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 Zapukaj do
s¹siada
s t r. 2
 Jak min¹³ rok?

Grudzieñ to ciekawy miesi¹c. Na
pocz¹tku przychodzi œw. Miko³aj
i rozdaje prezenty, a pod koniec
stroimy choinkê i te¿ s¹ prezenty
i radoœæ. Przez ca³y Adwent rozlega
siê wo³anie: „niebiosa Sprawiedliwego spuœæcie jak rosê”. To nie tylko
wo³anie, ale tak¿e czas naszego
przygotowania. Zachêca jak przed
wiekami Prorok Izajasz: „Przygotujcie na pustyni drogê dla Pana, wyrównajcie na pustkowiu goœciniec
naszemu Bogu!”. Przygotowuj¹c siê
do œwi¹tecznych radoœci s³yszymy:
„Naród krocz¹cy w ciemnoœciach ujrza³ œwiat³oœæ wielk¹; nad mieszkañcami kraju mroków zab³ys³o œwiat³o.
Albowiem Dzieciê nam siê narodzi³o, Syn zosta³ nam dany, na Jego
barkach spoczê³a w³adza. Nazwano
Go imieniem: Przedziwny Doradca,
Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec,
Ksi¹¿ê Pokoju”. Powiedzia³ kiedyœ
Martin Luter King: „Œwiat³o przysz³o
na œwiat. Ka¿dy musi siê zdecydowaæ, czy chce iœæ w œwietle mi³oœci
bliŸniego, albo pogr¹¿yæ siê w ciemnoœciach egoizmu. Dlatego najwa¿niejsze i najpilniejsze pytanie brzmi:
Co uczyni³eœ dla innych?”.
Bo¿e Narodzenie jest œwiêtem,
w którym Bóg dzieciêcymi œrodkami
stara siê skruszyæ skamienia³e serca ludzkie. Piêknie brzmi kolêda:
„Do szopy, hej pasterze!”. Wraz
z pasterzami i my wêdrujemy,
a w stajence znajdziemy nie tylko
Dzieciê, ale i przebaczenie, pokój
i ³askê Pana. Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to czas niezwyk³y, na który
czekamy i za którym têsknimy, myœlê, ¿e nie wyobra¿amy sobie bez
nich ¿ycia, ale jest jeszcze inne Bo¿e Narodzenie. Gdy dwoje ludzi
przebacza sobie nawzajem – jest
Bo¿e Narodzenie. Gdy ktoœ postanawia ¿yæ uczciwie – jest Bo¿e Narodzenie. Gdy patrzymy na siebie
oczyma serca, z uœmiechem na
twarzy – jest Bo¿e Narodzenie.
Ksiądz Krzysztof Jackowski
Proboszcz u Matki Bożej
Królowej Polskich Męczenników
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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

Naszym Klientom
¿yczymy
zdrowych i weso³ych
wi¹t
Bo¿ego Narodzenia
oraz pomylnoci
w Nowym 2008 Roku

R A B A T
do

40%*

* przy 100% wp³acie

ul. Ostrobramska 73

tel. (022) 613 50 33,
(022) 870 27 17

Wigilia z Pani¹ Prezydent
Caritas
Diecezji
Warszawsko-Praskiej od 13 lat organizuje Wigiliê dla
najubo¿szych mieszkañców stolicy.
Tym razem w przedœwi¹tecznym spotkaniu wziê³a udzia³
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Spotkanie odby³o siê 12
grudnia w Jad³odajni Caritas
przy ul. Lubelskiej, na ty³ach
Dworca Wschodniego i uczestniczy³o w nim kilkaset osób.
Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê tak¿e abp S³awoj Leszek G³ódŸ, wspomagaj¹cy akcjê Caritas, Vincenzo Manno,
ambasador Zakonu Kawalerów
Maltañskich i wielu dziennikarzy. W trakcie spotkania Prezydent Warszawy z³o¿y³a wszystkim Bo¿onarodzeniowe ¿yczenia i podzieli³a siê op³atkiem.

- By³a te¿ okazja, aby po prostu
porozmawiaæ. Stara³am siê wys³uchaæ, chocia¿ kilka osób, ¿eby zorientowaæ siê w ich osobi-

Zapukaj do sąsiada
– Co z nami jest? – pyta³ ksi¹dz pra³at Tomasz Król z Ursynowa – Jesteœmy tak zakochani w naszej polskoœci, a nie znosimy w³asnych s¹siadów...
Ksi¹dz Król by³ jednym z g³ównych goœci prelegentów,
których dyrekcja Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy zaprosi³a
na XIX Forum Prasy Lokalnej i Œrodowiskowej. 8 grudnia, w gmachu przy ul. Koszykowej odby³o siê spotkanie pt. „Prasa lokalna
przyjazna dobremu s¹siedztwu”.
Ursynów jest dzielnic¹, w której funkcjonuje olbrzymia iloœæ wydawnictw lokalnych i parafialnych. Ursynów postrzegany jest
wci¹¿ jako sypialnia Warszawy, a tak naprawdê, w ca³ej stolicy
tworz¹ siê takie „sypialnie” – osiedla, czêsto zamkniête, stwarzaj¹ce z³udne poczucie bezpieczeñstwa, gdzie nikt nikogo nie zna. Na-

stej sytuacji. Tych, którzy czuli
siê na si³ach ¿eby podj¹æ pracê,
zachêca³am ¿eby poszli do
Urzêdów Pracy, bo teraz

w Warszawie mo¿na znaleŸæ
pracê – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Wed³ug statystyk, Polakom
¿yje siê coraz lepiej. Jednak,
jak mówi¹ pracownicy praskiej
Caritas, ubogich z roku na rok
przybywa. - Jestem emerytk¹,
ale wci¹¿ szukam pracy. Niestety bez skutku. Nie wiem czemu,
mo¿e jestem za ma³o przebojowa, a mo¿e dlatego, ¿e jestem
ju¿ na emeryturze – mówi pani
Krystyna, mieszkanka Pragi.
– Mam chorego syna, czasem
zostaje mi nieca³e sto z³otych
na ¿ywnoœæ. Wiêc przychodzê
tu. Co prawda nieczêsto, ale
czasem muszê.
Jak mówi ks. Krzysztof Ukleja, Dyrektor Caritas Diecezji
Warszawsko-Praskiej, codziennie w praskiej jad³odajni wydawanych jest ok. 600 obiadów.
Ka¿dego roku, 24 grudnia,
organizowana jest te¿ wigilia
dla najubo¿szych. Uczestniczy
w niej zwykle nawet 1500 osób
- ubogich, bezdomnych, równie¿ rodziny z dzieæmi. Wszyscy uczestnicy otrzymuj¹ w tym
dniu paczki œwi¹teczne przygotowane przez Caritas.
Piotr Bartoszewicz

wet najbli¿szych s¹siadów. Gdzie milczymy w windach i odwracamy g³owy na widok kogoœ znajomego. – Jedn¹ z misji prasy lokalnej – mówi³a dr El¿bieta Ciborska, wybitny prasoznawca – jest integracja œrodowiska lokalnego. Prasa ta winna byæ informatorem
i animatorem ¿ycia lokalnego. „Mieszkaniec” ma ju¿ od dawna
ugruntowan¹ pozycjê na rynku prasy lokalnej. 40 tysiêcy kontrolowanego nak³adu przek³ada siê na ponad 120 tysiêcy sta³ych Czytelników. Mamy te¿ pe³n¹ œwiadomoœæ realizowanej przez nas misji.
Pewnie dlatego w czasie Forum siedzieliœmy z „podniesion¹ g³ow¹”. A gdy ksi¹dz Tomasz Król namawia³ do uœwiadamiania roli
miêdzys¹siedzkich przyjaŸni, my przypominaliœmy sobie fragmenty felietonu z cyklu „Kobiecym okiem” z ostatniego numeru „Mieszkañca” , traktuj¹cego dok³adnie o tym problemie. A wracaj¹c do
g³ównego tematu Forum, nad którym debatowano w Dziale Varsavianów - zachêcamy Drogich Czytelników, aby w wigilijny wieczór zapukali cichutko do swoich s¹siadów. Z op³atkiem. I dobrym
s³owem. To œwietna okazja do odnowienia lub zawarcia znajomoœci. To œwietna okazja do budowania s¹siedzkiej przyjaŸni.
ar

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej
Wpad³ na kolejnym skoku
W œrodku nocy mieszkaniec
jednego z bloków przy ulicy
Siennickiej us³ysza³ ha³asy na
klatce schodowej. Otworzy³
drzwi i zobaczy³ mê¿czyznê usi³uj¹cego w³amaæ siê do piwnic.
Sprawca zbieg³... ale niedaleko,
bo zainteresowa³ siê zaparkowanym na ulicy samochodem. Gdy
grzeba³ w zamku auta, zaskoczy³ go ponownie ten sam mieszkaniec ulicy Siennickiej, który
jednoczeœnie wezwa³ policjê
i przytrzyma³ w³amywacza do
momentu przyjazdu patrolu.
Sprawc¹ okaza³ siê byæ 31-letni
Marcin T. Policjanci udowodnili
mu dokonanie wiêkszej iloœci
w³amañ, do niektórych dosz³o
jeszcze w 2005 roku.
Wszed³ za szafê i pod koc
Inny w³amywacz do piwnic,
wpad³ na Saskiej Kêpie. Mieszkaniec jednego z budynków
powiadomi³ policjantów, ¿e s³yszy ha³asy dobiegaj¹ce z piwnicznych pomieszczeñ. Policjanci sprawdzili ten trop, okaza³o siê, ¿e siedem piwnic zosta³o spl¹drowanych. Tylko
sprawca gdzieœ siê ulotni³. Przeszukano wiêc pomieszczenia
i okaza³o siê, ¿e za szaf¹, przykryty kocem 52-letni Andrzej
G. usi³owa³ przeczekaæ interwencjê policyjnego patrolu. By³
nietrzeŸwy. Zosta³ zatrzymany.
Okradli œpi¹cego
na przystanku
O 2.00 w nocy operator miejskiego monitoringu dostrzeg³,
¿e na przystanku przy skrzy¿owaniu ulic P³owieckiej i Marsa

dwóch mê¿czyzn okrada siedz¹cego na ³awce mê¿czyznê.
Zabrali mu telefon komórkowy.
Policyjny patrol zatrzyma³ obu
rabusiów kilka ulic dalej. Mieli
przy sobie ukradziony przed
chwil¹ aparat telefoniczny,
w ¿y³ach prawie po 2 promile
alkoholu. Okaza³o siê tak¿e, ¿e
jeden z nich Rafa³ B. jest poszukiwany listem goñczym.
Napad³ na staruszkê
Na ulicy Miêdzynarodowej,
w klatce jednego z budynków
na wracaj¹c¹ z zakupów starsz¹
pani¹ napad³ m³ody mê¿czyzna. Uderzy³ j¹ kilkakrotnie,
w koñcu wyrwa³ torebkê. Ofiara nie by³a nawet w stanie opisaæ napastnika, jednak jego rysopis potrafi³a przekazaæ policjantkom pracownica jednego
z pobliskich sklepów. Praca
operacyjna pozwoli³a zatrzymaæ sprawcê. Okaza³ siê nim
byæ 33-letni Tomasz K.
Skradli p³yty chodnikowe
Do niecodziennej kradzie¿y
dosz³o w Rembertowie. Otó¿
z ulicy zginê³a paleta... p³yt
chodnikowych. Policjanci ruszyli jej tropem... Dostrzegli
podejrzanie
wygl¹daj¹cych
dwóch mê¿czyzn, stoj¹cych
przed bram¹ jednego z podwórek, a za nimi odciœniête
w ziemi œlady wózka, którym
najwyraŸniej coœ ciê¿kiego
przewo¿ono. Bingo! Odnaleziono 21 p³yt chodnikowych,
sprawców odwieziono najpierw
do Izby WytrzeŸwieñ, bo byli
mocno „niedzisiejsi”. Zosta³ im
postawiony zarzut kradzie¿y
mienia.
toms
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BILETY LOTNICZE

Agencja Ubezpieczeniowa
V-Inspektoratu PZU S.A.

ul. Abrahama 18

FA R B Y
LAKIERY
KLEJE
„DARCHEM”

www.pzugoclaw.com

UBEZPIECZENIA

i innych linii lotniczych

Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86

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

– Komunikacyjne (PAKIETY)
– Maj¹tkowe
– Firm

tel.

673-29-96

SKLEP PATRONACKI
OFERUJE:

WIELKA PROMOCJA
LATO 2008

RESTAURACJA

KORONA TRAVEL

ul. £ukowska 17A

Plac Przymierza 1

tel./fax: 612-15-78

(Saska Kêpa)

tel. 022 616-26-75/83
korona@koronatravel.com.pl

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

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

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

OFERUJEMY:

 Bogaty wybór wêdlin
(w tym tradycyjne, bez konserwantów)
kulinarne
Delikatesy Mięsne  Wyroby
(uszka, krokiety, pierogi, kluski)
ul. Grochowska 255  Miêso wieprzowe, wo³owe, drobiowe
 Sa³atki, surówki
„Złoty Róg”

2 MIESZKANIEC
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www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

BEA

Salon kosmetyczno-fryzjerski

Œwi¹teczna promocja!
ZAPRASZAMY NA:
 profesjonalne zabiegi kosmetyczne
na twarz z firmy Thalgo
 mikrodermabrazjê
 solarium
 manicure i pedicure
wraz z pielêgnacj¹
 us³ugi fryzjerskie
 kuracje SPA na w³osy

30

00

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

HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika

10 %

Ozłoć sobie święta!

U NAS TANIO, A W GRUDNIU NAJTANIEJ!
ZAPRASZAMY!

Universam Grochów

tel. 022 812 47 16

TRANSPORT – GRATIS
Rabaty
Upusty dla wykonawców

Spraw sobie i swoim najbliższym
niepowtarzalny prezent
GWIAZDKOWY!
Najnowsza kolekcja złota 2007
Duży wybór ekskluzywnych wyrobów
ze złota –50% !!!
Duże rozmiary pierścionków ze złota!
❤ NOWA KOLEKCJA OBRĄCZEK ❤
NAJNOWSZE WZORY!

Pracujemy na firmach: Thalgo, Chantarelle, Loreal

(róg Korkowej)

Szpachle, gipsy, zaprawy
Piany, sylikony
Chemia gospodarcza
Chemia budowlana

TYLKO NA DOWÓD OSOBISTY

z tym og³oszeniem 10% rabatu

Warszawa, ul. Potockich 111

Zapraszamy na zakupy od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8 -20 w soboty 7 -14
Przyjmujemy zamówienia na wyroby œwi¹teczne!
00

KREDYTY
BANKOWE

Rabaty do 35% do 31.12.2007 r.
pn.-pt. 1000-1800; sob. 930-1300

✔
✔
✔
✔

I piętro

„Świat złota”
ul. Grochowska 207

REKLAMA

REKLAMA

TELEFONY
KOMÓRKOWE





skup  sprzeda¿
sim-locki
akcesoria
naprawy

www.krasphone.pl

FUTRA KO¯UCHY
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

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

ODZIE¯ SKÓRZANA

„Baśniowy Dworek”
ZAPRASZA DZIECI
w wieku od 1,5 do 3 lat

Universam Grochów I piêtro
ul. Grochowska 207

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

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

Profesjonalna opieka domowa

Zapraszamy Pañstwa
od 02.01.2008

roku do

nowej siedziby przy ul. ¯ó³kiewskiego 44
tel. (022) 612-13-40; (022) 424-64-35
www.komissezam.pl; e-mail: biuro@komissezam.pl
Naszym Klientom ¿yczymy
zdrowych, weso³ych i pogodnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i szczêœliwych dni w Nowym 2008 Roku

Naszym Klientom, ich Rodzinom i Przyjacio³om
piêknych, polskich Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
¿ycz¹ Kupcy z Szembeka

CENTRUM
HANDLOWE
ZAPRASZA
NA ŚWIĄTECZNE ZAKUPY

A w Nowy Rok – tylko z nami!

Zawsze
radosne!
Du¿e czy ma³e – œwi¹teczne zakupy zawsze mog¹ byæ radosne!
Jedni biegn¹ do hipermarketów,
by wype³niaæ wózki kolorowymi
opakowaniami o obco brzmi¹cych napisach. Inni wol¹ inaczej: na Szembeku. Tu tak¿e s¹
wózki, ju¿ nie trzeba dŸwigaæ
ciê¿kich siat.
Dlaczego na Szembeku? Bo tylko
tu opas³e, dêbowe beczki z kiszon¹
kapust¹ pachn¹ rzeœko i smakowicie, mo¿na skosztowaæ! Tu s¹ orzechy, sypki, suchy mak, doskona³y
miód i ziarna pszenicy, sypi¹ce siê
z³oto pomiêdzy palcami – to na kutiê. W wielu domach bez niej nie mo¿e byæ Wigilii!
Tu najlepsze, rumiane jab³uszka
z grójeckich i wareckich sadów, jêdrne warzywa wprost od producentów,
prawdziwe, domowo suszone grzy-

U nas kupisz
nie tylko najlepsze:

by i rarytas, którego pró¿no szukaæ
w innych miejscach: olej lniany! Czysty, z³oci siê w staroœwieckich,
æwieræ i pó³litrowych butelkach z korkiem. Jak u babuni!
Tu œwie¿o od³owione ryby, a wœród
nich wigilijne karpie, rzetelnie uki-

szony barszcz, a dla zainteresowanych Wigili¹ „po nowemu” – wybór
soczystych miês i wêdlin.
S³owem – tu, na Szembeku jest
wszystko, czego potrzeba na prawdziwie polsk¹ Wigiliê. Mo¿na te¿ kupiæ
prezenty i warto po nie wpaœæ na piêtro.

➧ warzywa, owoce,
➧ nabiał, mięso, wędliny,
ale również:
➧ meble,
➧ art. elektrotechniczne,
➧ odzież, bieliznę,
➧ art. dla zwierząt,
➧ upominki itp.
 Podziemny parking  Wózki towarowe  Winda  Ruchome chodniki

Targowisko czynne pon.−pt. 7.00−19.00, sobota 7.00−16.00
Centrum Handlowe pon.−pt. 10.00−19.00, sobota 9.00−16.00

Warszawa, ul. Zamieniecka 90  (0−22) 333 20 00

Zdrowych, weso³ych i pogodnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i szczêœliwych dni w Nowym 2008 Roku
wraz z ¿yczeniami udanych zakupów
w sklepach „Spo³em” WSS
sk³ada swoim Klientom
i Pracownikom
Rada Nadzorcza i Zarz¹d „Spo³em”
MIESZKANIEC 3

Jak min¹³ rok?
Mieczys³aw Golónka,
burmistrz dzielnicy Rembertów
Z punktu
widzenia pracy urzêdu burmistrza to by³
dobry rok. Nie
powiem ¿eby
wykonanie bud¿etu by³o bardzo dobre, ale
jest
dobre,
gdy¿ bud¿et inwestycyjny wykonaliœmy w ponad 90 procentach. Niestety, nie dosz³o do wykupu nieruchomoœci pod budowê ulicy Kaletniczej, gdy¿ w³aœciciele gruntów
w ostatniej chwili wycofali siê
z transakcji. Przygotowaliœmy wiele
zadañ na przysz³oœæ i to napawa
optymizmem.
W Zarz¹dzie Dzielnicy ostatnio
nast¹pi³a zmiana personalna. Tak to
jest, ¿e sk³ad Zarz¹du zawsze
odzwierciedla uk³ad si³ w Radzie
Dzielnicy. W 2007 r. w Rembertowie, dziêki inicjatywie radnej Szel¹g
i innych radnych oraz wsparciu Zarz¹du Dzielnicy powsta³a Rembertowska Akademia Seniorów.
Jak powiedzia³em, to by³ dobry
rok dla urzêdu, dla dzielnicy i dla
mieszkañców, ale spodziewam siê,
¿e kolejne lata bêd¹ jeszcze lepsze.
Prywatnie, miniony okres by³ dla
mnie niczym kalejdoskop – zdarza³y
siê rzeczy przyjemne i smutne. Powiedzia³bym, ¿e prywatnie, to by³
dla mnie bardzo zmienny rok. (ar)
Edward K³os,
burmistrz dzielnicy Weso³a
To pierwszy
rok,
w
którym
pe³niê funkcjê
burmistrza dzielnicy Weso³a.
Jest to du¿e
wyzwanie,
gdy¿ jestem
nastêpc¹ Jac-

ka Wojciechowicza obecnie wiceprezydenta Warszawy.
Za mn¹ rok ciê¿kiej pracy, ale
i satysfakcja z tego co uda³o siê
osi¹gn¹æ w najwa¿niejszej dla
Weso³ej dziedzinie – inwestycjach. W 2007 roku wydamy na
inwestycje oko³o 30 mln z³otych,
za które m. in. zbudowaliœmy
wiele nowych nawierzchni ulic,
rozpoczêliœmy budowê i modernizacjê 2 szkó³, wykonaliœmy
projekty nowych inwestycji. Mo¿emy siê pochwaliæ tak¿e tym, ¿e
w Weso³ej uruchomiliœmy parking w systemie komunikacji
Park & Ride, który wykorzystywany jest w 100%. Koñczymy
tak¿e przebudowê Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców, który poprawi warunki za³atwiania spraw
w Urzêdzie Dzielnicy.
To, co uda³o nam siê zrobiæ,
by³o mo¿liwe tak¿e dziêki dobrej
wspó³pracy z Rad¹ Dzielnicy,
która mocno wspiera Zarz¹d
Dzielnicy w rozwi¹zywaniu najwa¿niejszych problemów.
Dziêkujê Mieszkañcom Dzielnicy Weso³a za uwagi zarówno te
krytyczne, które s³u¿¹ poprawie naszej pracy, jak i pozytywne, które
motywuj¹ do nowych dzia³añ. (r)
Ks. Krzysztof Ukleja,
proboszcz parafii Najczystszego
Serca Maryi, dyrektor Caritas
diecezji warszawsko-praskiej
To by³ rok
bardzo bogaty w ró¿ne
wydarzenia.
Obchodziliœmy miêdzy
innymi 15-lecie Caritas
i 25-lecie mojego kap³añstwa. Rok pe³en pozytywów, pe³en dobra – zakoñczyliœmy remont kaplicy adoracji, a niedawno uda³o siê nam
wynaj¹æ lokal na placu Szembe-

ka, w którym ju¿ nied³ugo otworzymy pierogarniê.
To bêdzie wspólne dzie³o Caritas i wspólnoty parafialnej. Dziêki zaanga¿owaniu wolontariuszy,
nauczycieli uda³o nam siê zorganizowaæ korepetycje dla dzieci.
Du¿o dzieci korzysta z tej formy
pomocy, a mamy sygna³y od dyrektorów szkó³, ¿e niektórym
uczniom w³aœnie te korepetycje
pomog³y w uzyskaniu promocji
do kolejnej klasy. Niby ma³a
rzecz, a bardzo wa¿na. Takie ma³e dobra w³aœnie buduj¹ wspólnotê. Nie uda³o siê natomiast wybudowaæ miejsc parkingowych przy
naszym koœciele, a ta inwestycja
u³atwi³aby ¿ycie naszym parafianom i mieszkañcom. Ale w tej
sprawie trwaj¹ rozmowy i myœlê,
¿e dojd¹ do skutku.
Samorz¹d ma plany zmiany
zagospodarowania placu Szembeka i wierzê, ¿e po planowanej
modernizacji okolice naszej
œwi¹tyni stan¹ siê bardzo atrakcyjne. Widaæ, ¿e piêknieje teren
naszej parafii i trzeba dziêkowaæ
za to, co siê w tym roku uda³o
i mieæ nadziejê, ¿e przysz³y rok
nie bêdzie gorszy. Widaæ, ¿e razem z dzielnic¹ i ze wspólnot¹
parafialn¹ mo¿emy zrobiæ du¿o
dobrego. Z nadziej¹ wchodzê
w nowy rok, a t¹ nadziej¹ napawaj¹ mnie w³aœnie moim parafianie – ich dobro i ich pozytywne
myœlenie.
(r)
Jacek Wojciechowicz,
I z-ca prezydenta
m.st. Warszawy
Rok temu
objêliœmy po
naszych poprzednikach
trudny, nie
wszêdzie realnie oszacowany bud¿et.
Konieczne
wiêc
by³y

REKLAMA

najpierw niezbêdne poprawki
i przygotowanie bardziej proinwestycyjnej strategii dla Warszawy. Myœlê, ¿e to siê uda³o.
W 2007 roku na inwestycje wydaliœmy 1,25 miliarda z³otych,
o blisko 50 proc. wiêcej ni¿ w roku 2006, wzros³y tak¿e - choæ ju¿
nie w tak spektakularny sposób
inwestycje poszczególnych dzielnic. Co zrobiliœmy? Powiedzmy
tylko o najwa¿niejszych budowach komunikacyjnych: dokoñczeniu estakad na Trasie Siekierkowskiej przy wêŸle z P³owieck¹
czy estakad Bielañskich na Wis³ostradzie.

prace za a¿ 15 mld z³otych.
W przysz³ym roku bêdziemy
mieli prawdziwy wysyp nowych przedsiêwziêæ: prawdopodobnie w trzecim lub czwartym kwartale rozpoczniemy budowê dwóch mostów: Pó³nocnego i Krasiñskiego. Rozpocznie siê m.in. budowa kolejnego
wêz³a komunikacyjnego Trasy
Siekierkowskiej - tym razem
przy Marsa. Rozpoczniemy
przebudowê Ronda Wiatraczna
jako fragmentu obwodnicy
œródmiejskiej.
Zacznie siê przebudowa stadionu Legii, nad Wis³¹ budowa

Bud¿et inwestycyjny na 2008
rok jest jeszcze bardziej ambitny: 1,9 mld z³otych. Jest on elementem planu na piêæ lat, którego horyzontem s¹ mistrzostwa
Europy w pi³ce no¿nej w 2012
roku - do tego czasu wykonamy

Centrum Naukowego Kopernik,
Pa³acu Saskiego i Muzeum Historii ¯ydów Polskich. Te prace
bêd¹ kontynuowane w nastêpnych latach. A prywatnie? Te¿
wielka zmiana. W styczniu, 11
miesiêcy temu urodzi³ mi siê

syn, Kubuœ. Na pocz¹tku doœæ
ciê¿ko chorowa³, ale teraz - na
szczêœcie - ju¿ jest wszystko
w porz¹dku.
(t)
Andrzej Wojda, przewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy Wawer
To by³ dobry rok. Da³
mi wiele satysfakcji. Na
pocz¹tku nie
by³o ³atwo
i wiele trzeba
by³o siê nauczyæ. Uchwalenie bud¿etu
z wyznaczonymi priorytetowymi zadaniami
oraz wprowadzenie niezbêdnych
korekt do Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego spowodowa³o,
¿e rozpoczêto budowê pierwszej
w dzielnicy pe³nowymiarowej
hali sportowej w Falenicy oraz
basenu w Aninie i wiele innych
inwestycji.
Planowana w latach nastêpnych budowa Centrum Sportu
i Rekreacji w Miedzeszynie,
Centrum Kultury w Miêdzylesiu, hali sportowej przy LO XV
czy skate parku oraz plany uporz¹dkowania centrum Falenicy
poprzez budowê parkingu i hali
targowej w miejscu obecnego
bazaru napawa wielkim optymizmem. Dodaj¹c do tego inwestycje miejskie takie jak kolektor „W” rozpoczynaj¹cy rozwi¹zywanie problemu braku kanalizacji, tunel w Miêdzylesiu, ronda w Radoœci i w Falenicy oraz
wiele inwestycji drogowych
mo¿na
mieæ
uzasadnion¹
nadziejê, ¿e bêdzie siê nam ¿yæ
zdecydowanie lepiej, czego
mieszkañcom naszej dzielnicy
serdecznie ¿yczê. Jako sekretarz
generalny Polskiego Zwi¹zku
Sumo doprowadzi³em do decyzji Miêdzynarodowej Federacji
Sumo ISF o przyznaniu Polsce,
Warszawie organizacji w 2010
roku mistrzostw œwiata seniorów i juniorów w sumo. To
wielkie wydarzenie sportowe
odbêdzie siê w Falenicy, co bez
w¹tpienia przyczyni siê do promocji Wawra.
(r)
REKLAMA

SKLEP MEBLOWY
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”

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

Naszy Klientom ¿yczymy
mi³ych, zdrowych i spokojnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz pomyœlnoœci
w Nowym 2008 Roku
MAR PLAST
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Praga Po³udnie

INWESTYCJE POD CHOINKĘ
Z myœl¹ o mieszkañcach Pragi Po³udnie, obecnych
i przysz³ych W³adze Dzielnicy doprowadzi³y do zakoñczenia prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym (WPI), którego realizacja zbiegnie siê z Mistrzostwami Europy w pi³ce no¿nej w 2012 roku. Nasze
dzia³ania w 2007 roku zmierza³y do radykalnej poprawy
infrastruktury w Dzielnicy.
Oprócz niezbêdnych prac, jak budowa i utwardzanie dróg na Goc³awku, modernizacja obiektów edukacyjnych i rekreacyjnych, w WPI zaplanowano te¿ bardziej reprezentacyjne inwestycje. W latach 2008-2012 przewidywana jest budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego ze sztucznym lodowiskiem przy ul.
Majdañskiej oraz zakoñczenie rozpoczêtej w poprzednich latach budowy Centrum
Promocji Kultury przy ul. Podskarbiñskiej. Do u¿ytku oddana zostanie równie¿ nowoczesna filia Centrum na Saskiej Kêpie. W ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, z myœl¹ o najm³odszych mieszkañcach Pragi Po³udnie oraz o seniorach,
zostan¹ zmodernizowane parki i skwery m.in. Park im. Poliñskiego i Park nad Balatonem. Przy Zespole Szkó³ Dwujêzycznych Nr 84, przy ul. Zwyciêzców 44 powstanie pe³nowymiarowa sala sportowa z ma³ymi trybunami, pomieszczeniami pomocniczymi oraz czêœci¹ dydaktyczn¹ sk³adaj¹c¹ siê z pomieszczeñ edukacyjnych i œwietlicowych.
Dziêki pozyskanym przez W³adze Dzielnicy nieprzewidzianym w tegorocznym bud¿ecie œrodkom przeprowadziliœmy rewitalizacjê skweru na Placu 1831 roku. W ci¹gu
ostatnich 4 miesiêcy, ten uroczy zak¹tek Grochowa po³o¿ony pomiêdzy ulicami Kordeckiego i Zaliwskiego, od lat stanowi¹cy miejsce odpoczynku dla okolicznych mieszkañców, ca³kowicie zmieni³ swoje oblicze.
Przy Szkole Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery G³ównej 13 powsta³ kompleksowy
zespó³ boisk sportowych dla dzieci i m³odzie¿y. Uczniowie mog¹ korzystaæ z boiska do

na placach zabaw - zestawy zabawowe. W ramach inwestycji zagospodarowano równie¿
teren zielony przygotowuj¹c trawniki, sadz¹c drzewa i krzewy.
W roku 2007 oddano do u¿ytku kompleks basenów „Szuwarek” przy ul. Kwatery
G³ównej 13. W sk³ad tego obiektu wchodz¹ dwie hale basenowe z oddzielnymi zespo³ami sanitarno-szatniowymi, zespó³ fitness, który sk³ada siê z sali æwiczeñ ruchowych i si³owni z zapleczem sanitarno-szatniowym. W obiekcie znajduje siê równie¿ widownia na
120 osób. Kompleks basenów przy ul. Kwatery G³ównej jest obiektem nowoczesnym posiadaj¹cym szereg nowych, praktycznych rozwi¹zañ i co najwa¿niejsze umo¿liwiaj¹cym
korzystanie z niego osobom niepe³nosprawnym.
W mijaj¹cym roku W³adzom Dzielnicy uda³o siê równie¿ przyœpieszyæ rozpoczêt¹
w poprzednich latach budowê Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Po³udnie. Budynek Centrum przy ul. Podskarbiñskiej, w po³¹czeniu z wyj¹tkowo piêknym
otoczeniem zewnêtrznym bêdzie stanowiæ praktyczny i wielofunkcyjny zespó³ architektoniczny, który pozwoli na organizacjê wielu imprez nie tylko o charakterze kulturalnym. Mo¿liwe bêdzie wykorzystanie zarówno powierzchni wewn¹trz budowli jak rów-

Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbiñskiej

Skwer na Placu 1831 roku
pi³ki rêcznej i pi³ki no¿nej oraz boiska do koszykówki i siatkówki. Kompleks ten zosta³
w pe³ni wyposa¿ony w oprzyrz¹dowanie: m. in. kosze, bramki, siatki. Oprócz boisk na
placu sportowym znajduj¹ siê równie¿ 60 metrowa bie¿nia 3-torowa oraz skocznia wzwy¿
i skocznia w dal z 45 -metrowym rozbiegiem. Powsta³y te¿ nowe boiska do pi³ki rêcznej i mini pi³ki no¿nej, koszykówki i siatkówki, dwa boiska do gry w badmintona
oraz bie¿nie, skocznia, kort tenisowy i trzy place zabaw przy Szkole Podstawowej
nr 143 przy Al. Stanów Zjednoczonych 27. Na boiskach zamontowano niezbêdny osprzêt,

Boisko przy al. Stanów Zjednoczonych 27

nie¿ organizowanie spotkañ plenerowych. CPK pomieœci salê tañca, która bêdzie wydzielana okresowo jako odrêbne pomieszczenie z przestrzeni wielofunkcyjnej budynku,
salê prób zespo³ów muzycznych z re¿yserk¹, wielofunkcyjn¹ salê, która bêdzie pe³niæ
rolê sali koncertowej, teatralnej lub kinowej, oraz wielopoziomow¹ powierzchniê
z przeznaczeniem na galeriê wystawiennicz¹. Atrakcjê w okresie letnim stanowiæ bêdzie zewnêtrzna strefa CPK. Naszymi staraniami przywróciliœmy projektowi pierwotn¹
œwietnoœæ. Przerzucony nad fos¹, oœwietlony trap bêdzie wykorzystywany do prezentacji,
pokazów mody. W ogrodzie umieszczone zostan¹ ³awki, za którymi na trawniku usytuowany zostanie labirynt z ¿ywop³otu.
W lipcu bie¿¹cego roku rozpoczêliœmy tak¿e rewitalizacjê Parku Znicza. Projekt
modernizacji obejmuje budowê fontanny, instalacji elektrycznej i monta¿ s³upów oœwietleniowych. Zmianie ulegnie te¿ ukszta³towanie terenu w parku. W drugiej fazie prac
zamontowane zostan¹ urz¹dzenia zabawowe i elementy ma³ej architektury: ³awki, kosze
na œmieci, pergole, ogrodzenie placu dla maluchów. Ca³y zmodernizowany park zostanie ogrodzony, podobnie jak zmodernizowany w 2006 roku Park Obwodu Praga Armii
Krajowej.
W³adze Dzielnicy Praga Po³udnie podejmuj¹ wszystkie mo¿liwe dzia³ania, aby prawy brzeg Wis³y sta³ siê ostoj¹ zieleni, sportu, sztuki i nowoczesnoœci. Mamy te¿
nadziejê, ¿e mieszkañcy Pragi Po³udnie bêd¹ wpieraæ nas równie entuzjastycznie
przez kolejne trzy lata, aby przyspieszyæ rozwój Dzielnicy.

Sala sportowa przy ul. Zwyciêzców 44

Zarząd Dzielnicy Praga Południe
m. st. Warszawy

Basen Szuwarek przy ul. Kwatery G³ównej
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Zmar³ najstarszy kap³an
W Warszawie 8 grudnia br.
nad ranem zmar³ ks. pra³.
Wac³aw Kar³owicz, dotychczas najstarszy kap³an
w Polsce. Ostatni kapelan
Powstania Warszawskiego
15 wrzeœnia br. obchodzi³
100-lecie urodzin.
Ks. pra³at Wac³aw Kar³owicz urodzi³ siê
pod Pu³tuskiem w 1907 r. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ w 1932 r. Do wybuchu II wojny œwiatowej pracowa³ jako katecheta. Pod
pseudonimem ks. Andrzej Bobola by³
wspó³pracownikiem Kurii Polowej Armii
Krajowej. W jego mieszkaniu dzia³a³ punkt
kontaktowy dla kurierów podziemnych
podró¿uj¹cych na trasie Warszawa-Londyn.
W czasie Powstania Warszawskiego by³ ka-

pelanem batalionu „Gustaw-Antoni”, wspó³organizowa³ najwiêkszy szpital powstañczy
na Starym Mieœcie przy ul. D³ugiej.
W 1979 r. wraz ze Stefanem Melakiem
powo³a³ Konspiracyjny Komitet Katyñski.
By³ inicjatorem budowy pierwszego w Polsce Pomnika Ofiar Zbrodni Katyñskiej na
warszawskich Pow¹zkach w 1981 r. Do
1989 roku organizowa³ w rocznice powstañ
i w œwiêta narodowe nabo¿eñstwa patriotyczne. W 1995 r. z jego inicjatywy powsta³o „Stowarzyszenie Olszynka Grochowska”, zabiegaj¹ce o godne zagospodarowanie terenu, na którym rozegra³a siê bitwa
pod Olszynk¹ Grochowsk¹.
W roku 2006 otrzyma³ godnoœæ Honorowego Obywatela Warszawy. Za wybitne zas³ugi dla niepodleg³oœci Rzeczypospolitej
Polskiej i za dzia³alnoœæ na rzecz odkrywania
i upamiêtniania prawdy o dziejach Narodu
Polskiego otrzyma³ 29 maja 2007 r. Krzy¿
Komandorski z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia
Polski. Ponadto zosta³ odznaczony medalem
„Zas³u¿ony kulturze - Gloria Artis” i otrzyma³ honorowe obywatelstwo stolicy MKP

KONTAKTY I MILCZENIE
Uczciwie trzeba przyznaæ, ¿e Pawe³ Piskorski
by³y prezydent Warszawy, obecny pose³ Parlamentu Europejskiego, jest rzadkim przyk³adem polityka utrzymuj¹cego sta³y kontakt
z pras¹ lokaln¹. Pos³a mo¿na lubiæ lub nie, ale
tê „kontaktow¹’ przypad³oœæ nale¿y doceniæ.
Wiêkszoœæ polityków deklaruje wolê sta³ych spotkañ
z mediami lokalnymi. Poprzedni premier Jaros³aw Kaczyñski doprowadzi³ do jednego takiego spotkania. Mówi³, ¿e bêdzie ich wiêcej, ale, jak powszechnie wiadomo, kadencja
zosta³a skrócona i fotel premiera zaj¹³ Donald Tusk, który
w tej kwestii jeszcze siê nie
wypowiada³. Prezydent Warszawy Hanna GronkiewiczWaltz tak¿e deklarowa³a wolê
spotkañ. I o ile mnie pamiêæ
nie myli skoñczy³o siê na deklaracjach. Prezydium Rady
Warszawy nawet raz, podobnie
jak premier Kaczyñski, spotka-

³o siê z mediami lokalnymi.
Doprowadzi³ do tego Lech Jaworski, który chwilê póŸniej
po¿egna³ siê z funkcj¹ przewodnicz¹cego Rady.
Wola i chêci kipi¹ z ka¿dej
strony, ale w realizacji sta³ego
utrzymywania kontaktów Piskorski to chlubny wyj¹tek.
Tradycj¹ jest m.in. to, ¿e europose³, w okresie przedœwi¹tecznym, spotyka siê z mediami lokalnymi w zbo¿nym celu
podzielenia siê wigilijnym
op³atkiem. Tak te¿ by³o w tym
roku. A skoro inicjatorem spotkania jest polityk, to i nutka
polityki wcisnê³a siê pomiêdzy
¿yczenia, a œwi¹teczny toast.

Otó¿, Stowarzyszenie „Obywatele dla Warszawy”, którego
wspó³za³o¿ycielem jest Pawe³
Piskorski, sprawdzi³o jakoœæ
utrzymywania kontaktów przez
radnych m.st. Warszawy z mieszkañcami. Jakoœæ kontaktów
mailowych. Za poœrednictwem
internetu ka¿dy z miejskich rajców na swoj¹ urzêdow¹
skrzynkê mailow¹ otrzyma³ od
jednego z mieszkañców zapy-

tanie o budowê Stadionu Narodowego. W tym eksperymencie, a w³aœciwie w tej prowokacji, nie by³a wa¿na treœæ rajcowskich odpowiedzi. Liczy³o
siê jedynie to, czy dany radny
w ogóle odpowie. Na 60 samorz¹dowców, z których czêœæ
posiada zakupione za nasze podatki laptopy, odpowiedzia³o
jedynie 12. – W okresie przedœwi¹tecznym nie nale¿y mówiæ
o ludziach Ÿle – zaznaczy³ Pawe³ Piskorski – dlatego wymienimy tych, którzy odpowiedzieli. I jak powiedzia³, tak uczyni³.
My tak¿e nie bêdziemy pisaæ
Ÿle. Napiszemy w dobrym tonie – z 15 miejskich radnych
Pragi Po³udnie, Rembertowa,
Wawra i Weso³ej mailowej odpowiedzi mieszkañcowi udzieli³a dwójka: Adam Kwiatkowski (PiS) i Ewa Masny (PO).
A reszta? Reszta, jak mówi³
Hamlet, reszta jest milczeniem.
W koñcu okres przedœwi¹teczny, to nie tylko czas kontaktów,
ale tak¿e chwil zadumy, czyli
milczenia.
rosa

Ostatnia walka
„Tego jeszcze w Rembertowie nie by³o” –
komentowali ci szczêœliwcy, którym uda³o siê
dostaæ na trybuny hali sportowej przy ul.
Dwóch Mieczy w Rembertowie w sobotê
8 grudnia. Gala boksu zawodowego zgromadzi³a ponad tysiêczn¹ widowniê.
Odby³o siê kilka pojedynków bokserów amatorów i bokserów
zawodowców, m.in. z reprezentantem Litwy zwyciê¿y³ na ringu
Wojciech Bartnik, br¹zowy medalista igrzysk olimpijskich w Barcelonie. Odby³ siê wspaniale zorganizowany show z ostr¹ muzyk¹,
gr¹ œwiat³ami, dymem, fajerwerkami. W przerwach pojedynków na
ringu prezentowa³y siê m³ode tancerki.

Fot. A. Za³êski

Widownia mog³a zobaczyæ i pos³uchaæ s³aw polskiego boksu:
m.in. dwukrotnego mistrza olimpijskiego z Tokio (1964) i Meksyku (1968) Jerzego Kuleja, Mariana Kasprzyka, Paw³a Skrzecza
i Jerzego Rybickiego. Dariusz „Tiger” Michalczewski zachêca³ do
finansowego wsparcia jego Fundacji „Dajmy szansê”, sponsoruj¹cej stypendia dla zdolnych, m³odych bokserów. Krzysztof „Diablo”
W³odarczyk wylicytowa³ swoje mistrzowskie spodenki za 2700 z³
– kwota ta zostanie przeznaczona na cel charytatywny.
Pomys³odawc¹ i wspó³organizatorem gali boksu w Rembertowie
by³ Stanis³aw Choiñski, w przeddzieñ imprezy odwo³any z funkcji
zastêpcy burmistrza ds. spo³ecznych. Mia³ swoich przyjació³ i przeciwników. Ale nikt nie zaprzeczy, ¿e dziêki niemu o¿ywi³o siê ¿ycie kulturalno-oœwiatowe i sportowe w Rembertowie. 10 stycznia
2008 r. koñczy 65 lat i osi¹gnie wiek emerytalny.
Polityka ma swoje prawa, zmiany rz¹dz¹cych przynosz¹ ofiary.
Ale pewne standardy nale¿y mimo wszystko zachowywaæ, niezale¿nie od sympatii politycznych i przynale¿noœci partyjnej.
Jadwiga Cegielska
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US£UGI POGRZEBOWE
Miejskie Przedsiêbiorstwo
Us³ug Komunalnych Sp. z o.o.

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

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich

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

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

TA D E X
OPONY

ZAKŁAD POGRZEBOWY

„ABROS”
Usługi kompleksowe
ul. Szaserów 137
tel./fax 022 610−02−17
Pl. Szembeka 6
tel. 022 612−02−18
kom. 0602−26−26−75
CAŁODOBOWO

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

Firma odzie¿owa zatrudni Panie na stanowiska:

MODELKA PRZEMYS£OWA
Nasze wymagania:

Warszawa ul. Namys³owska 8

 proporcjonalna sylwetka
 wzrost 168 – 172 cm
 rozmiar 38: biust 88–90 cm, talia 70–72 cm,
biodra 96–98 cm
rozmiar 42: biust 96–98 cm, talia 78–80 cm,
biodra 104–106 cm
rozmiar 44: biust 100–102 cm, talia 82–84 cm,
biodra 108–110 cm
 wiek 30 – 45 lat

O f e r u j e :

Prosimy o przes³anie CV, listu motywacyjnego z dok³adnymi
wymiarami i zdjêcia ca³ej sylwetki wraz ze zgod¹ na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na adres: e-mail: praca@denicler.com.pl lub korespondencyjnie:
DCG Sp. z o.o. ul. Bystrzycka 81A, 04-907 Warszawa z dopiskiem na kopercie „rekrutacja modelka przemys³owa”

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

Oœrodek NAMYS£OWSKA
WOW „Wis³a”

„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

BASEN! SI£OWNIÊ! SAUNÊ! SALKÊ GIMNASTYCZN¥!
Uwaga! Nowoœæ!!!
Fitness! Rekreacja ruchowa! Rehabilitacja (dla seniorów)!
Ju¿ wkrótce Pilates dla Pañ 40-50 +!
Na ¿yczenie klientek mo¿liwoœæ stworzenia kolejnych grup!
Czekamy na zapisy!

Zapraszamy na „Promocjê grudniow¹”
– p³ywanie za 5 z³!
Od 20 grudnia przedsprzeda¿ karnetów
na I kwarta³ 2008 r.
i zapisy do grup na naukê p³ywania!
Wszystkie informacje w kasie oraz pod numerem:

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

,,GENITA”Kurowscy

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

„REMUS”

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
Warszawa ul. Korkowa 167
tel.: 613-24-42
Ca³odobowo 0-602-398-417
Warszawa al. Komandosów 34
tel.: 612-86-32
Ca³odobowo 0-604-216-738

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

Warszawa, ul. ¯egañska 20

BIURO REKLAMY „MIESZKAŃCA”
04−062 Warszawa, ul. Grenadierów 10
e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl

6 MIESZKANIEC

tel./fax 022 813-43-83, 022 810-64-12
Internet: www.mieszkaniec.pl

Kobiecym okiem

Kiedyœ wszystko by³o jasne:
skrz¹cy œnieg, mróz, mocno
pachn¹ca choinka prosto
z lasu, dzwoneczki sañ za
oknem, parskanie koni – Wigilia! Goœcie przyjechali!
A dzisiaj? Dzisiaj dzwonki,
jeœli dzwoni¹, to raczej
z amerykañska i niekoniecznie przy saniach, lecz w œwi¹tecznych piosenkach w ka¿dym radiu (i hipermarkecie,
ma siê rozumieæ).
Niedawno jeden mój znajomy z udrêk¹ pyta³, czy jest
w Warszawie, choæ jeden
sklep bez mieni¹cych siê girland, Miko³ajów, lampek,
bombek i ca³ego tego œwi¹tecznego zmieszania, bo on
chcia³by tylko zrobiæ zwyk³e
zakupy, a nie nurzaæ siê w ha³aœliwej, „œwi¹tecznej”, plastikowej atmosferze z t³umem
poirytowanych, spoconych lu-

Fot. JKG

Œwiêta
tu i tam

dzi, ganiaj¹cych z wózkami
w d³ugich alejach z towarami.
To trudne pytanie. Myœlê,
¿e w grudniu musia³by d³ugo
szukaæ takiego sklepu przemierzaj¹c nie tylko Polskê,
ale kawa³ œwiata! Bo¿e Narodzenie jest radoœci¹ wszystkich chrzeœcijan, a tak¿e, przy
okazji – gr¹ marketingow¹

Co tam panie na Pradze...

Brylanty pani Mani
Chmury wisia³y tu¿ nad dachami Grochowa co chwilê upuszczaj¹c obfit¹ porcjê deszczu. By³o ponuro. Z tym wiêkszym
wiêc zdziwieniem pan Kazimierz G³ówka ujrza³ pomiêdzy bazarowymi budkami grupkê pok³adaj¹cych siê ze œmiechu kupców i klientów. W œrodku tej gromadki sta³ jego kolega Eustachy Mordziak i perorowa³ zapamiêtale.
Eustachy sam nie wiedzia³, który ju¿ raz opowiada tê historiê, ale czego siê nie robi, jak koledzy prosz¹…
- Ka¿den jeden z doœwiadczenia wie, ¿e powa¿ny mê¿czyzna
prze¿ywa teraz mi³e lecz trudne chwile, albowiem „œledzik”
goni „œledzika” i naprawdê trzeba mieæ koñskie zdrowie, ¿eby
to wytrzymaæ. Historia, któr¹ wam tu opowiadam wydarzy³a
siê „na Andrzeja” w³aœnie, w jednym z renomowanych lokali
naszej stolicy. Towarzystwo by³o pierwsze klasa. Panowie dawali w czajnik równo, systematycznie, bo najwa¿niejsze, to jak
sami wiecie, umieæ wypiæ: razzz, razzz, razzz… Skutek murowany.
Zgodnie z tem przepisem bawi³ siê tak¿e znany pan doktor,
ulubieniec, a nawet powiedzia³bym bon vivat salonów warszawskich i izb lekarskich. Kawa³ ch³opa, wiêc u niego efekty
przychodzi³y zawsze nieco póŸniej ni¿ u innych. W koñcu, gdy
ju¿ i jemu wszystkie kobiety zaczê³y siê podobaæ, zrozumia³, ¿e
pora na tañce. Po kilku próbach doszed³ do wniosku, ¿e najlepiej mu siê robi, jak tañczy z jedn¹ pani¹ doktór. Tañczyli, tañczyli… coraz bli¿ej i bli¿ej… W koñcu bardzo blisko. Pan dok-

sklepów na ca³ym niemal globie.
Ale za to sposoby œwiêtowania mo¿na sobie wybieraæ!
Mo¿na pojechaæ do Australii,
na bo¿onarodzeniowy piknik
w szortach na pla¿y. Mo¿na
te¿ wybraæ siê do Kamerunu,
by przy specjalnie palonych
ogniskach wspólnie czytaæ

tór czu³ j¹ ka¿dym porem swego cia³a, ca³¹ sw¹ powierzchni¹
ch³on¹³ jej powierzchniê. Ju¿ nie tylko ich nogi przesuwa³y siê
po parkiecie we wspólnym rytmie, ale cali oni. Oddechy wirowa³y nawzajem w ich uszach.
Pierwszego klipsa pan doktór nawet nie zauwa¿y³, ale ju¿
przy drugim lekko mu siê czknê³o. A i j¹ coœ ni to uk¹si³o
w ucho, ni to uszczypnê³o. Ocknê³a siê, otrz¹snê³a z siebie resztkê czarów i… w lot zrozumia³a, ¿e nie ma ani jednego
z dwóch swoich z³otych klipsów z brylancikami. Doktór gmeraj¹c ustami przy jej uszach, nie wiedzieæ kiedy, zessa³ oba
cacka i w zapamiêtaniu po³kn¹³…
Niestety w tym momencie odnalaz³ siê œlubny m¹¿ tej tancerki i pyta: gdzie klipsy, które ci kupi³em z kosztami siê nie licz¹c? Zrobi³o siê bardzo nieprzyjemnie, „Andrzejki” szlag
trafi³.
Nastêpnego dnia do pana doktora dotar³ wys³annik pana
mê¿a z ¿¹daniem natychmiastowego zwrotu precjozów. „Natychmiast” to jednak nie by³o takie proste.
Czy doktorowi zimne nó¿ki zaszkodzi³y, czy mo¿e tatar,
w ka¿dym razie od kilku godzin cierpia³ na niedaj¹ce siê przemóc zaparcie. A w takich razach pokonanie zaparcia to pierwszy, niezbêdny warunek na dalsze powodzenie w procesie
odzyskiwania straty. Minê³y ju¿ dwa tygodnie, jak wys³annik
pana mê¿a codziennie rano przychodzi do doktora i pyta: „jak
posz³o”? I od kilkunastu dni ten nieszczêœnik odpowiada niezmiennie: „posz³o, ale nie wysz³o”…
I pomyœleæ, ¿e wszystko jak zwykle przez baby i gorza³ê. Ale
z drugiej strony, co by to ¿ycie bez nich by³o warte?Pan Kazimierz nie by³ ju¿ w stanie ustosunkowaæ siê do tej refleksji. Mimo ponurego dnia i deszczu, razem z innymi p³aka³ zanosz¹c
Szaser
siê œmiechem.

DZIELNICOWO NA SPORTOWO
Serdecznie zapraszamy wszystkich
Pañstwa do odwiedzenia naszych
obiektów w przysz³ym 2008 roku.
W sk³ad OSIR Praga P³d. wchodz¹
4 obiekty, w których ka¿dy na pewno znajdzie coœ dla siebie.
 Hala Sportowa Saska – Najwiêksz¹
atrakcj¹ obiektu jest dziesiêciotorowa krêgielnia, która jest przystosowana zarówno
do gry rekreacyjnej, jak i przeprowadzania
profesjonalnych zawodów. Ponadto w hali
znajduj¹ siê równie¿ pe³nowymiarowe boiska do pi³ki rêcznej, halowej, siatkówki, koszykówki oraz tenisa ziemnego. Odbywaj¹
siê tu ró¿nego rodzaju zawody, festyny, imprezy rekreacyjne, targi, szkolenia oraz
koncerty. Hala sportowa dysponuje równie¿
sal¹ do gry w ricocheta oraz tenisa sto³owego. Osoby, które chc¹ poprawiæ swoj¹ kondycjê fizyczn¹ mog¹ skorzystaæ z profesjonalnie wyposa¿onej si³owni oraz zajêæ fitness. W Hali Saska znajduj¹ siê równie¿
sale konferencyjne, które s¹ idealnym miejscem do prowadzenia spotkañ oraz szkoleñ
firmowych.
 Hala Sportowa Siennicka – Obiekt
dysponuje dwoma salami, na których znajduj¹ siê boiska do gry w pi³kê no¿n¹, rêczn¹, koszykówkê, siatkówkê, tenisa sto³owego, unichoca oraz badmintona. W salach odbywaj¹ siê zarówno zajêcia szkolne, jak turnieje i imprezy miêdzynarodowe.

Pismo Œwiête i modliæ siê. Jeœli to nie odpowiada – zaprasza Ameryka Po³udniowa,
z hucznymi, ca³onocnymi zabawami dla uczczenia narodzin Pana.
Nie lubisz karpia i œledzi?
Zaproœ siê na Bo¿e Narodzenie do Niemców, którzy poczêstuj¹ kie³baskami i sa³atk¹
kartoflan¹, albo do Stanów
czy Wielkiej Brytanii, na pieczonego indyka z borówkami.
Tylko czy oni tam, w innych
krajach, nakrywaj¹c do sto³u,
pamiêtaj¹ o dodatkowym nakryciu dla nieobecnych lub
dla zb³¹kanego wêdrowca?
Czy ³ami¹ siê op³atkiem,
przekazuj¹c sobie wzruszaj¹ce ¿yczenia, p³yn¹ce wprost
z serca? Czy w œrodku nocy
wybior¹ siê na wspólne czuwanie, na Pasterkê?
Czy umiej¹ zaœpiewaæ, tak
od serca, „Jezus malusieñki”,
albo „Przybie¿eli do Betlejem”?
Za karpiem nie przepadam,
ale chyba jednak zostanê tutaj, gdzie obrus bielutki, gdzie
sianko, gdzie Polska…
żu

W hali znajduje siê równie¿ czterotorowa
bie¿nia, która umo¿liwia prowadzenie zajêæ wychowania fizycznego, zawodów lekkoatletycznych oraz treningów sportowych. W sezonie halowym jest to œwietne
rozwi¹zanie nie tylko dla szkó³ i klubów,
ale równie¿ dla indywidualnych mi³oœników
tego sportu. Osoby chc¹ce zadbaæ o kondycjê fizyczn¹ i wytrzyma³oœæ, mog¹
spróbowaæ swych si³ na œciance wspinaczkowej lub si³owni.
 P³ywalnia Szuwarek – Jest to nasz
najnowszy obiekt, w którym znajduj¹ siê
dwie niecki basenowe: 25 metrowy basen
p³ywacki oraz 17 metrowy basen rekreacyjny. Dziêki temu z naszych us³ug mog¹ korzystaæ zarówno wytrawni p³ywacy, jak
i osoby rozpoczynaj¹ce naukê p³ywania. Na
p³ywalni prowadzone s¹ ró¿norodne zajêcia
grupowe: Aqua Aerobik, nauka i doskonalenie p³ywania, gimnastyka dla seniorów oraz
zajêcia dla niemowl¹t i przedszkolaków.
Ponadto na p³ywalni znajduje siê si³ownia,
która jest doskona³ym miejscem na poprawê sprawnoœci fizycznej i kondycji.
 P³ywalnia Wodnik – Na p³ywalni znajduje siê 25 metrowy basen p³ywacki, basen
rekreacyjny posiadaj¹cy ró¿nego rodzaju
atrakcje wodne, 70 metrowa zje¿d¿alnia
oraz jacuzzi. Prowadzimy ró¿nego rodzaju
zajêcia grupowe: dla niemowl¹t, przedszkolaków, naukê i doskonalenie p³ywania dla
dzieci i doros³ych, Aqua Aerobik, gimnastykê dla seniorów. W naszym obiekcie znaj-

Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

O pewnym
bratanku
w pewnej rezydencji
Ambasador amerykañski w Warszawie, Victor Ashe, wraz ze sw¹ ma³¿onk¹, pani¹ Joan Ashe, wydali 11 grudnia w swej rezydencji przyjêcie z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku. Pañstwo Ashe’owie znani s¹ z tego, ¿e na swych
przyjêciach tworz¹ klimat bardzo nieoficjalny, wrêcz rodzinny. I tak te¿, zgodnie
z najpopularniejszym ¿yczeniem o charakterze wrêcz œwiatowym - „Weso³ych
Œwi¹t”- bawiono siê i na tym przyjêciu.
Ale przypadek chcia³, ¿e s³owo „rodzinny” nabra³o dla mojej ¿ony El¿biety i dla
mnie szczególnego znaczenia. PrzyjaŸnimy siê od lat z redaktorem Kazimierzem
Baranowskim, sekretarzem Polskiego Klubu Publicystyki Miêdzynarodowej, którego jestem wiceprezesem. Jakiœ czas temu zorganizowa³ on zjazd rodzinny, na który
przyby³o ponad 200 osób. Na przyjêciu jest z córk¹ Renat¹, która, nota bene, uczy
angielskiego w liceum spo³ecznym. Renata spogl¹da na grupê panów i mówi do ojca: „Patrz tato, ten przystojny mê¿czyzna z bródk¹ jest ogromnie podobny do twojego bratanka, Chmiela. Na to Baranowski: „Bo¿e, przecie¿ to JEST Chmiel”. Przedstawia nas jemu i grupie towarzysz¹cych mu panów. Rozpoczyna siê interesuj¹ca
rozmowa. Ale dlaczego piszê o tym w „Mieszkañcu”? To prawda, ¿e i redaktor Baranowski, i pani Renata s¹ nam bliscy, a wiêc ich rodzina te¿, ale Czytelnicy maj¹
prawo pytaæ, gdzie jest ta G£ÊBSZA przyczyna, dla której o nich wspominam, bo taka przecie¿ musi byæ. I jest.
Kluczowe s³owo to S³upsk. Mgr in¿. Mariusz Chmiel jest wójtem Gminy S³upsk,
pan Maciej Kobyliñski jest prezydentem Miasta S³upsk, pan S³awomir Ziemianowicz
jest Starost¹ S³upskim, a pan Marcin Sa³ata jest asystentem prezydenta Kobyliñskiego. Wszyscy oni wrócili w³aœnie z Kalifornii, gdzie w bazie Si³ Powietrznych USA
„Vandenberg” ogl¹dali elementy tarczy rakietowej, która ma byæ zainstalowana
w Polsce. A miejsca, które s¹ przez nich reprezentowane, mog¹ byæ brane pod uwagê przy lokalizacji czêœci tej tarczy w Polsce. To, ¿e w³aœnie oni tam byli, nie by³o
dzie³em przypadku. Bo to w³aœnie oni zwrócili siê wczeœniej do ambasady USA
w Warszawie z proœb¹ o informacje na temat tarczy, kiedy odpowiednie w³adze polskie faktycznie im tych informacji odmówi³y. „Raban” (przepraszam za s³owo) wybuch³ wtedy okropny, oskar¿ano ich o „prowadzenie w³asnej polityki zagranicznej”,
ale oni wytrwali i ten etap sprawy zakoñczy³ siê tak, jak siê zakoñczy³. Wrócili i z³o¿yli sprawozdanie swoim wyborcom. Pytania mieli nie³atwe. Jedno z nich na przyk³ad dotyczy³o tego, z jakiej odleg³oœci w S³upsku mo¿na bêdzie obserwowaæ „fajerwerki”, które siê pojawi¹ przy odpalaniu pocisków.
Nazwa bazy „Vandenberg” pochodzi od nazwiska republikañskiego senatora
USA, Arthura H. Vandenberga (1884-1951), którego dzia³alnoœæ ma pewne odniesienie do dzisiejszej Polski. Przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ by³ on rzecznikiem izolacjonistów, ale po napaœci Japonii na Pearl Harbor w grudniu 1941 roku zmieni³ zdanie i sta³ siê nawet budowniczym dwupartyjnej polityki zagranicznej USA, obejmuj¹cej republikanów i demokratów. My zaœ obecnie, z konstrukcj¹ takiej polityki
w naszych warunkach, mamy du¿e k³opoty. Ale to tylko na marginesie. Wra¿enie
bowiem, jakie siê odbiera z rozmowy z „panami z bazy ‘Vanderberg’” jest takie:
my nie zajmujemy siê wielk¹ polityk¹, my siê zajmujemy tylko ewentualnym wp³ywem tarczy na nasz¹ lokaln¹ spo³ecznoœæ.
Rozumowanie to znalaz³o szczególny oddŸwiêk u ambasadora Ashe’a, poniewa¿ jest on osobiœcie wyczulony na znaczenie samorz¹du. By³ przecie¿ czterokrotnie wybrany burmistrzem miasta Knoxville w stanie Tennessee, a póŸniej, te¿ wybranym, prezesem Stowarzyszenia Burmistrzów USA. Patrzy on bardzo przyjaznym okiem na interesy lokalne i obawy samorz¹dów. Przyczynienie siê wiêc do
zaproszenia naszych dzia³aczy do USA by³o dla niego tak¿e wa¿nym gestem wobec kolegów „po fachu”.
Zygmunt Broniarek

duje siê równie¿ salon gier, który dziêki
swoim niewielkim rozmiarom doskonale
sprawdza siê w przypadku ma³ych, kameralnych imprez firmowych oraz spotkañ
w gronie najbli¿szych przyjació³ i rodziny.
Natomiast w odnowie biologicznej nasi
klienci mog¹ skorzystaæ z sauny, solarium
oraz ró¿nego rodzaju masa¿y i zabiegów
w algach morskich, które gwarantuj¹ dobre
samopoczucie i relaks.
Ponadto serdecznie zapraszamy do nowych sal æwiczeñ znajduj¹cych siê na p³ywalniach Wodnik i Szuwarek. Odbywaj¹ siê
w nich zajêcia fitness oraz Tai Chi, dziêki
którym mo¿na doskonale siê odprê¿yæ
i chocia¿ na chwilê zapomnieæ o troskach
dnia codziennego.
AS

Oœrodek Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Praga P³d.
wszystkim swoim obecnym
oraz przysz³ym klientom
¿yczy spokojnych i pogodnych
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz szczêœliwych chwil
w nadchodz¹cym Nowym Roku

JESZCZE W TYM ROKU ZARZ¥D DZIELNICY PRAGA PO£UDNIE
SERDECZNIE ZAPRASZA
DZIECI I M£ODZIE¯ ORAZ ICH OPIEKUNÓW
– MIESZKAÑCÓW PRAGI PO£UDNIE NA IMPREZÊ
„GWIAZDKA NA SPORTOWO”
ORGANIZOWAN¥ W P£YWALNIACH
PRZY UL. ABRAHAMA I KWATERY G£ÓWNEJ.
W PROGRAMIE: GRY I ZABAWY W WODZIE, P£YWANIE REKREACYJNE.
UDZIA£ BEZP£ATNY
TERMIN IMPREZ: 22, 23, 27, 28, 29 GRUDZIEÑ 2007 r.
W GODZ. 10.00–16.00
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Emilia KRAKOWSKA
„Mieszkaniec” rozmawia z Emili¹
mnian¹ Malin¹ w „Brzezinie”,
w „Ch³opach” oraz popularn¹
rekordy popularnoœci serialu „Na
- Czy prawa strona Warszawy jest
Pani szczególnie bliska?
- Po obu stronach czujê siê równie dobrze. Nie lubiê deklarowaæ swoich sympatii i opowiadaæ o danej dzielnicy. Nie
mam w naturze patriotyzmu lokalnego.
Dobrze znam Warszawê zarówno po jednej jak i po drugiej stronie. Tu, nieopodal
„Mieszkañca”, czêsto przeje¿d¿am jad¹c
do swojego domu nad Œwidrem.
- Pochodzi Pani z Poznania. Czy
dom, o którym Pani wspomnia³a przypomina Pani rodzinny dom czy jest jego zaprzeczeniem?
- Kupi³am ten dom z myœl¹ o dzieciach, a tak¿e z powodu mi³oœci do natury i piêkna. Dom jest kolorowy, ca³y
drewniany i wype³niony pami¹tkami.
Jego œciany zewnêtrzne pokryte s¹ kwiatami, które wykona³y moje przyjació³ki
malarki. Natomiast w Poznaniu mieszkaliœmy w miejskiej ceglanej kamienicy. Trudno wiêc porównywaæ oba te
miejsca.
- Wokó³ domu jest piêkny ogród. Lubi Pani s¹siedztwo roœlin, wierzy w ich
w³aœciwoœci lecznicze?
- Z przyrod¹ zwi¹zana jestem od zawsze. To piêkny, naturalny œwiat, który
niszcz¹ sami ludzie. Wiele osób, które
mia³am okazjê goœciæ doradza³o mi, co
powinnam zlikwidowaæ, co wyrównaæ,
wyci¹æ w ogrodzie. Ja natomiast zawsze
pamiêtam s³owa Wojciecha Siemiona,
który gdy przyjecha³ do mnie po raz
pierwszy powiedzia³: „Widzisz, wszystko ma tu swój cel. Spójrz… choæby drzewo, które roœnie przy domu i wyci¹ga
z niego wilgoæ”. To naturalny œwiat,
który dzia³a koj¹co i „wyciszaj¹co”. Po

Krakowsk¹ – niezapoJagn¹, ¿on¹ Boryny
Gabrysi¹ z bij¹cego
dobre i na z³e”.

Fot. Studio 69

kilku dniach pracy dobrze jest pobyæ
w takim miejscu.
- W Pani ogrodzie roœnie d¹b zaliczany do zabytków przyrody.
- Rzeczywiœcie jest on du¿y i zapewne
ma wiele lat. Wed³ug wszelkich informacji pochodzi z 1893 roku. Mieli go zasadziæ wycofuj¹cy siê st¹d powstañcy
styczniowi.
- W Pani domu czêsto bywaj¹ tak¿e
Pani córki – Weronika i Eleonora.
Obie bardzo piêknie i z du¿¹ mi³oœci¹
wypowiadaj¹ siê o Pani. Podobnie zreszt¹ jak w wywiadach Pani opowiada

o swojej Mamie. Co w dzisiejszych,
zwariowanych czasach oznacza s³owo
„mama”?
- To trudne pytanie, poniewa¿ rzeczywiœcie dzisiejsze czasy s¹ trochê zwariowane, a rzeczywistoœæ pêdzi szybko
i nikt nie ogl¹da siê do ty³u. Trudno
w nich o mamê, która poœwiêci siê w du¿ej mierze dzieciom, je¿eli sto procent
swoich mo¿liwoœci wykorzystuje w pracy. I tu warto zadaæ sobie pytanie –
czym jest kariera? Czy sukcesem odniesionym na p³aszczyŸnie s³u¿bowej? Czy
wychowaniem dla œwiata uczciwego,
wykszta³conego cz³owieka? Na to pytanie ka¿dy powinien jednak odpowiedzieæ sobie sam.
- Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, ¿e
jest Pani mam¹ bardzo zadban¹, eleganck¹ i gustownie ubran¹. Ostatnio
mia³yœmy okazjê spotkaæ siê w sklepie
i nie zauwa¿y³am ani jednej osoby,
która nie patrzy³aby na Pani¹ z zachwytem. Ubiera siê Pani sama czy korzysta z rad stylistów?
- Korzystam jedynie z rad swojej intuicji. Zakupy robiê szybko i nie zastanawiam siê zbyt d³ugo przy wyborze
bluzki czy spodni. Lubiê by ca³oœæ
komponowa³a siê kolorystycznie, co
dzisiaj gdzie niemal wszystko wystêpuje w pe³nej gamie nie stanowi wiêkszego problemu.
- Zawsze jest Pani uœmiechniêta, tryskaj¹ca energi¹ i z du¿¹ serdecznoœci¹
podchodzi do ludzi.
- Kierujê siê w ¿yciu kilkoma prostymi, aczkolwiek sprawdzonymi zasadami. Jedna z nich – „Nie czyñ drugiemu,
co Tobie niemi³e” powinna dotyczyæ
ka¿dego z nas. Uniknêlibyœmy wówczas
spiêæ, przykroœci. Poza tym jesteœmy
„zwierzêtami stadnymi”. To oznacza, ¿e
chcemy i potrzebujemy mieæ kontakt
z innymi ludŸmi. Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e
uœmiechniêtemu i ¿yczliwemu po prostu
przyjemniej siê ¿yje. A jak mówi stare
przys³owie: „z uœmiechem ³atwiej po³yka siê ³zy”. Ka¿demu Czytelnikowi ¿yczê wiêc pogody ducha i wiêcej uœmiechu ka¿dego dnia.
- Dziêkujê za rozmowê.
Magdalena Kamińska

Barbórkowe jazdy
W czwartek 6 grudnia na lotnisku w Nowym
Mieœcie odby³y siê testy Mitsubishi Lancera
Evo zorganizowane przez dealera Opla-Nivette.
Za kó³kiem do sobotniego Rajdu Barbórka
przygotowywa³ siê Filip Nivette z pilotem
Marcinem Jastrzêbskim.
Pomimo
ch³odu
i m¿awki nikomu zapewne
zimno nie by³o – mo¿liwoœæ przejazdu z kierowc¹
rajdowym
dostarczy³a
ogromnej dawki adrenaliny. Nawet nie s¹dzi³am, ¿e
to a¿ takie emocje. Przekona³am siê o tym dopiero,
gdy z trudem wysiad³am
z samochodu (nogi siê trzês³y!). Mo¿na by³o przejechaæ siê te¿ specjalnie przygotowanym Oplem Astr¹. Oprócz przejazdu na miejscu pilota, dla chêtnych zorganizowano wyœcig KJS
rally-crossowym Fiatem Seicento na torze pomiêdzy pacho³kami.
Jeœli, mimo wszystko, komuœ nadal by³o zimno, w specjalnie
przygotowanym namiocie czeka³ gor¹cy bigos, ¿urek oraz napoje
rozgrzewaj¹ce. Zabawa by³a niesamowita, w tym roku 6 grudnia
w roli Miko³aja wyst¹pi³ dealer Nivette, i trzeba przyznaæ, ¿e bardzo siê postara³!

HO£OWCZYC ZNÓW NAJLEPSZY!
Jak co roku – ogromne emocje, ogromne prêdkoœci i t³umy dopinguj¹cych tu¿ przy trasie. Legendarny odcinek drogi na Karowej
znów prze¿ywa³ oblê¿enie kamer telewizyjnych, kibiców no
i przede wszystkim – szybkich samochodów. Tak wygl¹da³ 45 Rajd
Barbórka w sobotê 9 grudnia w ch³odnej i deszczowej Warszawie.
To by³ pasjonuj¹cy wyœcig z czasem i emocjami, nad którymi zapanowaæ trudniej ni¿ nad samochodem. Szczególnie wymagaj¹cy,
jak co roku, okaza³ siê znany wszystkim Œlimak, czyli œliski i niebezpieczny odcinek Karowej. Rajd Barbórka to tak¿e zakoñczenie
sezonu sportów motorowych w 2007 roku.
Prawdziwego mê¿czyznê poznaje siê nie po tym, jak zaczyna, ale
po tym, jak koñczy, wiêc Krzysztof Ho³owczyc z pewnoœci¹ zalicza
siê do prawdziwych mê¿czyzn. Po raz kolejny bowiem okaza³ siê najszybszy na legendarnym odcinku Karowej. Pilotowany przez Krzysztofa Kurzejê, o dos³ownie u³amki sekundy wyprzedzi³ Tomasza Kuchara i Sebastiana Frycza. Zwyciêski samochód to Subaru Impreza
WRC S10 nale¿¹cy do ORLEN Team. W rajdzie wziêli udzia³ tak¿e
zawodnicy z Pragi, za których trzymaliœmy kciuki po czwartkowych
testach w Nowym Mieœcie. Filip Nivette i Marcin Jastrzêbski, jad¹cy
Mitsubishi Lancerem EVO VIII, zajêli 18. miejsce w klasyfikacji generalnej i 16. miejsce w swojej 4. klasie. Zwyciêzcami w klasyfikacji
generalnej zostali Tomasz Kuchar z pilotem Danielem Dymurskim,
jad¹cy Subaru Imprez¹ N12.
Agata Ballaun
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PRZEDSZKOLE PRYWATNE

MODNY
SALONIK

zaprasza
 Bi¿uteria srebrna w³asnej produkcji
 Markowa odzie¿ zachodnia

ul. Majdañska 11
pon.-pt. 12.00-19.00
sob. 9.00-13.00

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

DH Universam
ul. Grochowska 207
(Rondo Wiatraczna)

Bogaty asortyment towarów
po atrakcyjnych cenach
oraz œwi¹teczna sprzeda¿ karpi
(¿ywe, tusze, filety)
BAR RESTAURACYJNY

„Universam” czynny w okresie przedœwi¹tecznym
22.12.2007 r. (sobota)
– czêœæ spo¿ywcza – 800-1800
– czêœæ przemys³owa – 900-1800

1962 r.

23.12.2007 r. (Niedziela Handlowa)
– czêœæ spo¿ywcza i przemys³owa – 900-1800

24.12.2007 r. (Poniedzia³ek Wigilia)
Warszawa,
ul. Międzynarodowa 65
tel. 617 61 46
Zapraszamy Państwa
po szeroki asortyment
potraw wigilijnych
i świątecznych
codziennie
w godz. 8.00−21.00,
w Wigilię
do godz. 17.00,
w II dzień świąt
od godz. 11.00.
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– czêœæ spo¿ywcza – 600-1500
– czêœæ przemys³owa – 900-1500

31 grudnia 2007 r. (Sylwester)
– czêœæ spo¿ywcza – 600-1700
– czêœæ przemys³owa – 900-1700

Obok sam-u spo¿ywczego czynny sklep ca³odobowy
24.12.2007 r. (Wigilia) – do godz. 1700
31.12.2007 r. (Sylwester) – do godz. 2000

Zapraszamy 7 dni w tygodniu po udane zakupy œwi¹teczne!

Œ W I Ê TA , C Z Y L I C O ? ! Pocztówka
CHOINKA – by³a ju¿ 400
lat temu w Alzacji, strojona
w jab³ka i orzechy, a w XIX
wieku pojawi³a siê we Francji,
Anglii i w polskich miastach,
podczas gdy we wsiach nadal
wieszano pod sufitem "pod³aŸniczki”. Na prze³omie XIX
i XX w., gdy wesz³o w modê
strojne przybranie choinek, trafi³y one tak¿e i pod polskie
strzechy.
BOMBKI – Ubogi, niemiecki szklarz, Hans Greiner, nie
mia³ doœæ pieniêdzy, by powiesiæ na swojej choince kosztowne orzechy i cukierki. Wpad³ na
pomys³ – wydmucha³ ze szk³a
niewielkie szklane bañki, które
pomalowa³ i umocowa³ na
drzewku. By³ rok 1847, a w produkcji szklanych bombek do
dziœ niewiele siê zmieni³o!
JEMIO£A – Anglicy pierwsi wpadli na to, ¿e jemio³a to
ziele dobroczynne dla domu.
Mo¿na siê pod ni¹ bezkarnie
ca³owaæ; powinna wisieæ w domu do nastêpnego roku!
OP£ATEK (oblatum – dar
ofiarny) poza Polsk¹ spotkany
by³ jeszcze u niektórych wschodnich s¹siadów i we W³oszech
(dzisiejsza emigracja wiele
zmienia). To szczególny symbol pojednania, a ³amanie siê
nim jest oznak¹ otwarcia serca
dla innych, wybaczenia starych
urazów, wszechobecnej, radosnej mi³oœci.
PASTERKA to msza, odprawiana w Wigiliê o pó³nocy,
symbolizuj¹ca oczekiwanie
przez pasterzy na przybycie
Dzieci¹tka. Równie ochoczo,
jak Polacy, bior¹ w niej udzia³
Holendrzy, za to w USA jej nie
znaj¹!

KOLÊDNICY – chodz¹ tylko po polskich domach, Anglosasi jedynie uprzyjemniaj¹
czas œpiewaniem kolêd. Bez
Heroda, Turonia, Diab³a,
Gwiazdy i wielu innych malowniczych postaci, ku uciesze
gospodarzy odwiedzaj¹cych
z zabawnymi scenkami wszystkie domy (ominiêcie gospodarstwa nie wró¿y³o dobrze!).

Od Wigilii do Trzech Króli kolêdnicy zbierali kosze specja³ów i niewielkie datki, a od
Trzech Króli do Wigilii przygotowywali nowe œpiewki,
scenki i przebrania.

MIKO£AJ – prawdziwy
œwiêty Miko³aj, biskup (jeden
z wa¿niejszych œwiêtych prawos³awia) ¿y³ oko³o 1.700 lat
temu na terenach obecnej Turcji. By³ niezwyk³ym cz³owiekiem, o wielkiej dobroci
i szczodroœci, pewnie dlatego
pamiêæ o nim przetrwa³a do
dziœ i w koœciele, i w legendzie.

ŒWIÊTY MIKO£AJ (Santa
Claus, Father Christmas) to baœniowa postaæ w czerwonym
stroju, z saniami, reniferami
i workiem prezentów, którymi
hojnie obdarowuje prawie ca³y

œwiat. Prawie, bo w krêgu kultury bizantyjskiej zastêpuje go
Œwiêty Bazyli, a w Rosji –
Dziadek Mróz.
SZOPKA – stajenka, albo
grota ze ¿³óbkiem i figurami
œwiêtych postaci oraz pasterzy
i zwierz¹t. S³ynne krakowskie
szopki zaczêto budowaæ w XIX
wieku, gdy s³ynni podhalañscy
cieœle, w zimie, gdy nie mieli
wielu zleceñ, konstruowali
i rzeŸbili drewniane miniatury
krakowskich koœcio³ów i domów, z postaciami Jezusa, Maryi i œw. Józefa. S³ynie szopkami
tak¿e Neapol – tam ju¿ od XII w.
z malowanej lub szkliwionej terakoty i z morskich muszli komponuj¹ szopki, inspirowane w³oskim krajobrazem.
WIGILIA (vigilia – czuwanie, stra¿), w dawnej Polsce
zwana Gody. Koœció³ katolicki
obchodzi j¹ 24 grudnia,
ormiañski – 5 stycznia, a greckokatolicki i prawos³awny –
6 stycznia. Gdy Wigilia wypada³a w niedzielê, na po³udniowym Mazowszu wieczerzano
w sobotê, by zachowaæ post,
z którego zwalnia³a niedziela.
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
trwa³y wówczas a¿ trzy dni!
BO¯E NARODZENIE –
najstarsze o nim zapiski pochodz¹ sprzed 1786 lat! Obchodzono je kameralnie i domowo
w dniu 25 grudnia. Liczne dokumenty potwierdzaj¹ tê datê.
Z czasem radoœæ z narodzin Jezusa stawa³a siê coraz bardziej
powszechna; dziœ ju¿ od listopada przypominaj¹ nam o tym
zdarzeniu œwi¹teczne dekoracje
sklepów, miast oraz œwi¹teczny
repertuar w radiu i telewizji.
ego

do św. Mikołaja
W niedzielê 9 grudnia, Klub Kultury „Zastów”
goœci³ laureatów œwi¹tecznych konkursów
plastycznych „Pocztówka do œw. Miko³aja”
i „Ozdoba choinkowa”.

Jury mia³o pe³ne rêce roboty, bo musia³o oceniæ 1799 pocztówek i 321 ozdób. Nagrodzono a¿ 146 osób, 102 w konkursie na
„Pocztówkê do œw. Miko³aja” (na zdjêciu jedna z najm³odszych
laureatek) i 44 w konkursie na „Ozdobê choinkow¹”.
Imprezê uœwietni³ koncert kolêd w wykonaniu dzieciêcego zespo³u „Gong” z Domu Kultury Rakowiec. Wystêp m³odych kolêdników
tak bardzo spodoba³ siê publicznoœci, ¿e nie oby³o siê bez bisów.
DŸwiêk pastora³ek, wielka choinka ustrojona w rêcznie robione
ozdoby i wystawa przepiêknych pocztówek stworzy³y niecodzienny
nastrój i wprowadzi³y wszystkich w œwi¹teczn¹ atmosferê.
(kz)
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Mieszkañcom naszej Dzielnicy sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia.
Niech radoœæ i pokój Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
wype³ni ciep³em i radoœci¹ Pañstwa domy.
Niech Nowy 2008 Rok stanie siê rokiem
obfitoœci, szczêœcia oraz powodzenia w ¿yciu rodzinnym i zawodowym.
Stefan S³owikowski
Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Weso³a

¯yczymy wszystkim Mieszkañcom,
aby Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
by³y czasem szczególnej
radoœci i pokoju,
a nadchodz¹cy 2008 rok
przyniós³ nam wszystkim
wiele szczêœcia
i spe³nienie marzeñ.
Rada i Zarząd
Dzielnicy
Praga Południe

Edward K³os
Burmistrz Dzielnicy Weso³a
Radosnych, ciep³ych
i pe³nych optymizmu
Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia
oraz
wielu sukcesów
w Nowym Roku

Na zbli¿aj¹ce siê Œwiêta
pragniemy z³o¿yæ ¿yczenia
prze¿ywania Bo¿ego Narodzenia w zdrowiu,
radoœci i ciep³ej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaœ rok niech bêdzie
czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeñ

¿ycz¹ Mieszkañcom
Rada Osiedla
Wygoda - Kawêczyn
oraz Radni Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Rada i Zarz¹d Dzielnicy Rembertów
m. st. Warszawy

Dyrektor i Pracownicy
Domu Kultury „Wygoda”
składają życzenia
Zdrowych i Spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku
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Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

na luzie

Rady
ciotki
Agaty

ŚMIESZKANIEC

Warto wiedzieć
Świąteczny czas biesiad skłania do rozpieszczania naszych gości.
Znakomitym zakończeniem posiłku lub po prostu dodatkiem do ka−
wy i wigilijnego piernika jest kieliszeczek likieru.
 Likier wymyślono we Francji (liqueur), to bliski krewny naszych
nalewek. Mocny alkohol na bazie owoców i ziół, zawsze bardzo słod−
ki, z dodatkami, które często są pilnie chronioną tajemnicą, by zachować niepowtarzalną
recepturę, sprawdzoną od stuleci. Niektóre słynne likiery produkują z wielką starannością
mnisi w klasztorach, inne to już fabryczna produkcja. Jakie są najsłynniejsze?
Advocat − likier z jaj
Amaretto − bardzo aromatyczny likier migdałowy
Baileys – chętnie dodawany do kawy, z brandy ze śmietanką
Becherovka i Benedyktynka to likiery wybitnie ziołowe
Blue Curaçao – kolor błękitny, smak – pomarańczowy; – bezbarwny, smak pomarańczowy
Krupnik – rdzennie polski likier miodowy
Ciekawska
Malibu – rum i mleko kokosowe.

Jak nie zginąć w natłoku przed−
świątecznych obowiązków? Naj −
lepiej – walczyć z… kartką
i ołówkiem w ręku!
Przygotuj kilka kartek. Jed−
na z nich, to lista osób,
którym chcesz złożyć ży−
czenia. W osobnej kolumnie wpi−
suj tych, do których chcesz wy−
słać kartki, w innej tych, do
których zatelefonujesz. Taka li−
sta może być przechowywana
z jednych świąt na drugie, w ten
sposób nigdy nikogo nie omi−
niesz, o nikim nie zapomnisz.
Dobrze jest obok nazwiska wpi−
sać adres lub numer telefonu.
Na Boże Narodzenie i na Wielka−
noc to wielkie ułatwienie.
Na innej kartce wypisz
w kolejności wszystkie
czynności, związane ze
sprzątaniem i porządkami, naj−
lepiej rozpisując je sobie na dni,
np. czwartek: szafki z obuwiem,
balkon; piątek: pranie zasłon,
kurze na regale i za meblami,
odkurzanie podłogi; sobota: pa−
stowanie, prasowanie zasłon
i obrusów, wieszanie zasłon, ła−
zienka; poniedziałek: mycie lo−
dówki, porządek w szafkach.
Inna kartka to lista potraw,
jakie chcesz podawać w Wigi−
lię i święta. Na jej podstawie,
na kolejnej kartce sporządź listę
koniecznych zakupów, by niczego
nie zapomnieć.. Gotowe! Już nie
musisz się martwić, wystarczy
zrealizować zapisany plan!







H O R O S K O P

 

wybierz siê na ma³e zakupy, ale omijaj wielkie
centra handlowe, gdzie panuje przedœwi¹teczne
szaleñstwo. Mo¿esz zaprosiæ kogoœ sympatycznego na herbatê, a mi³a pogawêdka na pewno
poprawi Twój nastrój.
 WAGA 24.09-23.10
Nie poddawaj siê zmiennym nastrojom, choæ masz
kapryœn¹ naturê. Chandrê przegoni¹ spotkania
z przyjació³mi, dobra ksi¹¿ka i relaksuj¹ce k¹piele
w zio³ach. Mog¹ Ciê czekaæ jakieœ drobne nieporozumienia z najbli¿sz¹ osob¹, dlatego nie daj siê
ponieœæ emocjom i wszelkie niedomówienia na ten
temat wyjaœnij przed œwiêtami. W wigiliê usi¹dŸ do
sto³u w zgodzie z najbli¿szymi.
 SKORPION 24.10-23.11
Czas przedœwi¹teczny to nieustanne szarpanie
po kieszeni. Dlatego pilnuj swoich wydatków i nie
daj siê namówiæ na rzekomo wspania³e dochodowe transakcje. Twoja w¹troba bardzo Ÿle znosi
tyle wra¿eñ, gorycz i wybuchy z³oœci. A zazdroœæ
i pamiêtliwoœæ niszcz¹ serce, dlatego podchodŸ
do tych spraw z wiêkszym dystansem i œmiej siê
z k³opotów. W œwiêta spraw sobie prezent – ciesz
siê towarzystwem swoich bliskich.
 STRZELEC 24.11-22.12
Sprawy, na których Ci najbardziej zale¿y tocz¹ siê
swoim w³asnym ¿yciem. Wystarczy, ¿e delikatnie
bêdziesz trzyma³ rêkê na pulsie. Najbli¿sze dni
bêd¹ bardzo ruchliwe. Bêdziesz musia³ stale siê
gdzieœ przemieszczaæ, spotykaæ z ró¿nymi ludŸmi. Spokój odzyskasz dopiero w domowej atmosferze podczas œwi¹tecznych przygotowañ.
 KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Przed Tob¹ ciekawa znajomoœæ, a mo¿e nawet mi³oœæ tak obezw³adniaj¹ca, bo od pierwszego wejrzenia. W najbli¿szym czasie w Twoim ¿yciu bêdzie
trochê zamieszania i zmian. Aby nad tym zapanowaæ potrzebna bêdzie dobra organizacja i spokój.
Dlatego zadbaj o kondycjê, a jeœli dopadnie ciê
zmêczenie, ukojenie znajdziesz w górskim schronisku, ze szklank¹ herbaty z sokiem lub z „pr¹dem”.
 WODNIK 21.01-19.02
Potrzebujesz teraz trochê spokoju, by przemyœleæ parê spraw. Nie bój siê œmia³ych i oryginalnych rozwi¹zañ. Kieruj siê wyobraŸni¹ i intuicj¹.
B¹dŸ natomiast ostro¿ny w sprawach finansowych, z Twoj¹ natur¹ marzyciela portfel mo¿e nie
wytrzymaæ eksploatacji. Œwiêtuj rodzinnie, na weso³o i pogodnie… Twoje ¿ycie nabierze nowych
barw na pocz¹tku nowego roku.
 RYBY 20.02-20.03
Koniec miesi¹ca zapowiada siê ulgowo, bez
wiêkszych zmartwieñ, ale z nadprogramowymi
wydatkami, Tutaj musisz zachowaæ czujnoœæ i zapanujesz nad sytuacj¹. Mo¿e znajdziesz trochê
czasu w œwiêta i poœwiêcisz go sobie. Z pewnoœci¹ znajdziesz go dla najbli¿szych, którzy zawsze pamiêtaj¹ o Tobie.
Merlin
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✓

Pieczeñ indycza: pierœ indycz¹ rozkrój ostrym no¿em tak,
by powsta³ jednolity p³at miêsa, gruby na oko³o 2 cm. Posól, posyp zio³ami, a zw³aszcza hojnie majerankiem. Zroluj, odstaw
przykryte na 2 godziny do lodówki. Tymczasem namocz
w osobnych kubkach suszone morele i œliwki, w gor¹cej wodzie.
Gdy namiêkn¹ odcedŸ, osusz. Miêso wyjmij z lodówki, rozwiñ. Uk³adaj na p³acie miêsa obok siebie, gêsto, jeden pasek ze œliwek, drugi – z moreli. Oprósz lekko czosnkiem, ponownie zroluj i obwi¹¿ mocno grub¹, bia³¹ nitk¹ lub w³ó¿ do specjalnej, œciskaj¹cej siatki wêdliniarskiej. Posmaruj ca³y po wierzchu oliw¹, piecz oko³o godziny
w 180°C. Pokrojony, wygl¹da bardzo dekoracyjnie no i jest przepyszny zarówno na
ciep³o, do ry¿u, jak i na zimno.

✓

Pasztet w cieœcie z warzywami: Najpierw namocz w letniej wodzie garœæ suszonych grzybów, potem zagnieæ ciasto: 2,5 szklanki m¹ki i 20 dag zimnego mas³a
posiekaj starannie, dodaj sól, 1/3 ³y¿eczki proszku do pieczenia, ³y¿eczkê oregano
i ³y¿eczkê estragonu oraz 2 jajka. Szybko wyrób ciasto (jeœli za twarde, dodaj ³y¿kê
kwaœnej œmietany) i od³ó¿ je do lodówki. Kilogram miêsa (pó³ na pó³ wieprzowina i cielêcina), namoczone grzyby, sól, przyprawy, koniecznie liœæ laurowy, ziele angielskie,
ziarna ja³owca, pieprz, nieco majeranku, zalej wod¹
(ledwo przykryj) i gotuj 40 minut. Wówczas dodaj pó³ kilo w¹tróbki, gotuj jeszcze 5-10 minut, ods¹cz. Ugotuj 2
jaja na twardo. Gdy miêso wystygnie, zmiel je z w¹tróbk¹ i grzybami, sprawdŸ smak. Pod³u¿n¹ foremkê wylep
starannie 2/3 rozwa³kowanego ciasta, na to w³ó¿ 1/2
zmielonej masy a na ni¹ obrane jaja (ca³e), kilka
zgrabnych marchewek, kilka broku³owych ró¿yczek
i przykryj je reszt¹ masy tak, by starannie wype³niæ
puste przestrzenie wokó³ warzyw i jajek. Wierzch
przykryj starannie reszt¹ rozwa³kowanego ciasta, zalep dobrze brzegi. Ostro¿nie nak³uj widelcem w kilku
miejscach, posmaruj wod¹ lub mlekiem. Piecz godzinê w temperaturze 200 stop. To smakowita ozdoba
Pyszna Józia
œwi¹tecznego sto³u!

Krzyżówka Mieszkańca Nr 25





ZAJRZYJMY DO KUCHNI
Potrawy œwi¹teczne, to ju¿ nie rach-ciach, ¿adna tam
szybka kuchnia! Tu trzeba trochê wiêcej pracy, bo
œwi¹teczny stó³ powinien byæ naprawdê wyj¹tkowy!



 



BARAN 21.03-21.04
Przedœwi¹teczny poœpiech i gor¹czka zakupów
udzieli³a siê i Tobie. Spróbuj nie daæ siê zwariowaæ i postaw weto wobec zawy¿onych wymagañ
cz³onków rodziny. Zobaczysz, ¿e konsekwencja
i upór nieraz pop³acaj¹. Barankom œwiêta up³yn¹
w rodzinnym gronie. Samotni osobnicy musz¹ siê
rozejrzeæ za drug¹ po³ow¹, bo Sylwestra lepiej
spêdzaæ w mi³ym towarzystwie. Nie szar¿uj jednak przy œwi¹tecznym stole, nie forsuj siê na nartach, a jeœli dopadnie Ciê grypa nie zgrywaj bohatera.
BYK 22.04-21.05
Mo¿liwe, ¿e pod koniec roku czeka Ciê wizyta
u dentysty, ca³oroczne zaniedbania dadz¹ znaæ
o sobie i to boleœnie. WeŸ sobie te¿ do serca
przys³owie „bez pracy nie ma ko³aczy”, przy pewnym wysi³ku rezultat oka¿e siê ca³kiem, ca³kiem.
Wa¿na jest wiara w siebie, a nie s³uchanie osób,
które wiecznie narzekaj¹. Góra prezentów, które
masz kupiæ i spraw do za³atwienia - wykonanie
tych czynnoœci sprawi Ci przyjemnoœæ – jeœli zachowasz dystans do œwiata i ludzi.
BLINIÊTA 22.05-21.06
W najbli¿szym czasie wystrzegaj siê ludzi, którzy
bêd¹ chcieli Ciê wykorzystaæ. Pewne przyjaŸnie
te¿ zostan¹ wystawione na próbê. W tego typu
delikatnych sytuacjach musisz zachowaæ siê
ostro¿nie. W œwiêta ciesz siê ich urokami, poœwiêæ czas bliskim, odwiedŸ starych znajomych.
Spróbuj nabraæ si³ i energii do walki z codziennoœci¹ w nadchodz¹cym nowym roku.
RAK 22.06-22.07
We wszystkich istotnych dla Ciebie dziedzinach ¿ycia zaczn¹ siê pozytywne zmiany. Postaraj siê ten
czas wykorzystaæ, by podj¹æ próbê uniezale¿nienia
materialnego i emocjonalnego. Intuicja i zdrowy
rozs¹dek bêd¹ tutaj twoim przewodnikiem. Spojrzenie „z perspektywy” pozwoli Ci podj¹æ s³uszne
decyzje, które u³atwi¹ „nowy porz¹dek” w Twoim
¿yciu. Za to w mi³oœci mo¿e od¿yæ stare uczucie.
 LEW 23.07-23.08
Nie zniechêcaj siê drobnymi niepowodzeniami.
Twoje wysi³ki przynios¹ naprawdê wspania³e
efekty. Jesteœ osob¹ energiczn¹ i niezale¿n¹.
Masz okreœlone pogl¹dy i chcesz, ¿eby wszyscy
wokó³ Ciebie je podzielali. Lubisz, kiedy coœ siê
dzieje, nie znosisz nudy. Nieraz k³ócisz siê ot tak,
po prostu, aby o¿ywiæ atmosferê. W te œwiêta postaraj siê jednak wyciszyæ i spêdziæ ten czas na
luzie i weso³o.
 PANNA 24.08-23.09
Musisz teraz wiêcej spaæ, czêœciej chodziæ na
d³ugie spacery i trochê zwolniæ tempo swojego
¿ycia. Pod koniec miesi¹ca niewykluczone ¿e
szykuj¹ siê mo¿liwoœci dodatkowego zarobku.
Staraj siê te¿ ch³odnym okiem oceniæ swoj¹ sytuacjê zawodow¹. Dla poprawy swojego nastroju



Idzie leśniczy do lasu i sobie śpiewa: − Na po−
lowanko, na polowanko.
Nagle zza krzaka wychodzi niedźwiedź klepie
go po ramieniu: − Na polowanko?
− Na ryby, na ryby.
☺ ☺ ☺
Przed sklepem w lesie ustawiła się wielka kolejka. Zajączek
przepycha się na początek kolejki. Już prawie mu się udało, gdy
zatrzymuje go niedźwiedź.
− Dokąd to się zajączku pchasz? Spadaj na koniec! − i wyrzuca go.
Zajączek się nie poddaje, ale ciągle powtarza się ta sama
sytuacja. W końcu zajączek nie wytrzymuje i zdenerwowany, od−
chodząc mówi: − Jak tak stawiacie sprawę, to nie otworzę dzi−
siaj tego sklepu!
☺ ☺ ☺
Starsza pani składa w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe.
− Wszystko się zgadza − mówi urzędniczka, proszę jeszcze zło−
żyć podpis.
− Słucham?
− No proszę się jeszcze podpisać tak, jak pani podpisuje się
na listach − podpowiada kobieta.
Staruszka namyśla się i po chwili pisze − całuje mocno, bab−
Wesoły Romek
cia Celina.
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POZIOMO: 1-A poœladki, siedzenie. 1-J dzielnica Warszawy. 2- E stan i rzeka w USA. 3-A w grze w bryd¿a:
wziêcie trzynastu lew. 3-G kutwa, sk¹pirad³o. 4-E pielgrzym. 4-L stolica regionu Piemont (W³ochy). 5-G ma
cztery kwarta³y. 6-A rodzaj du¿ej tablicy. 6-K niedozwolona pomoc podczas sprawdzianu. 7-B gatunek wielkich
mrówek. 7-G ludowy taniec bia³oruski. 8-D As. 8-J ruchomy daszek nad witryn¹ sklepu. 9-F szlak komunikacyjny.
10-A d³ugowieczne drzewo iglaste. 10-H osoba przebywaj¹ca w uzdrowisku. 11-A córka Minosa, króla Krety,
12-H kilkuramienna latarnia. 13-A miasto w woj. podlaskim. 14-J pod³o¿e. 15-E matador. 16-A krzew parkowy.
16-J z Rus³anem w tytule poematu Puszkina.
PIONOWO: A-1 jednostka organizacyjna w harcerstwie.
A-10 stolica Wenezueli. B-6 figura szachowa, goniec.
C-1 problem. C-10 kratownica krzy¿ówki. D-6 przyroda.
E-1 busola. E-11 wystaj¹ca czêœæ czapki. F-8 spec sta-

wiaj¹cy piece. G-1 silny, suchy wiatr. H-2 otwór w œcianie
budynku. H-7 rodzaj sza³u. H-12 roœlina ozdobna. I-3 patriarcha Moskwy i ca³ej Rusi (1652-59). I-9 do ¿ucia. J-1
funkcjonariusz daw. Urzêdu Bezpieczeñstwa. J-7 imiê
kalifów arabskich. J-12 pañstwo w Himalajach. K-5 element zegarka. K-1 poœrednik w zawieraniu ma³¿eñstwa.
L-8 porcje ¿ywnoœciowe. £-4 kanton w Szwajcarii. £-12
pomieszczenie dla kogoœ, siedlisko. M-1 pogardliwie
o Murzynie. N-8 zapas, rezerwa. O-1 szlachecki herb polski. O-12 tytu³ indyjskich w³adców lokalnych.
opr. A. Kemski
Rozwi¹zania nale¿y przes³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 23/07: „Bia³ym puchem zima
siê zaczyna”. Nagrodê ksi¹¿kow¹ wylosowa³: p. Mieczys³aw Iwaniuk z ul. Ostrobramskiej. Po odbiór zapraszamy do redakcji.
Wa¿ne do 05.01.2008 r.

OG£OSZENIA DROBNE

 OG£OSZENIA

NIERUCHOMOŚCI

ANTYKI

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; 022 438-91-12;
022 438-91-14
 3000 z³ kredyt od rêki dla firm
rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ.
Tel. 603-348-562
 Kredyt hipoteczny – bezpoœrednio!
Tel. 603-348-562
 WeŸ kartê kredytow¹ – 50 z³
w prezencie. Tel. 603-348-562
 Za³ó¿ konto – portfel skórzany
w prezencie. Tel. 0603-809-552,
oferta wa¿na do 31.12.2007

 Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria.
Tel. 0606-742-822
www.odkurzaczerainbow.pl
 Poloneza Caro 1996 r., przebieg 79 tys. km. stan dobry; bramê metalow¹ 2x2 m; – 1x1 m
w dobrym stanie.
Tel. 022 810-45-94
 3-letni¹ pralkê automat., poj. 5
kg. Electrolux.
Tel. 0501-130-602

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

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

NAUKA

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 AAA Angielski, niemiecki –
nauczyciel. Tel. 0601-20-93-41
 Gra na pianinie, dojazd.
Tel. 0604-155-167
 Fizyka/Matematyka. Matury.
Doje¿d¿am. Dr.
Tel. 0606-154-798
 Francuski – t³umaczenia
umów, faktur, kontraktów, instrukcji i warunków technicznych, 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
 Liceum dla doros³ych.
Tel. 022 498-65-95
 Matematyka – 30 z³/60 minut.
Tel. 022 810-26-11; 0663-022-567
 Poœrednictwo i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami – studia podyplomowe.
Tel. 022 879-87-66
 Szkolenia BHP.
Tel. 022 879-87-66
 Szko³a Policealna.
Tel. 022 498-65-95

 Bezpoœrednio mieszkanie 65
m kw., gara¿, piwnica – 2001 r.
Wa³ Miedzeszyñski/Trakt Lubelski.
Tel. 0607-297-063
 51,7 m kw., 2 pokoje z kuchni¹
ul. Igañska, po kapitalnym remoncie, balkon, IX p., ciche, s³oneczne. Cena 370 tys. z³.
Tel. 0607-055-080
 Miêdzynarodowa 38 m kw.;
275 tys.
Tel. 504-273-949
 Perkuna 64 m kw., dwupoziomowe.
Tel. 504-273-949

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia
 Gara¿ ul. Filomatów.
Tel. 0504-955-566
 Gara¿ - woda, ogrzewanie ul.
Kinowa.
Tel. 0501-123-953
 Gara¿ od Kinowej.
Tel. 0888-607-543

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

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

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

MIESZKANIEC
CZASOPISMO
SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE

PRAWNE

RÓŻNE

KUPIĘ

SPRZEDAM

 OG£OSZENIA

Doradztwo Prawne – pe³ny zaRAMKA
Kancelaria
Prawna
Pietruk
kres.
Doradztwo
Prawne
– pe³ny
zas.c. Konkurencyjne
ceny ul.
Grokres.
Kancelaria Prawna
Pietruk
chowska 306/308 lok. 29.
s.c. Konkurencyjne ceny ul. GroTel. 022 879-92-29;
chowska 0502-27-51-94;
306/308 lok. 29. Tel.
022 879-92-29;
0502-27-51-94;
www.pietruk.eu
www.pietruk.eu
 Kancelaria Prawna, ul. Grochowska 207 (Universam, nad
bankiem), szeroki zakres us³ug.
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

 Kupiê – monety, znaczki, pocztówki, obrazy, meble, zegary
oraz inne przedmioty.
Tel. 022 610-33-84; 0601-235-118
 Monety, banknoty, papiery
wartoœciowe. Wycena, kupno,
aukcje. Dom Aukcyjny.
Tel. 022 407-02-20; 0506-025-125

 AAA Antyki, meble, obrazy,
zegary, platery, srebra oraz inne przedmioty.
Tel. 022 841-09-35;
0501-050-948
 Kolekcjoner kupi: stare ksi¹¿ki, pocztówki, monety.
Tel. 022 677-71-36,
0502-011-257
 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

DROBNE

BAPLAST
ul. Br. Czecha 19

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

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
 Atena Security na korzystnych
warunkach zatrudni do ochrony
obiektów na terenie Pragi Po³udnie.
Tel. 022 853-05-05; 0695-411-181
RAMKA
Dam pracê, wysokie zarobki.
 Dam pracê,
zarobki.
Tel.wysokie
022 518-00-54
Tel. 022 518-00-54
 Dom Pomocy Spo³ecznej
w Warszawie zatrudni: pokojowe, opiekunki, pielêgniarki.
Tel. kontaktowy 022 516-92-26
 Opiekunki do chorych, siostry
PCK, pielêgniarki zatrudniê.
Tel. 022 815-30-62
 Praca, korzystne wynagrodzenie prowizyjne.
Tel. 022 518-00-54
 Si³ownia Podskarbiñska zatrudni emeryta rencistê.
Tel. 0694-63-76-16

SZUKAM PRACY
 Emerytka, pomoc domowa.
Tel. 022 813-09-36

 Domy z bali.
Tel. 0888-708-650
 KREDYTY - gotówkowe, hipoteczne i samochodowe, ubezpieczenia - komunikacyjne. NATIONALE NEDERLANDEN.
W-wa, ul. Miñska 69, lok. 41.
Tel. 022 870-27-83; 501 550 975
 Poszukujê wspó³lokatorki –
spokojnej, kulturalnej do dwupokojowego mieszkania, Grochów.
Tel. 022 425-37-41 po 16.00
 Sprz¹tanie, zakupy, naprawy.
Tel. 022 810-93-66
RAMKA
Skup z³omu metali koloroSkup
wych.z³omu
Starymetali
punktkolorowych.
– nowe ceny! Ul.punkt
Kawcza
40. ceny! Ul.
Stary
– nowe
Tel.
0600-236-046
Kawcza 40. Tel. 0600-236-046

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

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
79 z³, 5 m-cy gratis i 37,90 z³/m-c,

satelity bez op³at 700 programów
w tym 17 polskich (Polonia,
TRWAM), anteny TV – naziemne.
Sprzeda¿, monta¿, naprawa, gwarancja! „Lemag”W-wa, ul. Br. Czecha 29.
Tel. 022 815-47-25; 0501-123-566;
www.lemag-TVSAT.waw.pl
 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
 Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 022 810-29-77
 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
 G&G Elektronik serwis RTV
ul. Bora-Komorowskiego 8. tel.
022 671-33-22. Naprawy sprzêtu: telewizory, odtwarzacze, wie¿e, magnetowidy, piloty – sprzeda¿ – osprzêt – anteny, instalacje.
 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 – remonty.
Tel. 022 424-32-07; 0692-881-945
 Glazura, hydraulika.
Tel. 0694-809-402
 Glazurnik – 20 lat doœwiadczenia.
Tel. 022 612-59-98
 Glazura, hydraulika, remonty.
Tel. 022 671-05-82
 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
 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

DROBNE

 Malowanie, g³adŸ gipsowa.
Tel. 022 612-01-95;
510-711-163
 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¿yty
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD (bez lodówek)
sprzêt
lodówek)
z³om w AGD
ka¿dej (bez
postaci,
makuz³om
w ka¿dej
postaci,
laturê,
st³uczkê.
W³asnymakulatransturê,
st³uczkê. W³asny
port. Sprz¹tanie
piwnic. transport. Sprz¹tanie
piwnic.
Tel.
Tel. 022
499-20-62
022 499-20-62
 Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywanów, magiel. Zak³ad Pralniczy ul.
Igañska 22. Tel. 022 870-09-54
 Pranie dywanów, wyk³adzin,
tapicerki – profesjonalnie, dojazd
gratis.
Tel. 022 619-40-13;
0502-928-147
 Przeprowadzki z pakowaniem, tanio. Tel. 022 810-25-72;
0501-190-127
RAMKA
Remonty (równie¿ kompleksowe)
Remonty
(równie¿
komple– firmy i osoby
pryksowe)
firmy–i szybko
osoby prywatwatne. –Tanio
– soline.
Tanio – Tel.
szybko
– solidnie.
dnie.
0507-080-611
Tel. 0507-080-611
 REMONTY, przeprowadzki.
Tel. 0502-088-052
 Remonty mieszkañ.
Tel. 0691-040-034
 Remonty. Tel. 0694-809-402
RAMKA
Sprzeda¿ i monta¿ okien. CenySprzeda¿
i monta¿
okien.TaCeproducenta.
Rachunki.
ny
Rachunki. Tanio,producenta.
solidnie, szybko.
nio, solidnie, Tel.
szybko.
Tel.
05070507-080-611
080-611
 STOLARZ - wykona solidnie
- meble, zabudowy, kuchnie, szafy, pawlacze i inne.
Tel. 022 810-38-04; 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

Naczelnik Urzêdu Skarbowego Warszawa Wawer
informuje,
¿e w dniach: 24.12.2007 r. (poniedzia³ek)
i 31.12.2007 r. (poniedzia³ek)
urz¹d bêdzie czynny w godzinach: 8.00 –16.00
natomiast wyd³u¿ony czas pracy urzêdu, tj. w godzinach:
8.00 –18.00 bêdzie zachowany w dniach:
20.12.2007 r. (czwartek) i 27.12.2007 r. (czwartek)

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.

Nak³ad:
40 000 egz.
Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli
Dystrybucji Prasy.
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REFLEKSJE LEKARSKIE POD CHOINKĘ
Gdy lekarz wypowiada siê przed œwiêtami, to przewa¿nie oczekuje siê, i¿ bêdzie przestrzega³ przed maltretowaniem
¿o³¹dka jad³em, od którego sto³y w naszych domach siê uginaj¹. Przez kilka
dni p³yn¹ do naszego wnêtrza ³awice
ryb, nierzadko w morzu alkoholu,
wch³aniamy pokaŸne czêœci wieprza,
wo³u, a tak¿e zw³oki czegoœ, co jeszcze
niedawno gdaka³o lub gêga³o radoœnie...
Na to wszystko spadaj¹ w naszym ¿o³¹dku zwa³y ciast przeró¿nych. Aby tê furê ¿ywnoœci przygotowaæ, pani domu harowa³a szereg dni zarywaj¹c
noce i na œwiêta jest ledwie ¿ywa. Aby to wszystko zjeœæ i strawiæ, trzeba rzuciæ wszelkie si³y organizmu mocno wyczerpuj¹c jego kondycjê. W rezultacie snujemy siê gnuœnie przez dni œwi¹teczne
i wyczerpani zmuszamy siê z niema³ym trudem do
pójœcia do pracy, gdzie powoli dochodzimy do siebie... Szpitale pustawe na œwiêta, póŸniej wype³niaj¹ siê po brzegi. Du¿a jest cena, jak¹ p³ac¹ wyznawcy kultu ¿o³¹dka. Rozregulowana cukrzyca,
skoki ciœnienia, zaostrzenie choroby wieñcowej,
wrzodowej, k³opoty z nerkami, z w¹trob¹. A nieraz
prawdziwe dramaty – udar mózgu, zawa³ serca.
Znam to a¿ nadto dobrze z mej wieloletniej praktyki lekarskiej.
Ta negatywna tradycja œwi¹t w naszym kraju
jest na ogó³ znana i – jak siê wydaje – co bardziej
œwiat³e domy odchodz¹ od niej z wolna. Tote¿ intencj¹ tego felietonu jest zwrócenie uwagi raczej
na inne sprawy. Rzutuj¹ one tak¿e bardzo silnie
na nasze zdrowie.
Otó¿, jak ju¿ wczeœniej pisa³em na tych ³amach,
o harmonijnej pracy naszego organizmu decyduje
uk³ad nerwowy. Tyle chorób woko³o, bo warunki
wspó³czesnej cywilizacji nies³ychanie silnie obci¹-

¿aj¹ mózg, to centrum dowodzenia procesami,
które warunkuj¹ ¿ycie. A gdy g³ówna kwatera jest
przeci¹¿ona, to pope³nia b³êdy, wydaje niew³aœciwe rozkazy. Armia przegrywa wówczas bitwê.
W naszym organizmie rodzi siê choroba.
A gdyby tak odci¹¿yæ nasz mózg, usun¹æ toksyny, które go zatruwaj¹. Ktoœ zapyta - jakie¿ to
s¹ te toksyny? Otó¿ s¹ nimi, ogólnie mówi¹c,
produkty stresu, d³ugo, intensywnie dzia³aj¹cego.
Co rodzi ten stres? Wymieniê te przyczyny, które
my sami mo¿emy usun¹æ, lub choæby znacznie je
ograniczyæ.
Ciê¿ki stres rodzi siê z utrzymuj¹cego siê przewlekle stanu niechêci, ¿e ju¿ nie powiem nienawiœci do drugiego cz³owieka. Uporczywe rozpamiêtywanie w³asnych krzywd, doznanych przykroœci, œci¹ga na nas choroby! Podobnie jak zazdroœæ, przemo¿na chêæ szybkiego wzbogacenia
siê, czy gor¹czkowe d¹¿enie do uzyskania wysokiej, stale wy¿szej pozycji i to za ka¿d¹ cenê.
Dobrze, ktoœ zapyta – a co to ma za zwi¹zek ze
œwiêtami Bo¿ego Narodzenia? Otó¿ du¿y. Jak wiadomo jest to œwiêto chrzeœcijañskie, które upamiêtnia narodzenie Chrystusa. Przez ca³e stulecia
sk³ania³o ono do refleksji nad nauk¹, jak¹ g³osi³
Nowonarodzony. W Polsce jest ona powszechnie
znana, choæ nie tak czêsto stosowana w ¿yciu co-

dziennym. To bardzo ciekawe i godne podkreœlenia, ¿e wprowadzenie tej nauki w ¿ycie (¿yczliwa
postawa wobec innych, wybaczanie etc.) – z punktu widzenia wspó³czesnej medycyny – zapobieg³oby wielu chorobom, bowiem zdecydowanie obni¿y³by siê poziom owego przewlek³ego stresu prowadz¹cego do nieszczêœcia. Teraz to rozumiemy,
dlaczego kardyna³owie s¹ tacy d³ugowieczni...
A wiêc apelujê do wierz¹cych i do niewierz¹cych. Niech Bo¿e Narodzenie nie bêdzie œwiêtem
kultu ¿o³¹dka. Niech troska o bogaty stó³ zejdzie
na drugi plan. Do³ó¿my za to starañ, aby wyeliminowaæ niechêci wewn¹trzrodzinne, s¹siedzkie, inne. £¹czy nas wiêcej ni¿ dzieli! £¹cz¹ nas sprawy
zupe³nie podstawowe. W d³ugiej historii ludzkoœci urodziliœmy siê akurat w tym samym okresie.
W takiej w³aœnie cywilizacji. Mówimy tym samym jêzykiem. Ka¿dy z nas przejdzie w ¿yciu
przez chwile dramatyczne tak biedny, jak bogaty.
Mamy podobny los cz³owieczy. A za piêædziesi¹t

lat tylko nieliczni z naszego pokolenia pozostan¹
na tym œwiecie. Za lat osiemdziesi¹t odejd¹ wszyscy. A lata biegn¹ tak szybko...
Zatem w dni Bo¿ego Narodzenia pomyœlmy
g³êbiej o swym ¿ywocie. W noc Wigilijn¹ nawet
zwierzêta mówi¹ ludzkim g³osem. A czy my zawsze mówimy ludzkim – tym prawdziwie ludzkim g³osem? Pomyœlmy o swym ¿ywocie i postanówmy zmieniæ to i owo. Bêdziemy nagrodzeni.
Choroby bêd¹ nas unikaæ, a i pogoda ducha, któr¹
uzyskamy da nam spokój, a œwiat wówczas poka¿e nam swe dobre strony. To bêdzie prawdziwe
Bo¿e Narodzenie, czego wszystkim serdecznie
¿yczê.
Prof. Leszek Ceremużyński

REKLAMA

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
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

KORTY TENISOWE

ZDROWIE I SI£Y ODZYSKASZ TYLKO W KRYNICY-ZDROJU

Sanatorium Uzdrowiskowe

zaprasza

FERIE ZIMOWE 2008

Zg o d a

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

zaprasza na
7-dniowe turnusy lecznicze od soboty do soboty w cenie 595 z³ od osoby!
oferta aktualna od 12.01.2008 do 16.03.2008.

www.tenis-olszynka.pl

W cenie turnusu: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie, bogaty program
kulturalny, ca³odobowa opieka medyczna.Istnieje mo¿liwoœæ korzystania odp³atnie z zabiegów balneologicznych.W pobli¿u lodowisko i wyci¹gi narciarskie i inne atrakcje!!!

Od pon. do pt. w godz. 10−13 SUPER CENA!
20 zł za godzinę kortu w balonie

Ju¿ dziœ zadzwoñ i zapytaj o szczegó³y.

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!
12 MIESZKANIEC

specjaliœci:
 psycholog (opinie)  reedukator
 logopeda  couch

leczenie zachowawcze ❍ chirurgia ❍ protetyka
❍ profilaktyka

Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”

ul. Osowska 15, tel. 022 610−65−23

GABINET POMOCY
„MIKROL”
PSYCHOLOGICZNO−PEDAGOGICZNEJ

lek. stom. Alicji Surowieckiej

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

Gabinet
Stomatologiczno –
−– Lekarski

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

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

Zapraszamy do nowej lecznicy
Fundacji Zdrowie

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

Oferujemy Państwu, w miłym i komfortowym miejscu
 konsultacje lekarskie  badania laboratoryjne
 szczepienia ochronne
Recepcja: tel. (0−22) 812 51 50, fax. (0−22) 815 25 90
Więcej informacji na stronie www.medserwis.pl; www.fundacjazdrowie.com.pl
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W zwi¹zku z bardzo du¿ym zainteresowaniem naszych Czytelników ponownie publikujemy artyku³ o s³uchu.

Perspektywa lepszego słyszenia
Przez lata polegamy na naszych zmys³ach. Dziêki wzrokowi i s³uchowi mo¿emy cieszyæ siê ¿yciem wraz ze znajomymi, wspó³pracownikami oraz – co
najwa¿niejsze – z tymi, których kochamy. Na co dzieñ nie zastanawiamy siê
nad tym dlaczego widzimy i s³yszymy.
„Gdy tracimy wzrok, tracimy kontakt z rzeczami. Trac¹c
s³uch, tracimy kontakt z ludŸmi". Autork¹ tej jak¿e trafnej
i daj¹cej do myœlenia sentencji
jest Helen Keller (1880-1968) amerykañska
g³uchoniema
i niewidoma pisarka, która
utraci³a wzrok i s³uch jako niespe³na dwuletnie dziecko. Kiedy niedowidzimy z pomoc¹ id¹
nam okulary. A co pocz¹æ kiedy wydaje nam siê, ¿e zaczynamy gorzej s³yszeæ?
Niektóre osoby rodz¹ siê
z uszkodzonym s³uchem, podczas gdy u innych przyczyn¹
mo¿e byæ choroba ucha lub
ha³aœliwe otoczenie w pracy.
Jednak wiêkszoœæ ubytków
s³uchu u doros³ych wynika
z naturalnego procesu starzenia siê – przez lata fragmenty
delikatnych mechanizmów
mog¹ siê uszkodziæ lub po
prostu zu¿yæ.
Ubytki s³uchu ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹ i s¹ indywidualne

u ka¿dej osoby. Wiêkszoœæ
z nich mo¿e zostaæ skorygowana dziêki noszeniu aparatów s³uchowych. Lepsze s³yszenie oznacza poprawê jakoœci ¿ycia zarówno samego zainteresowanego jak i jego najbli¿szych. Typowym przyk³adem jest g³oœne ogl¹danie telewizji przez osoby niedos³ysz¹-

rencji pacjenta i jego trybu ¿ycia. W ka¿dym przypadku specjalista zaproponuje najlepsze
rozwi¹zanie i pomo¿e dokonaæ
najlepszego wyboru.
- W ostatnich latach obserwujemy zwiêkszone zainteresowanie pacjentów naszymi us³ugami. Noszenie nowoczesnego,
miniaturowego aparatu s³uchowego nie jest ju¿ krêpuj¹ce
jak 10 czy 20 lat temu, a jako
najczêstsze przyczyny dyskomfortu pacjenci wskazuj¹ trudnoœci w komunikowaniu siê
z rodzin¹ i znajomymi. Nowoczesne technologie nie ominê³y
aparatów s³uchowych, które
wyposa¿one s¹ w bardzo szybkie procesory potrafi¹ce czyniæ

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

ce, które powoduje mniejszy
komfort s³yszenia przez innych. Wybór konkretnego typu
aparatu w znacznej mierze zale¿y od rodzaju ubytku s³uchu,
ale tak¿e od osobistych prefe-

z dŸwiêkiem prawdziwe cuda –
mówi pani Izabela Marczyk,
dyplomowany audioprotetyk
z firmy FONIKON, która specjalizuje siê w niesieniu pomocy osobom niedos³ysz¹cym.

REKLAMA

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promocj¹ pracownicy gabinetów
audioprotetycznych firmy
Fonikon zapraszaj¹ wszystkich zainteresowanych na
bezp³atne badanie s³uchu
oraz konsultacjê audioprotetyczn¹. Istnieje mo¿liwoœæ
skorzystania z refundacji
NFZ i œrodków PFRON.
W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem naszymi us³ugami
prosimy o telefoniczne umawianie wizyt.
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

APARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 022 498−74−80
ul. Br. Czecha 39
tel. 022 353−42−50

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

ORTODONCJA
 aparaty sta³e i ruchome

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

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

 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

CARIDENT
Gabinet
Stomatologiczny
Warszawa,
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

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

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

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

ZAK£AD TECHNIKI ORTOPEDYCZNEJ Sp. z o.o.

Warszawa ul. Kawêczyñska 16
tel. 022 619-94-25

pon.–pt. 800-1600

Warszawa, ul. Schillera 10

w godz. 900-1300

Tw ó j F r y z j e r

Siedziba: Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa

ul. Siennicka 22

Filia: ul. Kajki 28, 04-634 Warszawa
tel. 022 812 09 24, fax. 022 618 67 49
zto@wp.pl

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”)

Zak³ad czynny od godziny 8.00 do 16.00

REHABILITACJA * ORTOPEDIA
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MIESZKAÑCU pomó¿!
Œwi¹teczne pu³apki
Jak¿e
czêsto
przy
œwi¹tecznym stole nasz
ulubieniec
dostaje ró¿nego rodzaju smako³yki.
Niektóre z nich
s¹ dla niego
wrêcz zabójcze.
Sztandarowym
tego przyk³adem
jest czekolada. Wiêkszoœæ w³aœcicieli psów zapewne o tym wie. Jednak przypominania i przestróg nigdy dosyæ.
Wszyscy, którzy maj¹ psy doskonale
wiedz¹, ¿e przepadaj¹ one za s³odyczami.
S¹ to produkty bardzo kaloryczne i szybko
prowadz¹ do oty³oœci. Ma³o tego np.
wspomniana czekolada mo¿e byæ przyczyn¹ zejœcia œmiertelnego psa. Zawiera ona
teobrominê, która jest
toksyczna dla psów.
Czekolada mleczna, w 1
g. ma oko³o 1,5 mg. teobrominy, gorzka natomiast a¿ 16 mg. Dawka
œmiertelna teobrominy
dla psa to oko³o 100 –
300 mg. na kilogram
masy cia³a zwierzêcia.
Przyk³adowo pies o masie cia³a oko³o 2,5 kg.,
np. york mo¿e ulec
œmiertelnemu zatruciu po zjedzeniu 25
gramów gorzkiej czekolady. Nie wszyscy
jednak wiedz¹, ¿e rodzynki równie¿ dzia³aj¹ toksycznie uszkadzaj¹c nerki psa.
Kiedy natomiast pies zje du¿e iloœci
ciê¿kostrawnych rzeczy (co nie powinno
mieæ miejsca) doraŸnie mo¿emy mu pomóc podaj¹c wywar z kopru w³oskiego,
który dzia³a wiatropêdnie. Z powodzeniem tak¿e mo¿emy podaæ psiakowi Raphacholin, który jest obecny w wielu domostwach. Wykazuje on dzia³anie ¿ó³ciopêdne, dzia³a rozkurczaj¹co na miêœniówkê ¿o³¹dka i jelit, a tak¿e likwiduje wzdêcia i zaparcia.
Jeœli oparzy siê np. œwieczk¹ czy rozgrzan¹ lampk¹ choinkow¹, bo chcia³ j¹ posmakowaæ musimy w pierwszej kolejnoœci
och³odziæ feralne miejsce przemywaj¹c
zimn¹ wod¹ lub u¿ywaj¹c nawet kostek
lodu.

O ile pokaleczy siê st³uczon¹ bombk¹
choinkow¹ powinniœmy najpierw przemyæ
miejsce skaleczenia czyst¹ wod¹, a nastêpnie wod¹ utlenion¹. To pozwoli nam
na ocenê stopnia skaleczenia. Skaleczenia
p³ytkie i ma³ych rozmiarów zagoj¹ siê same i to doœæ szybko. Skaleczenia g³êbokie
i rozleglejsze wymagaæ bêd¹ zszycia.
Utkwienie w gardle oœci czy innego cia³a
obcego powoduje u psa bardzo silny niepokój i œlinotok. Rzadko kiedy pies w takich
chwilach pozwala sobie spokojnie zajrzeæ
do gard³a. Tote¿ w takich chwilach trzeba
niestety szukaæ pomocy u lekarza, który po
podaniu zastrzyków uspakajaj¹cych i przy
u¿yciu specjalistycznych narzêdzi usunie
tkwi¹ce w gardle cia³o obce. Zreszt¹ w przypadku nas ludzi jest przecie¿ podobnie.
Przestrzegam i jednoczeœnie uczulam
w³aœcicieli psów i kotów przed tzw. „w³osami anielskimi” u¿ywanymi do przystrojenia choinek. Wykonane s¹ one z mocnego tworzywa sztucznego, które dodatkowo
w smaku jest s³odkie.
Zdarza siê niestety, ¿e
zwierzaki je zjadaj¹.
Wówczas w ¿o³¹dku
i jelitach dzia³aj¹ one
niczym brzytwa, która
je tnie. Nie wykryje ich
ani badanie RTG ani
badanie USG. Zdarza
siê równie¿, ¿e obwijaj¹ siê wokó³ podstawy jêzyka prowadz¹c do powa¿nych skaleczeñ, a nawet martwicy jêzyka.
Przestróg i uwag nigdy zbyt wiele. Tote¿
maj¹c na uwadze zdrowie czworono¿nych
przyjació³ Czytelników „Mieszkañca” pozwoli³em sobie na opisanie wspomnianych najczêstszych œwi¹tecznych niebezpieczeñstw. Jednoczeœnie ¿yczê wszystkim Pañstwu spokojnych, pogodnych
i zdrowych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński
SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZ¥T
Artur Dobrzyñski
Specjalista Chorób Psów i Kotów
04-052 Warszawa ul. Grenadierów 13,
tel. (022) 673-70-25
od poniedzia³ku do pi¹tku: 14.30-19.00
(godz. wizyty najlepiej umówiæ telefonicznie)
sobota: 9.00-14.00
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Ryby u Marty
– Brazylijska 1
Ten malutki sklepik pojawi³ siê na rogu Brazylijskiej i Saskiej dwa lata temu.
I natychmiast zdoby³ wiern¹ klientelê. Do Marty chodzi siê przede wszystkim po ryby i owoce morza. Stali klienci przychodz¹, a to po tatara z ³ososia, a to po œledzie z podgrzybkami, a to po mro¿one krewetki zawiniête
w kokon z ziemniaczanych niteczek czy œwie¿utkie, domowe kotlety rybne.
U Marty s¹ ryby œwie¿e i mro¿one, wêdzone i w galarecie, faszerowane i po grecku.
W ch³odniczej ladzie pyszni¹ siê: jesiotr, ³osoœ, wêgorz, pstr¹g, karp, sum, okoñ, szczupak, sandacz, lin, to³pyga, fl¹dra, dorsz, dorada i p³ocie. No i rzecz jasna – œledzie w najrozmaitszych wersjach – od zwyk³ych z beczki po bosmañskie z pieprzem, korsarskie
z chili, greckie z oliwkami i wiejskie z cebul¹. S¹ œledzie w sosach: tatarskim i chrzanowym, ze œmietan¹ i jab³kiem, z suszonymi pomidorami i aromatyzowane ze œliwk¹ b¹dŸ
wiœni¹. No po prostu pysznoœci!
Wielu wpada tu te¿ po pyszne sa³atki – krewetkowe z tuñczykiem i surimi oraz krabowe – z kurkum¹, broku³ami, anansem, ry¿em, a nawet z ogonkami raków.
Do tego jeszcze w zamra¿arce czekaj¹ na chêtnych: mintaj, miruna, panga, krewetki
i kraby, w s³oiczkach – ma³¿e i ostrygi, a w puszeczkach najrozmaitsze wersje tuñczyka
i sardynek.
Ale Marta zaprasza do siebie nie tylko amatorów ryb i owoców morza. Oferuje te¿ takie smako³yki jak domowe kopytka, krokiety, uszka, pielmienie i piero¿ki – z miêsem, z kapust¹ i grzybami, z kasz¹ gryczan¹ i pieczarkami czy ze szpinakiem i fet¹. A wysoko na
pó³eczkach t³ocz¹ siê oliwy – w³oskie, hiszpañskie i greckie i ró¿ne octy – balsamiczny,
malinowy, jab³kowy. S¹ w³oskie makarony, kuskus i ry¿ – arborio, basmati i jaœminowy.
A do tego wszystkiego mnóstwo przypraw, zió³ i sosów – w szklanych pojemniczkach
zieleni¹ siê w zalewie kolendra i bazylia, obok ró¿ne rodzaje pesto, ró¿nokolorowe kuleczki pieprzu, pieprz z cytryn¹, sól morska, wiórki cynamonu i laseczki wanilii. A wszystko to mieœci siê w maleñkim sklepiku, w którym króluje sympatyczna, m³oda w³aœcicielka,
po której widaæ, ¿e bardzo lubi to co robi.
AS 2007
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Chcia³abym kupiæ mieszkanie. W jakiej formie powinnam zawrzeæ umowê
przedwstêpn¹. Czy wystarczy zwyk³a umowa pisemna? Co taka umowa mi gwarantuje?
Anna W.
Umowê przedwstêpn¹ sprzeda¿y nieruchomoœci mo¿na zawrzeæ zarówno w formie
zwyk³ej pisemnej, jak i w formie aktu notarialnego. W pierwszym przypadku, w razie
uchylania siê sprzedaj¹cego od zawarcia umowy ostatecznej, kupuj¹cy, czyli Pani,
zgodnie z art. 390 §1 kodeksu cywilnego, ma mo¿liwoœæ dochodzenia naprawienia
szkody, poniesionej przez to, ¿e liczy³a Pani na zawarcie umowy przyrzeczonej. Natomiast, gdyby umowa przedwstêpna zosta³a zawarta w formie aktu notarialnego, to na
podstawie art. 390 §2 przys³ugiwa³oby Pani prawo do dochodzenia zawarcia umowy
przyrzeczonej wbrew woli sprzedaj¹cego.
Czy mogê wydziedziczyæ w testamencie swoich najbli¿szych krewnych? Czy
muszê podaæ przyczynê wydziedziczenia?
Witold L.
Mo¿e Pan oczywiœcie w testamencie wydziedziczyæ krewnych, którzy dziedziczyliby
po Panu z mocy ustawy. Wydziedziczenie oznacza pozbawienie danej osoby prawa do
zachowku. Skutecznie wydziedziczyæ mo¿na tylko powo³uj¹c siê w testamencie na
przyczyny przewidziane w art. 1008 kodeksu cywilnego. Wydziedziczeni i pozbawieni
prawa do zachowku mog¹ byæ: ma³¿onek, ojciec, matka, dziecko, wnuk. Natomiast wydziedziczony mo¿e byæ ten, kto wbrew woli spadkodawcy postêpuje uporczywie
w sposób sprzeczny z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, dopuœci³ siê umyœlnego
przestêpstwa przeciwko ¿yciu, zdrowiu lub wolnoœci albo ra¿¹cej obrazy czci w stosunku do spadkodawcy albo jednej z najbli¿szych mu osób, uporczywie nie dope³nia
wzglêdem spadkodawcy obowi¹zków rodzinnych. Wydziedziczenie z innej przyczyny
spowoduje, ¿e spadkobierca nadal nie dziedziczy, ale mo¿e wyst¹piæ o zachowek.
Jestem najemc¹ lokalu u¿ytkowego. Umowa zosta³a zawarta na czas nieokreœlony. Jaki jest termin wypowiedzenia takiej umowy i jakie przepisy to
reguluj¹?
Maria S.
- Najem lokali reguluj¹ przepisy kodeksu cywilnego, a termin wypowiedzenia takiej
umowy jest okreœlony przez art. 688, który stanowi, ¿e najem mo¿na wypowiedzieæ
najpóŸniej na trzy miesi¹ce naprzód na koniec miesi¹ca kalendarzowego, pod warunkiem, ¿e czynsz jest p³atny miesiêcznie. W innym przypadku bêdzie mia³ zastosowanie art. 673 §2, zgodnie z którym, najem mo¿na wypowiedzieæ najpóŸniej na trzy miesi¹ce naprzód na koniec kwarta³u kalendarzowego, je¿eli czynsz jest p³atny w odstêpach czasu d³u¿szych ni¿ miesi¹c; gdy czynsz jest p³atny w krótszych odstêpach czasu ni¿ miesi¹c - na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny - na jeden dzieñ naprzód.
K. K-B.

Kancelaria Doradztwa Prawnego
Kalina Kisiel− Bartoszewicz,
ul. Radzymińska 34 lok. 6 (przedłużenie ul. Ząbkowskiej),
tel. 500−020−048 lub 515−134−071
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Podaruj rodzicom „Vitafon”!

Z okazji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia staramy siê znaleŸæ dla naszych najbli¿szych prezent, który sprawi³by im radoœæ. Najtrudniejszym zadaniem jest
czêsto znalezienie odpowiedniego prezentu dla osób starszych. Najlepszym prezentem dla nich s¹ chwile, kiedy poprawia siê im samopoczucie,
znikaj¹, chocia¿ na krótko, dolegliwoœci i ból.
Urz¹dzenie VITAFON bêdzie w takiej sytuacji najlepszym prezentem.
To niewielkie, proste w obs³udze i efektywne urz¹dzenie medyczne,
pozwalaj¹ce na uwolnienie siê od wielu problemów zdrowotnych bez
potrzeby wychodzenia z domu. Przeprowadzaj¹c zabiegi w chorych
obszarach przy pomocy mikrowibracji o zmiennej czêstotliwoœci,
VITAFON powoduje poprawê kr¹¿enia krwi i limfy. Leczy Pañstwa w³asna krew! Nie osi¹gnie siê
takich efektów przy zastosowaniu masa¿u, lekarstw, czy innych œrodków.
VIFAFON ju¿ od ponad 14 lat z powodzeniem wykorzystywany jest w wielu krajach. Nie wywo³uje
efektów ubocznych i z powodzeniem wykorzystywany jest w procesie leczenia osteochondrozy, zapalenia korzonków nerwowych, chorób prostaty, zapalenia zatok, oskrzeli, chorób stawów, nadciœnienia (1 i 2 stopnia), przytêpienia s³uchu i wielu innych chorób.
Nie bez powodu nazywany jest „domowym lekarzem”.
Podaruj rodzicom VITAFON i popraw Ich zdrowie!

Tylko w grudniu SPECJALNA ŒWI¥TECZNA CENA!!!
Informacje: tel. (022) 828 05 30; www.vitafon.pl
Urz¹dzenie mo¿na nabyæ: Warszawa, ul. Warecka 5/7 i w dobrych sklepach mecycznych
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 ZIMOWY 35%

OKNA PCV

 Żaluzje
 Roletki
materiałowe
 Moskitiery
 Verticale

RABAT
45%
MONTAŻ GRATIS

Sklepik „Ryby u Marty” na rogu Brazylijskiej i Saskiej otwarty jest od poniedziałku
do piątku od 900 do 1900, a w sobotę od 900 do 1400, tel. 022 353−69−55. Zapraszamy!

14 MIESZKANIEC

tel./fax 879−89−54

Nowym zastêpc¹ Prezydenta m. st. Warszawy zosta³
Jaros³aw Kochaniak (na
zdjêciu poni¿ej). Urodzi³ siê w Warszawie
8 marca 1967 roku.
W 1992 roku ukoñczy³
Politechnikê
Warszawsk¹ na Wydziale
Mechanicznym
Technologii i Automatyzacji,
gdzie uzyska³ dyplom magi-

Z

MIA S

tegracyjnymi przy ul. Kawêczyñskiej przyby³ Œwiêty Miko³aj ze swoj¹ œwit¹ – Gwiazdeczk¹ i Œnie¿ynk¹ oraz z…
królewn¹ Kapryœnic¹. W spotkaniu uczestniczy³o oko³o 150
dzieci niepe³nosprawnych zamieszka³ych na Pradze Pó³noc
oraz dzieci z klas integracyjnych SP Nr 30.

stra in¿yniera na kierunku
Organizacja i Zarz¹dzanie
Przemys³em. W 1996 roku
skoñczy³ Instytut Studiów
Miêdzynarodowych w Wy¿szej Szkole Zarz¹dzania Miêdzynarodowego im. G. Fishera
w Monterey (USA). Karierê
zawodow¹ rozpocz¹³ w 1991
roku w Central Europe Trust
na stanowisku menad¿era. Nastêpnie pracowa³ m.in. w Wells Fargo Bank w San Francisco, Salomon Smith Barney
w Londynie gdzie pe³ni³ funkcjê wiceprezesa. By³ tak¿e wiceprezesem Banku Gospodarki ¯ywnoœciowej S.A. Ostatnio by³ dyrektorem Biura
Nadzoru
W³aœcicielskiego
w urzêdzie m.st. Warszawy.
  
6 grudnia do Szko³y Podstawowej Nr 30 z Oddzia³ami In-

TA

merykañskim, które odby³y siê
1 grudnia br. w Bremerhaven.
Po rundzie eliminacyjnej zespó³
zakwalifikowa³ siê do pó³fina³u
i ostatecznie uplasowa³ na wysokim 8 miejscu, wyprzedzaj¹c
o dwie pozycje aktualnych mistrzów Polski formacjê Takt
Zomar z Che³ma. Jest to najwiêkszy sukces w historii zespo³u. Zespó³ prezentowa³
uk³ad „Kuba”, autorem choreografii jest Piotr Galiñski, drugim trenerem Bart³omiej Szar¿anowicz. Wiêcej informacji:
www.kamiondance.pl
  
7 grudnia br. nast¹pi³a zmiana na stanowisku wiceburmistrza dzielnicy Rembertów. Sta-

Spotkanie prowadzili artyœci
scen warszawskich przy wspó³pracy z Wydzia³em Oœwiaty
i Wychowania i Wydzia³em
Kultury dla Pragi Pó³noc.
  
Zespó³ taneczny Kamion
Dance z Pragi Po³udnie reprezentowa³ Polskê i dzielnicê na
Mistrzostwach Œwiata Formacji
Tanecznych w Stylu Latynoa-

nis³awa Choiñskiego zast¹pi³
znany i doœwiadczony samorz¹dowiec - Czes³aw Ochenduszka
(na zdjêciu).

  
W urzêdzie dzielnicy
Praga Pó³noc przy ul.
K³opotowskiego dy¿urowali 6 grudnia
organizatorzy Muzeum warszawskiej
Pragi – Wies³awa Wiredyñska i Janusz Sujecki,
którzy czekali na ofiarodawców, chc¹cych siê podzieliæ
swoimi pami¹tkami rodzinnymi z powstaj¹cym na Pradze
Muzeum. Akcja przebiega³a
pod has³em „Podaruj Muzeum
eksponat na miko³ajki” i przy-

nios³a interesuj¹cy plon –
m.in. w imieniu Zwi¹zku Stowarzyszeñ Praskich – bogat¹
kolekcjê przekazali Mieczys³aw Wojdy³a i Hubert Kossowski. S¹ tam m.in. dokumenty, mapy i pami¹tki, które
by³y w sierpniu i wrzeœniu
eksponowane na wystawie
rocznicowej poœwiêconej Powstaniu
Warszawskiemu,
która zorganizowana by³a
w budynkach „Konesera” przy
ul. Markowskiej. Inni mieszkañcy przynieœli ksiêgi rachunkowe, listy i przedmioty
codziennego u¿ytku.
  
Nareszcie mieszkañcy Saskiej Kêpy doczekali siê
otwarcia nowego sklepu. Termin by³ przek³adany kilkakrotnie, w koñcu w czwartek 13
grudnia
otworzy³
swoje

Zaproszenia dla mieszkańców
 Koœció³ p.w. Matki Bo¿ej Królowej Polskich Mêczenników,
al. Stanów Zjednoczonych 55 – 30.12. godz. 14.00 – Koncert
„Kolêdy i Poezje Bo¿onarodzeniowe” Wykonawcy: Anna Lubañska – mezzosopran, solistka Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, Witold ¯o³¹dkiewicz - baryton, solista Opery Kameralnej
Laura £¹cz - aktorka Teatru Polskiego-recytacje, kwintet muzyczny Orkiestry Dêtej „Legenda”; w sk³adzie: Pawe³ Kraski kornet, Maciej Wileñski - kornet, Piotr D¹browski - tenor, Roman
Miller - Tuba, Tadeusz Nieæko -organy.
 Klub Kultury „Goc³aw” ul. Abrahama 10 - 19.12. godz.
19.00 – „Œpiewajcie i grajcie Anio³owie”. Koncert gwiazdkowy
w wykonaniu: Grzegorza Kleina – prowadzenie, poezja; Zofii
¯ukowskiej – wokal; Aleksandra Kabaciñskiego – gitara; Karoliny Kondrackiej – akompaniament, piano (wieczór na weso³o
przy op³atku z poezj¹ ks. Jana Twardowskiego); 20.12. godz.
19.30 – Tañce francuskie i integracyjne dla wszystkich –zabawa
dla m³odzie¿y i doros³ych prowadzona przez parê: Agata Abramowicz i Patryk Owernio;
 Dom Kultury „Rembertów” al. Komandosów 8 – 23.12.
godz. 15.00 Œwi¹teczny Rembertowski Maraton Filmowy.
W programie film pt. „Opowieœæ wigilijna”;
 Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 – 19.12.godz.
18.00 „Noc umówiona” w programie m.in. „Herody” premiera
spektaklu w re¿yserii Szczepana Szczytno;
 Pañstwowe Muzeum Archeologiczne ul. D³uga 52 – Arsena³; Wystawa „Skarby wieków œrednich”. Najpiêkniejsza bi¿uteria wczesnoœredniowieczna pochodz¹ca z kolekcji tego muzeum. Zabytki przedstawiaj¹ ró¿ne style zdobnicze i typy ozdób
u¿ywanych w wiekach œrednich. Wystawa czynna do 31.03.
2008 r. w pon- czw. 9.00-16.00, pt. 11.00-18.00, niedz. 10.0016.00;
 GALERIA MAZOWIECKA Pl. Bankowy 3/5 (hol g³ówny), czynna: pon.– sob. 8.00–17.00. Od 20 grudnia „Œwiêta na WileñszczyŸnie”. Wystawa zbiorowa malarstwa z Litwy czynna do 31
stycznia 2008 r.

podwoje sklep spo¿ywczy sieci Elea przy ul. Meksykañskiej. Na razie najwiêkszym

powodzeniem wœród nielicznych klientów ciesz¹ siê za
darmo rozdawane balony.
  
Zgodnie z Zarz¹dzeniem nr
1011/2007 Prezydenta m. st.
Warszawy z dnia 29 listopada
2007 roku - 24 grudnia i 31 grudnia 2007 roku (poniedzia³ek)
Urz¹d Dzielnicy Praga Po³udnie bêdzie czynny w godzinach 8.00-16.00.
(ab)

REKLAMA

REKLAMA

Pogodnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz pomyœlnoœci
i sukcesów
w Nowym
2008 Roku

Drodzy Mieszkañcy
Pragi Po³udnie, Wawra,
Rembertowa i Weso³ej
W przededniu Bo¿ego Narodzenia
sk³adam Pañstwu serdeczne ¿yczenia, aby te
œwiêta by³y pe³ne radoœci i rodzinnego ciep³a.
Niech œwi¹teczna radoœæ i wszelka pomyœlnoœæ
towarzyszy nam w ka¿dym dniu
Nowego 2008 Roku.
Ma³gorzata Za³êcka
Radna
Miasta Sto³ecznego
Warszawy

¿ycz¹ Radni Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy
i Przewodnicz¹ca Rady Dzielnicy
El¿bieta Kowalska-Kobus
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

NARZYNKI

M E B L E
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

Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Spółdzielni
w Warszawie przy ul. Kobielskiej 1, tel. 673−08−01.

GWINTOWNIKI

Metal−Market

Z LITEGO DREWNA
SOSNA – BRZOZA – OLCHA – DĄB
KOLONIALNE  STYLOWE  NOWOCZESNE

OFERUJE WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM
usługi związane
z zarządzaniem i administrowaniem
nieruchomościami.

HURT DETAL

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

ŒRUBY

w³asny
parking
ZAMKI

P
LINKI

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

- TEMAR MICHALIN-JÓZEFÓW
ul. Ziarnista 13 (od ul. Granicznej),
tel. 789 59 62, 789 61 07
KO£BIEL
ul. 1-go Maja 29, tel. (025) 757 34 73

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

CZYNNE: PN.-PT 9.00-18.30,
SOB. 9.00-15.00
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Centrum Medyczne Ostrobramska
MAGODENT:
Kobieto! Dla Ciebie wszystko!
Centrum Medyczne „Ostrobramska”, o czym ma³o kto wie, projektowano i realizowano w du¿ej mierze z punktu widzenia zdrowia kobiet. Chodzi³o o zapewnienie kompleksowej opieki dla pañ w ka¿dym wieku, z wszelkimi „babskimi” schorzeniami i dolegliwoœciami, od bólu krêgos³upa przez ¿ylaki czy mankamenty urody a¿ po problemy ginekologiczne i urologiczne.
Jak to wygl¹da dzisiaj? Rewelacyjnie: po grunsultowaæ z lekarzem mo¿liwoœæ ich skorygowatownym, skrupulatnym remoncie przygotowano
nia? Zw³aszcza, ¿e stosujemy najnowsze metody,
œwietnie wyposa¿one sale operacyjne na piêtrze,
mamy doskona³e, bezpieczne urz¹dzenia i aparatujest te¿ kameralny, cztero³ó¿kowy szpitalik z odrê. Po zabiegu pacjentka mo¿e pozostaæ kilka dni
dzia³em dziennego pobytu, równie¿ cztero³ó¿kopod nasz¹ opiek¹, mo¿e te¿, jeœli tak zdecyduje lewym, w sali intensywnego nadzoru. Nowiutkie
karz, odpocz¹æ po zabiegu w sali intensywnego
meble, nowoczesne ³azienki, najlepszy sprzêt i wynadzoru – to jest pobyt jednodniowy.
posa¿enie – jest siê czym pochwaliæ, to wysoki
- Wspomina³a Pani o ¿ylakach?
standard europejski.
- Owszem, to tak¿e czêsta przypad³oœæ kobieca.
Najni¿sza kondygnacja to bardzo rozbudowana
Nie tylko nie wygl¹daj¹ najlepiej, ale te¿ mog¹ byæ
diagnostyka, nowiutkie urz¹dzenia do przeœwietlaistotnym zagro¿eniem zdrowia, a nawet ¿ycia konia, sprawdzania i leczenia pacjentów nawet z barbiety! ¯ylaki koñczyn dolnych pojawiaj¹ siê czêdzo skomplikowanymi schorzeniami. Ka¿dy karsto po porodach, mog¹ te¿ uwidoczniæ siê z wiediolog, ginekolog czy chirurg marzy o takim zaplekiem. Nasz chirurg naczyniowy znakomicie leczy
czu!
te schorzenia, a w niektórych przypadkach – ope- Pani Profesor, dlaczego mówi siê, ¿e Centrum
ruje korzystaj¹c z którejœ z nowoczesnych sal opeMedyczne Ostrobramska to miejsce przygotowane
racyjnych w naszym Centrum. Zachêcam bardzo
z myœl¹ o kobietach? – pytamy pani¹ Prof. Ewê
do pozbycia siê ¿ylaków, to jedyne rozs¹dne rozDmoch- Gajzlersk¹; ginekologa – po³o¿nika.
wi¹zanie!
prof. nadzw. dr hab. n. med.
- To prawda, jesteœmy placówk¹, która mo¿e siê Ewa Dmoch-Gajzlerska
- A urologia? W czym mo¿e nam pomóc uropochwaliæ nie tylko lekarzami rodzinnymi, okulilog?
stami czy kardiologami. Mamy te¿ bardzo szerok¹ ofertê œwiadczeñ gi- Nie uwierzy Pani, jak wiele kobiet cierpi na tê dolegliwoœæ – nienekologiczno – po³o¿niczych (na NFZ!), urologicznych, mamy œwietktóre Ÿród³a twierdz¹, ¿e blisko po³owa! To przykre i k³opotliwe, gdy
n¹ rehabilitacjê, leczymy i operujemy, po starannej diagnozie, ¿ylaki,
nieoczekiwanie kropelkami lub strumykiem, nagle i bez naszej kontroktóre s¹ udrêk¹ wielu pañ. Na pacjentki czeka te¿ znakomity chirurg
li nastêpuje wyciek moczu. Noszenie podpasek czy rozmaitych wk³aplastyk, który po badaniu mo¿e zakwalifikowaæ na operacjê wykonydek nie rozwi¹zuje problemu! Przyczyny mog¹ byæ ró¿ne: niektóre
wan¹ tu, na miejscu, w doskona³ych warunkach i pod dobr¹ opiek¹.
miêœnie, rozci¹gniête i zmêczone ci¹¿¹, nie wracaj¹ po porodzie do poWiele pañ ma pewne defekty wygl¹du, wp³ywaj¹ce negatywnie na caprzedniej sprawnoœci, okres gwa³townych zmian hormonalnych
³¹ psychikê kobiety, a nierzadko na ca³e jej ¿ycie. Czy nie lepiej skonw okresie oko³omenopauzalnym. Ponadto wiele innych czynników, za-

równo ginekologicznych, jak i urologicznych, mo¿e doprowadzaæ do
nietrzymania moczu. Nieleczone schorzenie bêdzie siê pog³êbiaæ, narastaæ, uniemo¿liwiaj¹c normalne funkcjonowanie, stanowi¹c znaczne
obci¹¿enie psychiczne. A pomoc jest w zasiêgu rêki! Najpierw prawid³owa diagnoza ginekologiczna, czasami z koniecznoœci¹ konsultacji
urologicznej i dodatkowymi badaniami (m.in. urodynamika). Potem –
plastyka pochwy albo mocowanie specjalnej taœmy lub te¿ dzia³ania
stricte urologiczne, wykonywane przez zespó³ urologów. Wszystko zale¿y od przyczyn nietrzymania – rada znajdzie siê zawsze, trzeba tylko
po ni¹ siê zg³osiæ, namawiam serdecznie.
- PrzejdŸmy do ginekologii…
- Mamy swoje niema³e sukcesy i sta³e pacjentki, to bardzo cieszy!
Pomagamy paniom w ka¿dym wieku, z wielk¹ dba³oœci¹ o wykorzystanie nowoczesnych mo¿liwoœci badawczych i diagnostycznych. To
wa¿ne zw³aszcza w schorzeniach kobiecych, gdzie identyczne objawy
mog¹ byæ wywo³ywane przez zupe³nie inne przyczyny, wymagaj¹ce
ca³kowicie innych dzia³añ lekarza. Czym s³yniemy? Miêdzy innymi
diagnozowaniem przyczyn niep³odnoœci – laparoskopia, pozwalaj¹ca
na zbadanie dro¿noœci jajowodów i struktury jajnika, to jedna z wielu
naszych mo¿liwoœci. Histeroskopia pozwala na wykrycie wad macicy
i jest przydatna nie tylko w problemie niep³odnoœci, lecz tak¿e np.
w diagnozie przerostu endometrium. Warto wiedzieæ, ¿e nasza aparatura jest tak wysokiej klasy, i¿ pacjentka po badaniu danym urz¹dzeniem
mo¿e otrzymaæ nagranie ca³ego badania, na przyk³ad do konsultacji
z innym specjalist¹ lub do domowego archiwum medycznego. Zajmujemy siê tak¿e problemem krwawieñ oko³omenopauzalnych czy schorzeñ szyjki macicy: diagnostyka, a jeœli zachodzi potrzeba – ³y¿eczkowanie w znieczuleniu ogólnym i jednodniowy pobyt na oddziale pod
dobr¹ opiek¹. Podobnie z zaburzeniami statyki narz¹du rodnego (wypadanie macicy) – tu mo¿liwoœci jest wiele, a¿ po operacjê drog¹ brzuszn¹ z pobytem w naszym kameralnym szpitalu, lub zabieg drog¹ pochwow¹. Jeœli pacjentka jest pod opiek¹ innego ginekologa, powinna
mieæ ze sob¹ skierowanie od niego i po konsultacji tu, na miejscu, ustalany jest termin zabiegu. Mo¿liwoœci mamy ogromne, dlatego z pe³nym przekonaniem zachêcam panie do korzystania z nich! Proszê mi
wierzyæ, jestem bardzo doœwiadczonym lekarzem i wiem, jak wa¿ne
jest nie zwlekanie z oddaniem siê pod opiekê dobrego specjalisty.
Zw³aszcza ¿e tu, w Centrum Medycznym Ostrobramska, ginekologiê
refunduje NFZ. Zapraszam wszystkie panie, naprawdê warto!
Centrum Medyczne Ostrobramska rozwija siê nam piêknie, a grono
wdziêcznych pacjentów stale roœnie. Szkoda tylko, ¿e nadal nie ma zewnêtrznej drugiej windy dla niepe³nosprawnych, którzy te¿ przecie¿
chcieliby korzystaæ w pe³ni ze wspania³ych mo¿liwoœci przychodni
i oddzia³u szpitalnego. Podobno w³aœciciel budynku nie daje zgody…
Ale to ju¿ zupe³nie inna historia!
AS 2007
eGo

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-PO£O¯NICZA zaprasza!
Rejestracja tel. 022 879−92−09

PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO: (Interniœci, Pediatrzy)

PRZYCHODNIA – tel. 022 87-99-209, tel. kom. 697-973-807

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

