieœcie. 8-J Polak starej daty.
9-F pla¿owy fotel. 10-A podstawowa czynnoœæ ustawowa.
10-H ksiêga chrzeœcijañska.11-A czerwony z uszkami.
12-H oszust, ci¹gn¹cy zyski z ludzkiej ³atwowiernoœci.
13-A odmiana œliwy. 14-J orszak taneczny. 15-E pêk, snopek.16-A drzewo afrykañskie. 16-J czêœæ o³tarza.
PIONOWO: A-1 rodzaj ceg³y. A-10 gnój, nawóz organiczny. B-6 daw. czynsz pobierany z kopalñ kruszców. C-1
dzia³ sklepu. C-10 Ÿród³o, zdrój, miasto, uzdrowisko. D-6
pas na spodniach genera³a. E-1 papuga z czubkiem.

E-11 roztwór do ogórków kiszonych. F-8 k³oda. G-1 ¿o³nierze œredniowieczni. H-2 wódczane zbo¿e. H-7 ostre
sztuæce. H-12 czarne w kominie. I-3 wynik polowania. I-9
pisemne zawiadomienie o przesy³ce. J-1 trzpieñ stalowy.
J-7 warszawska rozg³oœnia radiowa. J-12 lasso. K-5 miasto w Indiach.L-1 staropolska uraza. L-8 ³ukowate pieczywo. £-4 gat. kawy brazylijskiej. £-12 komenda dla psa. M-1
element krêgos³upa. N-8 kofeina, alkaloid. O-1 komunijny
chlebek w koœciele wschodnim.O-12 wielkie ubóstwo.
opr. A. Kemski
Rozwi¹zanie nale¿y przes³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr: 20/07 „Od Urszuli ka¿dy siê
do pieca tuli” i Nr 21/07 „Im mniejszy urz¹d, tym
wiêksza piecz¹tka”. Nagrody ksi¹¿kowe wylosowali:
p. Alicja Dobrzycka z ul. Czytelniczej i p. Maria Ostaszewska z ul. Targowej.
Wa¿ne do 30.11.br.

MIESZKAÑCU pomó¿!
Szczepienie szczeniaków
Niewra¿liwoœæ, czyli odpornoœæ organizmu na zaka¿enie
jest nastêpstwem
odpornoœci przeciwzakaŸnej.
To
w³aœnie odpornoœæ
przeciwzakaŸna
chroni
organizm
przed chorobami
zakaŸnymi i inwazyjnymi.
Wyró¿nia siê kilka rodzajów odpornoœci, miêdzy innymi odpornoœæ nieswoist¹ (wrodzona)
i odpornoœæ nabyt¹ (odpornoœæ swoista).
Nas interesuje szczególnie odpornoœæ nabyta,
a w szczególnoœci odpornoœæ swoista, któr¹ wykorzystuje siê w immunoprofilaktyce. Odpornoœæ swoist¹ mo¿na uzyskaæ
w sposób naturalny - drog¹
laktogenn¹ lub ³o¿yskow¹
(przeciwcia³a matki – odpornoœæ bierna) lub te¿ w wyniku
infekcji i rekonwalescencji
(odpornoœæ czynna). W praktyce wykorzystujemy mo¿liwoœæ
uzyskania odpornoœci swoistej
w sposób sztuczny – poprzez
szczepienia profilaktyczne (odpornoœæ czynna) lub podawanie gotowych przeciwcia³
w surowicach odpornoœciowych (odpornoœæ bierna –
sztuczna). Zdarza siê jednak
i tak, ¿e w praktyce klinicznej trzeba zastosowaæ obydwa te preparaty i mówimy wówczas
o uodparnianiu czynno-biernym. Jednak szeroko pojête i rozumiane zwyczajowo pojêcie immunoprofilaktyki zazwyczaj odnoszone jest do
szczepieñ szczepionkami.
Szczepionki
S¹ biopreparatami, które po wprowadzeniu do
organizmu prowokuj¹ uk³ad immunologiczny do
wytworzenia swoistej odpornoœci skierowanej
przeciwko antygenom zawartym w szczepionce.
Najogólniej rzecz ujmuj¹c w zale¿noœci od technologii produkcji mo¿na mówiæ o szczepionkach
¿ywych tj. zawieraj¹cych ¿ywe, aczkolwiek os³a-

bione (atenuowane) drobnoustroje i o szczepionkach zabitych tj. inaktywowanych, zawieraj¹cych
ca³e zabite drobnoustroje chorobotwórcze lub tylko czêœci.
Szczepienie psów
Planuj¹c kalendarz szczepieñ dla m³odych
psów nale¿y pamiêtaæ o przeciwcia³ach siarowych przekazanych przez matkê, które mog¹
neutralizowaæ szczepionki zarówno atenuowane
jak i zabite. U przeciêtnego psa mniej wiêcej od
6 – 7 tygodnia ¿ycia szczeniêcia poziom tych
przeciwcia³ wyraŸnie obni¿a siê, by ca³kowicie
zanikn¹æ dopiero w wieku 12 – 14 tygodni. Z tego te¿ powodu, je¿eli zachodzi potrzeba wczesnej
immunizacji szczeni¹t pierwsze podanie szczepionki powinno nast¹piæ w wieku 6 tygodni. Kolejne podania po up³ywie 3 tygodni tj. w 9 i 12 tygodniu ¿ycia szczeniêcia. W zasadzie zastosowanie tylko takich terminów szczepieñ pozwala
w ponad dziewiêædziesiêciu
kilku procentach na efektywne
zabezpieczenie immunologiczne.
Nieco inaczej terminarz
szczepieñ wygl¹daæ bêdzie
w przypadku szczeni¹t szczególnie nara¿onych na ryzyko
zaka¿enia chorobami zakaŸnymi. Dotyczy to przede wszystkim schronisk dla zwierz¹t, hodowli, psiarñ i sklepów zoologicznych. W takim przypadku
szczepienia powinny byæ wykonane w 6, 8, 10, 12 i 14 tygodniu ¿ycia. Tak czêsta immunizacja ma na celu prowokowanie najwczeœniejsze,
jak to tylko mo¿liwe odpornoœci czynnej.
Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

§

PRAWNIK RADZI

§

Czy mogê wyjechaæ z dzieckiem na sta³e poza granice Polski? Czy potrzebna
jest na to zgoda ojca dziecka, który nie jest moim mê¿em i nie mieszkamy razem? Ojcu dziecka przys³uguj¹ prawa rodzicielskie, ale to ja je wychowujê, on
p³aci jedynie alimenty.
Joanna K.
Zgodnie z treœci¹ art. 107 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuñczego, je¿eli w³adza rodzicielska przys³uguje obojgu rodzicom, czyli Pani i ojcu dziecka i nie pozostajecie (Pani
i ojciec dziecka) ze sob¹ w zwi¹zku ma³¿eñskim, S¹d Opiekuñczy mo¿e powierzyæ wykonywanie w³adzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczaj¹c w³adzê rodzicielsk¹
drugiego do okreœlonych obowi¹zków i uprawnieñ w stosunku do osoby dziecka. Tak
te¿ siê sta³o w tym przypadku. S¹d na³o¿y³ na ojca dziecka obowi¹zek ³o¿enia na
dziecko, czyli alimenty, ale jednoczeœnie przyzna³ ojcu uprawnienie polegaj¹ce na
mo¿liwoœci osobistych kontaktów z dzieckiem oraz prawo wspó³decydowania o istotnych ¿yciowych sprawach dziecka.
Zgodnie z art. 97 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuñczego, je¿eli w³adza rodzicielska
przys³uguje obojgu rodzicom, ka¿de z nich jest obowi¹zane i uprawnione do jej wykonywania.
Jednak¿e o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygaj¹ wspólnie. Dopiero, gdyby rodzice nie mogli dojœæ miêdzy sob¹ do porozumienia, to § 2 art. 97 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuñczego stanowi, ¿e: w braku porozumienia miêdzy rodzicami rozstrzyga s¹d, wydaj¹c stosowne orzeczenie.
Nale¿y z³o¿yæ do Wydzia³u Rodzinnego S¹du Rejonowego wniosek o rozstrzygniêcie o istotnych sprawach dziecka w przedmiocie wydania orzeczenia zezwalaj¹cego
na wyjazd za granicê z Pani¹ dziecka i tym samym zmianê orzeczenia dotycz¹cego
kontaktów ojca z dzieckiem.
Kalina Kisiel-Bartoszewicz

Kancelaria Doradztwa Prawnego
Kalina Kisiel− Bartoszewicz,
Warszawa, ul. Radzymińska 34 lok. 6
(przedłużenie ul. Ząbkowskiej), tel. 500−020−048
REKLAMA

REKLAMA

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

REKLAMA
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BURMISTRZ DZIELNICY WESO£A M.ST. WARSZAWY
PRZYPOMINA
W dniu 7 wrzeœnia 2007 r. Sejm RP
przed³u¿y³ okres
wa¿noœci starych dowodów osobistych
(tzw. zielonych ksi¹¿eczek)
do 31 marca 2008 r.
Zmiana ta nie jest to¿sama z przesuniêciem terminu
wymiany dowodów,
który up³ywa 31 grudnia 2007 r.
Od 1 kwietnia 2008 r. wszyscy, którzy nie wymieni¹ starych dowodów,
znajd¹ siê w trudnej sytuacji, poniewa¿ nie bêd¹ mogli m.in.:
za³atwiæ formalnoœci w urzêdach
odebraæ listu poleconego na poczcie
wzi¹æ kredytu bankowego
sprzedaæ lub kupiæ mieszkania, itp.
Informujê, ¿e do koñca br. mo¿liwe jest sk³adanie wniosków o wydanie nowego dowodu osobistego oraz odbiór dowodów osobistych
w dniach:
od poniedzia³ku do czwartku od 800 do 1800
w pi¹tki od 800do 1600
oraz w sobotê 8 grudnia br. od 900 do 1300
Edward K³os
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BEZOPERACYJNE LECZENIE KRĘGOSŁUPA
Choæ œwiat medyczny niechêtnie akceptuje leczenie
chorób krêgos³upa metodami niekonwencjonalnymi,
to ja – jako lekarz, z satysfakcj¹ stwierdzam, ¿e b³ogos³awieñstwem s¹ w obecnych czasach tak bardzo
zdominowanych chemi¹ i skalpelem ludzie, którzy
maj¹ wiedzê i umiejêtnoœci takiej w³aœnie pomocy.
W ca³ym œwiecie nast¹pi³ powa¿ny zwrot ku manualnym technikom ustawiania krêgos³upa. W wielu krajach chiropraktyk jest partnerem lekarza i wspólnie
z nim decyduje o leczeniu, pomagaj¹c unikn¹æ zabiegów chirurgicznych i leków w ogromnej iloœci
przypadków. Sam tego doœwiadczy³em dziêki Panu
Papajewskiemu.
Dr Jan Bernasiak – radiolog-neurolog
Je¿eli nie ma bezwzglêdnej koniecznoœci operacji krêgos³upa,
lub je¿eli podejmujemy próby unikniêcia, to jedyn¹ najsensowniejsz¹ metod¹ jest chiropraktyka medyczna, czyli potocznie krêgarstwo. Na nic zdaj¹ siê wszelkie leki, bowiem nie ma takich, które
zlikwiduj¹ przyczynê bólu lub ustawi¹ krêgi na w³aœciwe po³o¿enie.
Mimo ogromnej iloœci ofert i gabinetów trudno podj¹æ decyzjê,
gdzie iœæ, choæ ka¿dy zapewnia, ¿e jest najlepszy.
Jednak oœrodek NATURMED – przedstawiany Czytelnikom
wielokrotnie na przestrzeni kilku lat – to gwarancja bezspornej pomocy w bólu i bezpiecznej fachowoœci.
Od wielu lat pracuje tu zespó³ specjalistów. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje pan Wojciech Papajewski – maj¹cy ogromne osi¹gniêcia w usprawnianiu krêgos³upa.
Jest bardzo wa¿ne, ¿e dostosowuje on rodzaj zasiêgu do wieku,
do przyczyny bólu, do wyników badañ RTG lub rezonansu – nie robi niczego „na wyrost”, bez szczegó³owego zapoznania siê z danym
przypadkiem.
Ma pacjentów od wieku szkolnego do bardzo zaawansowanego.
Nawet ludzie z odleg³ych miast podejmuj¹ trud przyjazdu do NaREKLAMA

turmedu, bo opinia, ¿e
tak bardzo pomaga –
szybko siê rozchodzi.
Zapytaliœmy p. Wojciecha:
- Czy tzw. ustawianie
u ka¿dego jest mo¿liwe? Bezpieczne?
 Poniewa¿ zawsze
wymagam przedstawienia mi diagnostyki lekarskiej, a tak¿e robiê szczegó³owy wywiad – wiem,
co i jak jest mo¿liwe,
a czym w ogóle nie wolno – manualnie – zajmowaæ siê. To przykre przypadki, kiedy trzeba choremu odmówiæ, ale zdaWojciech Papajewski
rza siê.
- Jakie jest pana zdanie o zbyt pochopnych czy wrêcz niepotrzebnych decyzjach
operacji, o których tak wiele siê ostatnio mówi w mediach?
 Przez ponad 16 lat pracy widzia³em i s³ysza³em wiele. Równie¿ i to, ¿e skutki zdarzaj¹ siê tragiczne, czêsto nie do naprawienia. Dla innych zaœ – zbawienne. Jednak znaczna czêœæ ludzi to tacy, którzy uniknêli operacji dziêki zabiegom manualnym.

Zapisy i informacje codziennie 900 – 1900
NATURMED
Ursus - Go³¹bki, ul. Koronacyjna 15
Tel. (022) 662 49 07 oraz 0 604 092 007
REKLAMA

W ka¿dym niemal przypadku warto jednak walczyæ, by operacji unikn¹æ. ¯aden lekarz nie ukrywa, ¿e skalpel – to zawsze ryzyko. Osobiœcie
znam a¿ cztery osoby, które po operacji krêgos³upa walcz¹ z gronkowcem, ¿ó³taczk¹, oraz powik³aniami, które ju¿ bêd¹ mieli do koñca ¿ycia.
Ale s¹ równie¿ takie schorzenia krêgos³upa – które wymagaj¹
wy³¹cznie interwencji chirurgicznej. Mimo wszystko.
- Stosuje pan tak¿e specjalne techniki zabiegów kobietom
w ci¹¿y i po porodzie oraz skoliozach u m³odzie¿y. To wyj¹tkowo rzadka umiejêtnoœæ?
 Tak, specjalizacja ta jest nieoceniona, bo bóle krêgos³upa u kobiet w ci¹¿y s¹ wyj¹tkowo przykre i na ogó³ niczym nie leczone,
a przecie¿ kobiety te cierpi¹ bardzo, nie mog¹c wzi¹æ ¿adnych leków.
Jak zawsze, kiedy piszemy o oœrodku NATURMED, równie¿
i dziœ przedstawimy trzy wypowiedzi pacjentów, bo s¹ one wiele
mówi¹ce:
„Pow³óczy³em nog¹, neurolog stwierdzi³, ¿e muszê siê z tym pogodziæ, bo operacja jest zbyt ryzykowna, tak¿e ze wzglêdu na serce. Fizykoterapia przez ponad rok nie pomog³a zupe³nie. Pan Papajewski
– jest rewelacyjny, brak mi s³ów. Chodzê ju¿ normalnie – to wygl¹da
na cud. Jest poza tym ujmuj¹cy i dbaj¹cy o chorego, jak ma³o kto!”
Janusz Kucharski lat 41 (elektronik z Warszawy)
„Gdyby ka¿dy gabinet ortopedyczny mia³ u siebie takiego Wojciecha Papajewskiego – ludzie byli by wyleczeni, a nie leczeni latami. By³am ju¿ zdecydowana na operacjê na Lindley'a, ale rodzina
namówi³a mnie na ten oœrodek w Go³¹bkach, aby mieæ spokojne sumienie, ¿e wykorzysta³am wszystkie mo¿liwoœci. I ca³e szczêœcie!
Dziœ jestem tak sprawna, ¿e lekarz prowadz¹cy mnie do operacji,
osobiœcie kontaktowa³ siê z oœrodkiem NATURMED, by³ tak bardzo
zdumiony. Dziêki panu Wojtkowi Papajewskiemu uniknê³am operacji! Lekarz twierdzi, ¿e nie widzi nawet w dalekiej perspektywie takiej koniecznoœci! Ta pomoc jest nieoceniona!”
Barbara Wojciechowska 51 lat (nauczycielka)
„Przeganiany by³em od lekarza do lekarza, od sanatorium do
szpitala – koszmar! Wyda³em po drodze mnóstwo pieniêdzy, nakupowa³em ró¿ne „wynalazki”, które mia³y mi usprawniæ chodzenie
i zlikwidowaæ leczyæ ból – wszystko na nic. Syn sprowadza³ „cudowne lekarstwa” przez Internet, a¿ doszed³em do dna! Ka¿dy ruch
z bólem, brakowa³o mi trzy lata do emerytury - które przechorowa³em. Dziœ jestem innym cz³owiekiem. Jak okreœliæ rêce i umiejêtnoœæ
pana Papajewskiego – nie wiem? Po prostu pomóg³ jak nikt nigdy
w ¿yciu. Nie uwierzy³bym nikomu, gdybym sam tego wszystkiego od
niego nie doœwiadczy³. Bardzo dziêkujê.”
Bogdan Wilczek lat 61 (in¿ynier budowlany).
AS 2007
REKLAMA
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„Baśniowy Dworek”
ZAPRASZA DZIECI
w wieku od 1,5 do 3 lat

www.krasphone.pl

Promocyjne Pakiety
i zestawy! Monta¿ anten!
Zamów:
ul. Fieldorfa 10 paw. 329,
tel. 516-56-20-20
ul. Pu³awska 26 A, tel. 516-56-20-21

Wiêcej informacji o nas na stronie:
www.basniowydworek.pl
Zapisy przyjmujemy
pod nr tel. (022) 611-89-91
lub 0603 637 250
Profesjonalna opieka domowa

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

OFERUJE WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM
usługi związane
z zarządzaniem i administrowaniem
nieruchomościami.
Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Spółdzielni
w Warszawie przy ul. Kobielskiej 1, tel. 673−08−01.

M E B L E
Z LITEGO DREWNA
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

www.asoft.com.pl/meble e−mail:meble@asoft.com.pl
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OG£OSZENIA DROBNE
ANTYKI

 OG£OSZENIA

NIERUCHOMOŚCI

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

AUTO−MOTO
 Kupiê Skodê, Punto lub
podobny.
Tel. 0506-871-924

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
 Za³ó¿ konto – portfel
skórzany w prezencie.
Tel. 0603-809-552,
oferta wa¿na do 31.12.2007

 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

nych, aktów cywilnych, œlubów. Poœrednictwo biur wykluczone.
Tel. 022 815-44-91;
0601-35-18-64
 J. polski. Tel. 0691-923-889
 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, rosyjski.
Tel. 0604-06-06-41;
022 810-02-22
 Szkolenia z zakresu BHP.
Tel. 022 879-87-66
 Szko³a Policealna.
Tel. 022 498-65-95

SPRZEDAM

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

 Odkurzacze Rainbow –
nowe, u¿ywane – serwis, konserwacja, akcesoria.
Tel. 0606-742-822
www.odkurzaczerainbow.pl

 Gara¿ – woda, ogrzewanie
ul. Kinowa. Tel. 0501-123-953

 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
 Fizyka/Matematyka. Matury.
Doje¿d¿am. Dr.
Tel. 0606-154-798
 Francuski – t³umaczenia
umów, faktur, kontraktów, instrukcji i warunków technicz-

MIESZKANIEC
CZASOPISMO
SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE

 OG£OSZENIA

 Kancelaria Prawna, ul. Grochowska 207 (Universam, nad
bankiem)m, szeroki zakres
us³ug. Od 5 listopada br. kancelaria czynna we wtorki, w godzinach 12.00-17.00,
Tel. 022 810-00-61 wew. 252.
W pozosta³e dni prosimy
o kontakt tel. 509-959 444
 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

RÓŻNE

KUPIĘ

MEDYCZNE

DROBNE

NIERUCHOMOŚCI/kupię
 Bezpoœrednio kupiê plac na
Grochowie zabudowany lub
niezabudowany – pod budownictwo wielorodzinne. Pilne!
Tel. 022 610-77-94;
0501-103-792

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam
 Bezpoœrednio mieszkanie
65 m kw., gara¿, piwnica –
2001 r. Wa³ Miedzeszyñski/Trakt Lubelski.
Tel. 0607-297-063
 Miêdzynarodowa – 37
m kw., 2 pokoje.
Tel. 0504-273-949

NIERUCHOMOŚCI/zamienię
 Mieszkanie 35 m kw., pokój
z kuchni¹ na Saskiej Kêpie na
wiêksze z dop³at¹.
Tel. 0505-624-403

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
 Dom Pomocy Spo³ecznej
w Warszawie zatrudni: pokojowe, opiekunki, pielêgniarki.
Tel. kontakt. (022) 516-92-26
 Emerytka zatrudni kulturaln¹
– zakupy, spacery, do towarzystwa.
Tel. 022 617-00-84
 Firma odzie¿owa zatrudni
szwaczki - dobre warunki, wolne soboty. Wawer ul. Rezedowa
21 (blisko Marsa)
Tel. 0509-855-149
 Firma GM Records poszukuje osób do przyuczenia na
stanowisko
OPERATOR
T£OCZNI. Miejsce pracy:
Warszawa Wawer (ul. Heliotropów 45/53). Prosimy
o przys³anie CV na adres:
aplikacje@gmrecords.pl
lub faksem 022 872-27-06.
Tel. 022 872-27-22 wew. 144
 Firma GM Records poszukuje osób do przyuczenia na stanowisko: PRACOWNIK DRUKARNI. Miejsce pracy: Warszawa Wawer (ul. Heliotropów
45/53). Prosimy przes³aæ CV na
adres: hr@gmrecords.pl
lub faksem (22) 872-27-06.
Tel. (22) 872-27-22 wew. 207
 Manicurzystce – Grochów.
Tel. 022 374-91-14
 Opiekunki do chorych, siostry PCK, pielêgniarki zatrudniê.
Tel. 022 815-30-62

PRAWNE
RAMKA
Doradztwo
DoradztwoPrawne
Prawne–– pe³ny
pe³ny
zakres.Kancelaria
Kancelaria
Prawna
zakres.
Prawna
PiePietruk
s.c.
Konkurencyjne
truk s.c. Konkurencyjne ceny
ceny
ul.
Grochowska
306/308
ul. Grochowska 306/308 lok.
lok.Tel.
29. 022 879-92-29; 050229.
Tel. 022
879-92-29;
27-51-94;
www.pietruk.eu
0502-27-51-94;
www.pietruk.eu

 KREDYTY - gotówkowe,
hipoteczne i samochodowe,
ubezpieczenia - komunikacyjne. NATIONALE NEDERLANDEN. W-wa, ul. Miñska
69, lok. 41. Tel. 022 870-27-83;
501 550 975
RAMKA
Skup z³omu metali koloroSkup
metali –kolorowych. z³omu
Stary punkt
nowe
wych.
punkt 40.
– nowe ceceny! Stary
Ul. Kawcza
ny! Ul. Kawcza
40.
Tel.
0600Tel. 0600-236-046
236-046
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

RÓŻNE/GASTRONOMICZNE
 Zapraszamy na smaczne
obiady domowe na miejscu i na
wynos - zestaw 13 z³.
Tel. 0505-95-14-98

SPORT
 Si³ownia, sauna – najtaniej
ul. Podskarbiñska 7 B.
Tel. 022 870-52-72

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
 ALKO PRZEPROWADZKI i meblowozy. 1 z³/km.
Tel. 0512-139-430
 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, sate-

lity 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
 Cyklina, lakier.
Tel. 0501-952-567
 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
 Glazura – remonty.
Tel. 022 424-32-07;
0692-881-945
 Glazurnik – 20 lat doœwiadczenia.
Tel. 022 612-59-98
 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, tapetowanie, panele.
Tel. 022 615-76-97;
0695-679-521
 Malowanie, tapetowanie.
Tel. 022 615-58-13;
0504-61-88-88
 Malowanie, panele – remonty.
Tel. 022 424-32-07; 0692-881-945
 Malowanie, tapetowanie,
szpachlowanie – mistrz.
Tel. 022 810-90-22

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

 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
 Naprawa pralek i lodówek –
tanio.
Tel. 022 644-23-12;
0697-120-312
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yNieodp³atnie
odbieram
zu¿yty sprzêt AGD (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
 Przeprowadzki – kontener
z wind¹.
Tel. 0505-900-180
RAMKA
Remonty (równie¿ kompleksowe)
Remonty
(równie¿
komple– firmy
i osoby
pryksowe)
– firmy
i osoby
prywatne. Tanio
– szybko
– soliwatne.
– 0507-080-611
szybko – solidnie. Tanio
Tel.
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. 022810-38-04; 0602-126-214
 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

ZWIERZĘTA
 STUDIO PSICH FRYZUR
UL. GRENADIERÓW 9 –
STRZY¯ENIE, TRYMOWANIE, K¥PIELE, PIELÊGNACJA, UBRANKA I KOSMETYKI DLA PSÓW.
Tel. 0504-172-010
Nak³ad:
40 000 egz.
Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli
Dystrybucji Prasy.
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REKLAMA

REKLAMA

PRZEDSZKOLE PRYWATNE
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

www.Akademiapod13.pl

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

Ozłoć sobie święta!
Spraw sobie i swoim najbliższym
niepowtarzalny prezent
GWIAZDKOWY!
Najnowsza kolekcja złota 2007
Duży wybór ekskluzywnych wyrobów
ze złota –50% !!!
❤ NOWA KOLEKCJA OBRĄCZEK ❤
NAJNOWSZE WZORY!
U NAS TANIO, A W GRUDNIU NAJTANIEJ!
ZAPRASZAMY!

Universam Grochów
I piętro

„Świat złota”
ul. Grochowska 207

PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO: (Interniœci, Pediatrzy)

PRZYCHODNIA – tel. 022 87-99-209

PROFILAKTYKA: Program wczesnego wykrywania zakażeń HIV u kobiet w ciąży
 rak szyjki macicy etap podstawowy (cytologia) i pogłębiony (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

SUPERWITRYNA 2007
2007

W kwietniu 1993 roku redakcja „Mieszkañca” zaproponowa³a cykliczn¹ organizacjê konkursu pod umown¹ nazw¹ „Superwitryna”. Zamys³em naszym by³o pokazywanie ciesz¹cych siê zaufaniem placówek handlowych i us³ugowych, dbaj¹cych zarówno o klienta, jak i o wygl¹d zewnêtrzny i wewnêtrzny lokali. Inicjatywa
nasza spotka³a siê z przychylnym stanowiskiem Zarz¹du Dzielnicy m.st. Warszawa Praga Po³udnie oraz
Zarz¹du WSS „Spo³em” Praga Po³udnie.
Do tegorocznej edycji konkursu czytelnicy „Mieszkañca” zg³osili ³¹cznie 44 placówki handlowe i us³ugowe, z których organizatorzy dokonali 12 nominacji. Tradycyjnie spoœród nich Czytelnicy wybior¹ trzech laureatów „Superwitryny 2007”. Dla uczestników plebiscytu organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody –
upominki.
Na stronie czwartej drukujemy kupon, który po wype³nieniu – zakreœleniu trzech propozycji (jedna osoba mo¿e wys³aæ tylko jeden kupon), prosimy przes³aæ lub dostarczyæ na adres redakcji: 04-062 Warszawa, ul. Grenadierów 10 do koñca stycznia 2008 r. Rozstrzygniêcie konkursu i rozdanie nagród nast¹pi po
tym terminie.
(w)

ul. Grochowska 136

ul. Zwyciêzców 57

SKOK STEFCZYKA

Kawiarnia−Cukiernia
Vanilia Nova

ieæ
oddzia³ów
„SKOK” Stefczyka
rozwija siê tym szybciej,
im wiêcej klientów docenia tê niezwyk³¹ ofertê.
Na ul. Grochowskiej 136
dzia³a ju¿ od trzech lat.
Posiada grono zadowolonych, sta³ych klientów.
SKOK Stefczyka nie
oznacza tego, o czym myœlicie – to skrót od s³ów
Spó³dzielcza
Kasa
Oszczêdnoœciowo – Kredytowa, któr¹ Pan Stefczyk za³o¿y³ na d³ugo
przed wojn¹. Dynamiczny rozwój i œwietna oferta
SKOKu Stefczyka zyska³y uznanie tak¿e na arenie
miêdzynarodowej! Firma anga¿uje siê w powa¿ne dzia³ania charytatywne, szczególn¹ opiek¹
otaczaj¹c dzieci, zw³aszcza samotne i chore oraz
polsk¹ kulturê. Bo trzeba siê dzieliæ z tymi,
którzy maj¹ mniej.
Na Grochowskiej, w przestronnym, wygodnym
wnêtrzu, czeka na Pañstwa m³ody, ale bardzo
kompetentny zespó³. Asia, Marlena, Agnieszka,
Magda, Ania i kieruj¹cy oddzia³em Mariusz s¹
œwietnie zorientowani w ofercie i potrafi¹ doradziæ rozwi¹zanie najkorzystniejsze dla klienta.
A jest w czym wybieraæ!
Œwietnym przyk³adem jest po¿yczka Œwi¹teczna z mo¿liwoœci¹ wyboru wielkoœci raty lub
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awiarnia Vanilia i Cukiernia
Nova to firma z blisko stuletni¹ tradycj¹: ju¿ w latach 20-tych
dzia³a³a s³ynna Nova na ul. Z³otej, ze s³odkoœciami i kaw¹,
podobnie jak jej „siostra”- popularna przed wojn¹ „Europejska”.
Nova nadal miewa siê doskonale
w oko³o 10 lokalach, m. in. Z³ota
63, Krakowskie Przedmieœcie 41,
Galeria Mokotów oraz na ul. Zwyciêzców 57, piêknie zaaran¿owane
przez znanych plastyków.
Z jednej strony cukiernia: ponad
150 rodzajów ciastek na tradycyjnych, starych recepturach, bez polepszaczy (ten aromat!); 70 ciast,
ponad 50 lodów i sorbetów, pieczywo dla smakoszy. Nova s³ynie te¿
z tortów. Rekordowy mia³ a¿ 5 na 8 metrów!
Klienci przyje¿d¿aj¹ tu nawet z odleg³ych
dzielnic po znakomite eklerki czy kremówki z wiœni¹, tak¿e na ploteczki, bo druga czêœæ to urocza
kawiarnia, gdzie mo¿na delektowaæ siê specja³ami cukierni przy cudownie pachn¹cej kawie (certyfikaty jakoœci i uznania). Dzieci – mile widziane. Internet gratis, klimatyzacja! Soczyste, chrupi¹ce sa³aty, s³ynne grzanki z serem pleœniowym
i gruszk¹, grzane wino i dobre alkohole, œwie¿e,
naturalne soki, jedwabista, gêsta czekolada na go-
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opóŸnionym rozpoczêciem sp³aty, a do tego bez
porêczycieli, bez zaœwiadczenia o zarobkach
i z mo¿liwoœci¹ dodatkowego obni¿enia oprocentowania. Wystarczy tylko dowód. To œwi¹teczny
prezent od SKOK Stefczyka.
Koszt dodatkowy, jakim jest przyst¹pienie do
Kasy to wpisowe 25 z³., a tak¿e wykupienie
udzia³u i wk³adu za 26 z³., które otrzymujesz
z powrotem po rezygnacji z cz³onkostwa. I jeszcze jedno – gdy zachêcisz kogoœ ze znajomych,
otrzymujesz w prezencie bon na zakupy wart 50
z³.! Prawda, ¿e warto?!
Oddzia³ przy ul. Grochowskiej 136 czynny
jest w godz. 8.00-18.00, w soboty 8.00–14.00.

r¹co od Wedla. A cytrynowy sorbet z szampanem! Marzenie!
Wygodne, kameralne wnêtrze, bogate menu
i specjalne propozycje dla zakochanych, serwowane w porcelanowym „dwojaku” na wysmuk³ej
nó¿ce tak, by jedz¹c osobno – jeœæ razem! Koniecznie trzeba tam byæ!
Rezerwacje Andrzejkowe (muzyka na ¿ywo!): tel. (022) 616 18 38.
Vanilia czynna codziennie od 10.00 do póŸna;
www.kawiarniavanilia.pl i www.cukiernianova.pl

ul. Szaserów 124

ul. Abrahama 12

Sklep nr 22
LUX „Społem” WSS

Bank Pekao S.A.
X O/W−wa, Filia 2

eszcze rok temu by³ to niedu¿y sklep, jeden z wielu
przy ulicy Szaserów. Dziœ
odwiedza go coraz wiêcej klientów, nie tylko z okolicznych
bloków, bo WSS „Spo³em” nr
22 ma ca³kiem nowe oblicze.
Zmieni³o siê du¿o. Przede
wszystkim dwukrotnie powiêkszy³a siê sala sprzeda¿owa, wyremontowano œciany, wymieniono
rega³y. Zainstalowano nowoczesne kasy, komputery i monitoring. Za zakupy mo¿na zap³aciæ
kart¹, a tak¿e uregulowaæ rachunki, co pozwala klientom zaoszczêdziæ sporo czasu, który straciliby stoj¹c w kolejce na poczcie. Sklep bardzo
dobrze oœwietlono zarówno w œrodku jak i na zewn¹trz, dziêki czemu jest dobrze widoczny z daleka.
- Przychodzi tu du¿o ludzi, towar jest œwie¿y,
ceny na rachunkach s¹ zgodne z tymi na pó³kach
i co wa¿ne, nie s¹ wysokie – mówi Cecylia Szacherska, kierowniczka sklepu. - Kiedyœ, gdy masowo otwiera³y siê supermarkety klientów by³o
mniej, ale teraz wielu z nich wraca. I dziwi¹ siê,
¿e to taki du¿y i ³adny sklep. Niedawno do pobliskiego szpitala przyjecha³a pewna pani z Katowic. Przychodzi³a tutaj i bardzo siê cieszy³a, ¿e
mo¿e robiæ zakupy w naszym sklepie, bo u siebie

atrium budynku przy ul.
Abrahama 12 mieœci siê
wyj¹tkowy bank: to filia nr 2
X Oddzia³u Banku Pekao S.A.
Przyjazna i rodzinna atmosfera
znakomicie harmonizuje z powag¹ banku.
Od strony sklepu Champion
jest wygodny podjazd dla mam
z wózkami i dla niepe³nosprawnych, jest tu te¿ k¹cik dla dzieci, odwiedzaj¹cych placówkê.
Jednym z nich jest ma³y Kacper, który przychodzi z mam¹
lub dziadkiem. Gdy Kacper jest
zajêty zabaw¹, dziadek korzysta z udogodnieñ bezp³atnego
konta dla emerytów (atrakcyjne
i tanie jest te¿ konto studenckie, z mo¿liwoœci¹ zaci¹gania kredytów hipotecznych na
œwietnych warunkach!). Rachunek i w³asn¹
kartê w Banku Pekao SA mo¿e mieæ ju¿
13-latek.
Ma³¿eñstwa ceni¹ specjalne kredyty mieszkaniowe (z a¿ 50% dop³at¹ do odsetek!), które Pekao S.A. oferuje jako jeden z dwóch wielkich
banków w Polsce uznanych za najbardziej godne
zaufania przez Bank Gospodarstwa Krajowego!
Po¿yczkê ekspresow¹ (od 1.000 do 100.000 z³)
mo¿e tu dostaæ ka¿dy, wystarczy przyjœæ z dowodem osobistym. Klienci Banku otrzymuj¹ gotów-
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zawsze kupowa³a w „Spo³em”, a tutaj do tego jeszcze tak piêknie...
Rzeczywiœcie wystrój i bogaty asortyment, robi¹ wra¿enie. Przewa¿aj¹ artyku³y spo¿ywcze, ale
jest te¿ du¿y dzia³ przemys³owy. Mo¿na tu kupiæ
praktycznie wszystkie artyku³y pierwszej potrzeby. Personel sklepu to tylko 16 osób. I chocia¿
powierzchnia sklepu jest du¿a, a asortyment bardzo zró¿nicowany, nikt, kto potrzebuje pomocy,
nie odejdzie st¹d nieobs³u¿ony.
Sklep nr 22 LUX „Spo³em” WSS Praga Po³udnie, ul. Szaserów 124. Czynne w dni powszednie od godz. 6.00-20.00, w soboty 7.0015.00.

kê od rêki, nie posiadaj¹cy tu kont – w ci¹gu jednego dnia.
Znakomicie sprawdza siê pakiet Biznes Lider:
w ramach jednego rachunku mo¿na mieæ konto
firmowe i prywatne. O ile¿ mniej PINów do zapamiêtania, jaka oszczêdnoœæ na op³atach!
Jest osobne, pomieszczenie dla VIP-ów, ale skorzystaæ z niego mo¿e ka¿dy, kto chce dokonaæ transakcji
dyskretnie. Pekao S.A. to solidny, nowoczesny bank.
Kiedyœ – dewizowy, elitarny. Dziœ – elitarnie obs³uguj¹cy wszystkich klientów. Tak¿e „z³otówkowych”!
Czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
10.30-18.00; tel. (022) 673-30-92.

MIESZKANIEC I

ul. Gen. Fieldorfa 40

ul. Grochowska 14E

Apteka „ARALIA”

Szkoła Języków Obcych
British School

pteka ARALIA przy ulicy Gen. E. Fieldorfa 40 to firma solidna, z d³ugoletnim doœwiadczeniem na rynku, której zaufa³o ju¿
bardzo du¿o osób.
Wskazanie atutów tej apteki nie stanowi ¿adnych problemów. Jedn¹ z wielu pozytywnych
cech ARALII jest przyjazna atmosfera. Przychodz¹c do apteki przy ul. Fieldorfa mo¿emy
byæ pewni, ¿e farmaceuta profesjonalnie, fachowo i co najwa¿niejsze mi³o i sympatycznie doradzi nam w sprawach naszego zdrowia oraz
wyjaœni ewentualne w¹tpliwoœci. To efekt przyjaznego podejœcia do pacjenta, który jeœli bêdzie sobie tego ¿yczy³, mo¿e bezp³atnie poczêstowaæ siê kaw¹ lub herbat¹, a tak¿e usi¹œæ i zupe³nie bezp³atnie zmierzyæ sobie ciœnienie têtnicze krwi. Kolejna jak¿e wa¿na zaleta ARALII
to korzystne ceny. Pacjent p³aci jak najtaniej za
ró¿ne preparaty, poniewa¿ kierownik apteki

A

oraz pozosta³e panie magister pracuj¹ce w aptece ARALIA codziennie szczegó³owo analizuj¹
oferty zakupowe i zamawiaj¹ towar w tych hurtowniach, które oferuj¹ najkorzystniejsze ceny
dla pacjenta.
Bogata oferta to nastêpny atut – apteka jest doskonale zaopatrzona pod wzglêdem leków, suplementów diety oraz kosmetyków. A jeœli ju¿ zdarza siê, ¿e jakiegoœ preparatu nie ma w danym
momencie – istnieje mo¿liwoœæ jego zamówienia
i odebrania najczêœciej w ci¹gu kilku godzin lub
rano nastêpnego dnia.
Warto przyjœæ do tej apteki szczególnie teraz,
poniewa¿ z okazji 10-lecia firmy, stworzono
„Loteriê ARALIA”, w której pacjenci mog¹ wygraæ wiele atrakcyjnych nagród.
Apteka ARALIA ul. Gen. Fieldorfa 40 tel.
(022) 870-59-39, czynne od poniedzia³ku do
niedzieli w godz. 8.00-20.00.

ul. Siennicka 23

ddzia³ British School wprowadzi³ siê na
Grochowsk¹ 14E w 2005 roku. W ci¹gu
ponad dwuletniej dzia³alnoœci zd¹¿y³ ju¿ zdobyæ sta³ych klientów.
Co za tym stoi? Niew¹tpliwie du¿ym atutem
jest kadra lektorska – osoby wykwalifikowane
i doœwiadczone, które wiedz¹ jak uczyæ, potrafi¹
dostosowaæ siê do ¿yczeñ swoich s³uchaczy oraz
stworzyæ atmosferê sprzyjaj¹c¹ nauce jêzyka.
Co wiêcej, szko³a jest doskonale wyposa¿ona –
na zajêciach wykorzystywane s¹ tablice interaktywne, niezbêdne w prowadzeniu nowoczesnych
zajêæ, zapewniaj¹ce du¿¹ dozê interakcji.
Na uwagê zas³uguje równie¿ dobra lokalizacja
(naprzeciwko centrum handlowego King Cross -
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Praga) i œwietny punkt komunikacyjny (pêtla
tramwajowa, liczne linie autobusowe) – bardzo
³atwo ich znaleŸæ!
Pañstwa satysfakcjê, a swoj¹ markê buduj¹ poprzez ludzi, z których sk³ada siê British School
i którzy pracuj¹c wspólnie, szkol¹c siê, realizuj¹
nie tylko Pañstwa potrzeby jêzykowe, ale równie¿ swoje marzenia.
Zaufa³o im wielu, dziêki doœwiadczeniu opartemu na pracy ponad 600 lektorów w ca³ym kraju pomogli im osi¹gn¹æ swój cel.
Szko³a Jêzyków Obcych British School, ul.
Grochowska 14E, , tel. (022) 673-00-81, otwarta:
poniedzia³ek 9.00-20.00; wtorek, œroda, czwartek
8.00-20.00, pi¹tek 9.00-17.00, sobota 9.00-13.00.

ul. Ostrobramska 73

Sklep nr 17 MINI LUX Salon Okien
„Społem” WSS
UNIPLAST
a³e jest piêkne. Œmia³o mo¿na tak powiedzieæ o najmniejszym wœród LUX-owskich sklepów na Pradze. Do tego dobre zaopatrzenie i mi³a, rzetelna obs³uga, czyli „dwa
przykazania”, które s¹ niezwykle wa¿ne dla
pracowników „Mini”. Klienci, którzy tu przychodz¹, dobrze to znaj¹.
Sklep wygl¹da zupe³nie inaczej ni¿ parê lat temu. Zmodernizowane zosta³o wyposa¿enie,
zmieni³ siê wystrój, wprowadzona zosta³a przyjazna dla klienta kolorystyka. Ciep³a i weso³a zarazem. Ale nie tylko to decyduje o atrakcyjnoœci tej
placówki.
Co prawda jest to w pewnym sensie sklep osiedlowy, przychodz¹ tu ci sami okoliczni mieszkañcy, ale coraz wiêcej ludzi przyje¿d¿a tu z dalszych
okolic, bo smakuje im np. wêdlina. I tu zawsze tê
œwie¿¹, smaczn¹ wêdlinê dostan¹.
- Bardzo dbamy o zaopatrzenie. Nie mo¿emy dopuœciæ do tego, ¿eby ktoœ wyszed³ od nas z pustymi

M
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rêkami, bo akurat danego towaru nie by³o – mówi
El¿bieta Cwyl, kierowniczka placówki. - Mamy te¿
porz¹dn¹ obs³ugê klienta, w ka¿dej chwili s³u¿ymy
porad¹. Nie mo¿emy dopuœciæ do takiej sytuacji,
w której klient chodzi po sklepie, szuka czegoœ i nie
mo¿e tego znaleŸæ. My jesteœmy od tego, ¿eby
podejœæ i wskazaæ mu towar. Musimy wiedzieæ
sk¹d towar pochodzi, z czego jest zrobiony.
Klienci „Mini” s¹ zadowoleni, doceniaj¹ rodzinn¹ atmosferê tego miejsca. Nawi¹zuj¹ siê
znajomoœci, personel i klienci czêsto zwracaj¹ siê
do siebie po imieniu. W tym tkwi si³a tego niewielkiego sklepu przy ulicy Siennickiej. - Nawet,
gdy klient, przychodzi do nas zmartwiony, bo ma
gorszy dzieñ, od nas musi wyjœæ uœmiechniêty –
dodaje pani El¿bieta.
Sklep nr 17 MINI LUX „Spo³em” WSS Praga Po³udnie, ul. Siennicka 23. Czynne w dni
powszednie od godz. 6.00-20.00, w soboty 7.0015.00.

zy wiecie, jak d³ugo jest z nami UNIPLAST? Od 1998 roku! Ci, którym cieplutko i zacisznie dziêki oknom z OKNOPLASTU na pewno wpadn¹ z ¿yczeniami na Ostrobramsk¹ 73: w karnawale zapraszaj¹ na œwiêtowanie 10 urodzin!
Gdyby wszyscy klienci, którzy przez tych 10
lat skorzystali z us³ug UNIPLASTU przyszli
jednego dnia, na Ostrobramskiej powsta³by
olbrzymi korek, by³aby nieprzejezdna! To wiele
tysiêcy osób, które maj¹ w swoich domach s³ynne okna i drzwi z Krakowa, z OKNOPLASTU,
perfekcyjnie montowane i serwisowane przez
UNIPLAST.
W ofercie s¹ zawsze kusz¹ce nowoœci! Przepiêkne okna o ³agodnych, zaokr¹glonych po staroœwiecku ramach, jakby heblowanych z sezonowanego drewna w wielu odmianach, lecz niech
nie zmyli Was wygl¹d! To bardzo nowoczesna
technologia, dziêki której uzyskano wyj¹tkowe
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cechy u¿ytkowe oraz szlachetny, piêkny wygl¹d!
Zamki okienne (z kluczem, p³ytk¹ przeciwrozwierceniow¹, ryglami w naro¿ach lub na ca³ym
obwodzie), które w testach opar³y siê wielogodzinnym zabiegom w³amywaczy! Gama eleganckich, trwa³ych szyb, jakie¿ to oszczêdnoœci na
ogrzewaniu! Im lepsze okna tym mniejsze straty
ciep³a!
Fantastyczne drzwi zewnêtrzne (aluminium+PVC+grube wyciszenie, próg z przek³adk¹ termiczn¹), 5 lat gwarancji; drewnopodobne,
bia³e, barwne, z szybami i bez.
Rolety, ¿aluzje, okleiny, parapety, nawiewniki,
termoramki, siatki przeciw owadom, system
WIN-CLICK, s³owem – w UNIPLAŒCIE jest
wszystko, by nasz dom by³ cichy, ciep³y, bezpieczny a nade wszystko – piêkny.
Salon Okien UNIPLAST, ul. Ostrobramska
73 tel. (022) 613-50-33. Otwarte: pon.-pt. godz.
9.00-17.00, sob. godz. 9.00-13.00.

ul. Grochowska 252

ul. Fieldorfa 40 (wejœcie od ul. Perkuna)

Sklep nr 18
LUX „Społem” WSS

Centrum Medyczne
„Ostrobramska“
NZOZ MAGODENT

ury budynków przy ulicy Grochowskiej,
zapewne
sporo
„mog³yby opowiedzieæ”.
Niestety
wiele z nich lata
œwietnoœci ma ju¿
za sob¹, w dodatku
czêsto s¹ doœæ zaniedbane. Jednak
gdy wchodzimy do
sklepu „Spo³em”
nr 18, otwiera siê
przed nami zupe³nie inny, nowy rozdzia³ historii.
Zmodernizowano
praktycznie wszystko: wystrój wnêtrza,
witryny, lady sklepowe. Ustawiono
nowe rega³y, na
których elegancko
wyeksponowane towary
zachêcaj¹
klientów. Ca³e wnêtrze
utrzymano
w mi³ych dla oka ¿ó³to – czerwonych barwach.
Dziêki jasnej, czystej pod³odze sklep wygl¹da na
bardzo zadbany. Krystyna S³omka, zastêpca kierownika jest z tego faktu zadowolona. – O czystoœæ dbamy same. Na szczêœcie te nowe urz¹dzenia ³atwiej jest utrzymaæ w czystoœci. W sklepie
panuje porz¹dek i klienci to doceniaj¹.
Asortyment jest bardzo szeroki, ka¿dy znajdzie
coœ dla siebie. Ale to nie wszystko. Wiele rzeczy
zamawianych jest pod klienta. - Ja sama pytam,
co potrzeba, je¿eli tego nie ma, pytamy, czego
klient szuka, zapisujemy to i nastêpnego dnia zamawiamy. Staramy siê, ¿eby na pó³kach by³o
wszystko, czego ¿yczy sobie klient – mówi Jadwiga Duszak, kierowniczka sklepu, która z firm¹
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AGODENT
jest z nami ju¿
siedem lat! Centrum
Medyczne Ostrobramska to jedna
z piêciu placówek
w Warszawie, inne
s¹ m. in. w szpitalach na Wo³oskiej
i Szaserów.
Z pomocy lekarskiej korzysta, co
miesi¹c ponad 6.000
pacjentów, zw³aszcza
tych, którzy lubi¹ byæ
obs³u¿eni na poziomie europejskim i to
przez najlepszych lekarzy – tak¿e na
NFZ!
Bez trudu mo¿na
skorzystaæ z opieki
i porad s³aw polskiej
medycyny: prof. Ewa
Dmoch – Gajzlerska
(ginekolog – po³o¿nik), prof. Henryk Zieliñski
(urolog), prof. Jerzy Adamus z obleganego szpitala na Szaserów (kardiologia), prof. Andrzej
Stankiewicz (okulista), te¿ z Szaserów i wielu innych wybitnych lekarzy.
Dziœ w zmienionym nie do poznania, piêknie remontowanym gmachu s¹ lekarze rodzinni, a tak¿e
okuliœci, kardiolodzy, ginekolodzy, rehabilitanci; tu
wybitni specjaliœci lecz¹ jaskrê, niep³odnoœæ, nadciœnienie, opiekuj¹ siê ciê¿arnymi (tak¿e patologia
ci¹¿y) – to wszystko nieodp³atnie, z funduszy NFZ,
lecz to nie koniec bardzo rozbudowanej oferty!
Ju¿ za kilka tygodni rusza (równie¿ na NFZ)
zak³ad diagnostyki obrazowej: rezonans magne-
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WSS „Spo³em” jest zwi¹zana od 37 lat. - Zaczê³am 10 sierpnia 1970 roku. Ja bardzo lubiê pracê
w handlu, obcowanie z ludŸmi. Przyzwyczai³am
siê do nich, do naszych rozmów. Mo¿e to jest powo³anie?
W czasach hipermarketów i sklepów samoobs³ugowych czêsto jesteœmy skazani na samotne
poszukiwania upragnionego towaru. Wchodz¹c
do WSS-u przy ulicy Grochowskiej, zawsze mo¿emy liczyæ na ¿yczliw¹ pomoc obs³ugi.
Sklep nr 18 LUX „Spo³em” WSS Praga Po³udnie, ul. Grochowska 252. Czynne we wszystkie dni tygodnia: w dni powszednie od godz.
6.00-20.00, w soboty 7.00-15.00, w niedziele
9.00-14.00.

tyczny, mammograf, densytometr i a¿ 32-rzêdowy tomograf (w przychodniach i szpitalach zwykle s¹ 1-2 rzêdowe) oraz pracownia hemodynamiczna! Bêdzie oddzia³ szpitalny, sale operacyjne i zabiegowe, piêkne, czyste, nowoczesne.
Bezkonkurencyjne wyposa¿enie, s³awy lekarskie, eleganckie wnêtrza, w³asny parking
a w dodatku olbrzymi pakiet œwiadczeñ, wynegocjowany z NFZ – a wszystko to dla nas, Mieszkañców!
Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 8-19, w soboty 8-14; tel. (022)
879 92 09; rehabilitacja (022) 610 25 94;
http://www.magodent.com.pl/

ul. Grochowska 136

al. Waszyngtona 38/40

LUKAS BANK

M.K. Szuster
– Salon Myśliwski

lacówka LUKAS Banku przy ul. Grochowskiej dzia³a od maja tego roku.
W jej ofercie klienci znajd¹ atrakcyjne konta
osobiste, kredyty, karty p³atnicze, produkty
oszczêdnoœciowe, mog¹ te¿ skorzystaæ z pomocy doradcy ds. kredytów hipotecznych.
Jak podkreœlaj¹ przedstawiciele banku wygl¹d i wnêtrze placówki s¹ dla nich bardzo
istotne. LUKAS Bank by³ bowiem jednym
z pierwszych banków, który zacz¹³ obs³ugiwaæ
klientów na siedz¹co przy oferowanej wszystkim fili¿ance kawy.
Szybka i wygodna obs³uga w przyjaznej
klientom atmosferze jest Ÿród³em sukcesu banku i cech¹, któr¹ LUKAS Bank chce wyró¿niaæ
siê na rynku. Ró¿norodnoœæ oferty oraz dostêp
do nowoczesnych us³ug finansowych w pla-
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cówkach sprawia, ¿e LUKAS Bank znajduje
siê w czo³ówkach rankingów najlepszych banków w Polsce.
Konsekwentna polityka banku, stawiaj¹ca na
przyjaznoœæ oraz wygodê dla klientów owocuje
ka¿dego roku czo³owym miejscem LUKAS
Banku w rankingach. Klienci banku podkreœlaj¹ nie tylko wysoki poziom wiedzy doradców
LUKAS Banku, ale tak¿e ich uprzejmoœæ i poœwiêcanie klientowi maksimum uwagi. W tym
roku za obs³ugê klientów placówka LUKAS
Bank zosta³ ju¿ po raz trzeci wyró¿niony
pierwszym miejscem w rankingu Przyjazny
Bank Newsweeka.
LUKAS BANK ul. Grochowska 136. Czynne pon.-pt. w godz. 8.00-19.00; soboty 8.0015.00.

eden z najpiêkniejszych praskich sklepów,
zwraca ju¿ uwagê niezwyk³¹ fasad¹. Elegancki salon, powsta³ z po³¹czenia w jedn¹, zachwycaj¹c¹ ca³oœæ po generalnym, drobiazgowym remoncie trzech dawniejszych lokali.
To najwiêkszy myœliwski sklep w Polsce. Firma M.K.Szuster rozpoczê³a dzia³alnoœæ w 1990
roku od ma³ego sklepiku na poddaszu kamienicy
przy al. Waszyngtona 20. S¹siedzi znaj¹ rodzinê
pañstwa Szuster, bo trzeba wiedzieæ, ¿e w sklepie
pracuje kilka jej pokoleñ, od babci i dziadka po
wnuki.
W³aœciciele – Monika i Krzysztof Szuster – nie
traktuj¹ go jak miejsce pracy, lecz jak dom, gdzie
ka¿dy goœæ jest mile widziany, czêsto – ugaszczany,
zatrzymany na pogawêdkê. Ale bo te¿ gawêdziæ
pan Krzysztof potrafi! To przecie¿ aktor o uznanym
dorobku, re¿yser, t³umacz; pasjonat koni, myœlistwa, urodzony i wychowany tu, na Saskiej Kêpie.
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Dobrym duchem ca³ego przedsiêwziêcia jest
jego ¿ona, Monika: z polotem wspó³aran¿owa³a
z mê¿em przestronne wnêtrza, dziel¹c czas miêdzy Salon i szczodr¹, naprawdê bezinteresown¹
dzia³alnoœæ charytatywn¹, dbaj¹c te¿ o dom rodzinny, pe³en gwaru i dzieci w³asnych oraz „przytulonych”.
Na 399 m kw. jest mnóstwo akcesoriów myœliwskich, kolekcje markowych strojów, obuwie,
wyposa¿enie, bibeloty, broñ; na miejscu dzia³a
œwietnie wyposa¿ona rusznikarnia. To tak¿e znakomite miejsce na zakupy nie tylko dla wtajemniczonych – mo¿na znaleŸæ nietuzinkowe prezenty
niemal dla ka¿dego, eleganckie i z klas¹.
Obiekt jest w pe³ni, ca³odobowo monitorowany, co chwal¹ nie tylko klienci: nawet na ulicy
jest bezpieczniej i spokojniej.
Czynne codziennie 10.00-18.00, w soboty 10.0013.00; tel. (022) 617-61-48; www.szuster.com.pl
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