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

ul. Che³m¿yñska 1 tel./fax 022 610 01 80
(róg Marsa)
ul. Patriotów 208 tel. 022 615-78-13

CENTRUM MEDYCZNE
OSTROBRAMSKA
MAGODENT

ssssttttrrrr.... 11112222

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

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

koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

czynne 9−20, sobota 9−14

TŁUMACZENIATŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe –– wwsszzyyssttkkiiee  jjęęzzyykkii

www.att.waw.pl

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

Przestañmy
siê wyg³upiaæ

Wchodzê w ten nowy rok uwol-
niony od bezpodstawnych trosk. Od
listopada handel nie pracuje w œwiê-
ta, wydawaæ by siê mog³o, ¿e w dnie
poprzedzaj¹ce bêdzie zapaœæ, hum-
buk, pokoleniom wychowanym
w PRL-u wyobraŸnia podsuwa³a wi-
zjê braków chleba... Nic z tych rze-
czy, da siê ¿yæ...Bo handel w wolne
dla wszystkich, œwi¹teczne dni jest
domen¹ Trzeciego Œwiata. Ludzie
s¹ zbyt ubodzy, by pozwoliæ sobie
na odpoczynek od pracy. Ja siê cie-
szê, ¿e zaczynamy normalnieæ, ¿e
w wolne dni coraz trudniej jest zna-
leŸæ miejsce w turystycznym pensjo-
nacie ni¿ w hipermarkecie.

Chcia³bym wiêc by 2008 rok po-
sun¹³ nas dalej w tym normalnieniu.
¯ebyœmy uznali, ¿e jak powstaje gi-
gantyczna inwestycja (a bêdzie ich,
oj bêdzie), to trzeba byæ cierpliwym
i czas budowy po prostu przecze-
kaæ, bo jak siê roboty skoñcz¹ - bê-
dzie piêkniej. A przecie¿ dotychcza-
sowa norma kaza³a - wraz z wbiciem
w ziemiê pierwszej ³opaty - otwarcie
kurka z lamentami. Ze zwê¿on¹ dro-
g¹, ¿e ha³as, ¿e robotnicy siê
szwendaj¹ po okolicznych sklepach
tp. itd. Robotê wyliczon¹ na dwa la-
ta pe³nych dniówek spora grupa
warszawiaków chcia³aby ograniczyæ
do roku i to przy pracy dwie godziny
dziennie, miêdzy 11.00 (¿eby nie za
wczeœnie) do 13,  bo potem zaczyna
siê szczyt powrotów z pracy...

¯ebyœmy przestali oszczêdzaæ
pieni¹dze na rzeczach najpotrzeb-
niejszych. Znam budynek, ogromny,
w którym œmieciarka przyje¿d¿a tyl-
ko raz w tygodniu, choæ z komory
zaczyna siê wysypywaæ ju¿ drugie-
go dnia. Nie przyje¿d¿aj¹, bo mie-
szkañcy nie zgodzili siê p³aciæ mie-
siêcznie po 10 z³otych wiêcej, wiêc
maj¹ zafundowany program mini-
mum. Wokó³ nowego budynku,
apartamentowca wrêcz œmierdzi jak
na wysypisku. Kto w koñcu krzyknie:
Ludzie, przestañmy siê wyg³upiaæ?
Mo¿e by³oby to najlepsze has³o na
Nowy Rok? Tomasz Szymański

Nr 1(448) ROK XVIII 10.01.2008 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny

W NUMERZE:
� Wielka orkiestra

na Goc³awiu
ssssttttrrrr....     2222

� Œliska sprawa
ssssttttrrrr.... 2222

� „Po³udniowo-
-Praska Dycha”

ssssttttrrrr.... 3333
�Co czeka

Warszawê ssssttttrrrr.... 4444
� Jak min¹³ rok?

ssssttttrrrr.... 6666
�Rodzinne

spotkanie ssssttttrrrr.... 7777
� Lecznictwo

z wyró¿nieniem
ssssttttrrrr.... 8888

� Z miasta
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atrakcjê zafundowa³o sobie
w Warszawie kilkanaœcie
tysiêcy osób. T¹ atrakcj¹
by³o swoiste „standing par-
ty” – przyjêcie na stoj¹co –
przed urzêdami dzielnic.

Zamiast tañców – przytupywanie z zim-
na, a zamiast lampki szampana – kubek
kawy z termosu. Tysi¹ce mieszkañców
stolicy w sylwestrowy poranek oczekiwa-
³o na otwarcie drzwi urzêdów. Przed ratu-
szami tworzy³y siê niesamowite kolejki
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O P T Y K
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

P O L E C A :
●● pe³en asortyment szkie³ 

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

REKLAMA REKLAMA

Sylwester 
– godz. 6.30

rys. Jacek Frankowski
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<<GOC£AW>>
Agencja Ubezpieczeniowa

V-Inspektoratu PZU S.A.

ul. Abrahama 18
www.pzugoclaw.com

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

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

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

�� firmy OC dzia³alnoœci
�� auta, domy, mieszkania
�� emerytalne, zdrowotne, na ¿ycie
�� OFE, IKE, Inwestycje

ul. Mycielskiego 20
tel. ((002222))  813−76−39

0602−787−017, 0601−097−814

BILETY LOTNICZE

i innych linii lotniczych

WIELKA PROMOCJA
LATO 2008

pn.-pt. 1000-1800; sob. 930-1300

KORONA TRAVEL
Plac Przymierza 1

(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

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

z tym  og³oszeniem 10% rabatu
Pracujemy na firmach: Thalgo, Chantarelle, Loreal

BEA
Salon kosmetyczno-fryzjerski

Warszawa, ul. Potockich 111
(róg Korkowej)

tel. 022 812 47 16

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!
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OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

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

www.krasphone.pl
�� ul. Zamieniecka 90 paw. 311,

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

tel. 406−28−29; 0510 834 834

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

www.krasphone.pl

OFERUJE WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM
usługi związane

z zarządzaniem i administrowaniem
nieruchomościami.

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

„RYBY U MARTY”
ul. Brazylijska1 róg Saskiej

tel. (022) 353-69-55

Przyjmujemy zamówienia na œwie¿e ryby, 
œwie¿e owoce morza, pó³miski rybne, 

kosze delikatesowe.

¯yczê wszystkim
Klientom 

szczêœliwego 
Nowego Roku 2008

i dziêkujê za odwiedzenie
mojego sklepu.

Zapraszam 
na ponowne zakupy

od pon.-pt. w godz. 900-1900

i sob. 900-1400

WIELKA ORKIESTRA NA GOCŁAWIU
W tym roku mie-
szkañcy Pragi Po³u-
dnie nie bêd¹ mu-
sieli jechaæ, a¿ pod
Pa³ac Kultury, aby
zobaczyæ na scenie
zespo³y rockowe,
obejrzeæ pokaz fa-
jerwerków, czy te¿
dowiedzieæ siê, co
dzieje siê w fundacji
Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy
i ile pieniêdzy uda³o
siê zebraæ wolonta-
riuszom. 

W niedzielê 13 stycznia  od
godziny 15:00 na scenie przy Je-
ziorku Balatoñskim, w samym
centrum Goc³awia w czasie fina³owego koncertu WOŒP „SINUSOIDA” zagraj¹ zespo³y rockowe z ca-
³ej Warszawy. Atrakcji na pewno nie zabraknie, bo oprócz muzyki zobaczyæ bêdzie mo¿na przedsta-
wienie teatralne, a tak¿e wzi¹æ udzia³ w pokazie i szkoleniu z ratownictwa medycznego, podziwiaæ ta-
neczne show i ogrzaæ siê gor¹c¹ herbat¹ lub zjeœæ prawdziw¹ ¿o³niersk¹ zupê z kuchni polowej.

Punktualnie o godzinie 20:00 w niebo wystrzelone zostan¹ fajerwerki – to wk³ad w akcjê „Œwiate³-
ko do nieba”, które o tej samej porze odbywa siê w ca³ej Polsce. Takiego pokazu ogni sztucznych Go-
c³aw jeszcze nie widzia³!

W programie wyst¹pi¹ zespo³y Junk Hustler, Venflon, Paracetamol, Mute, Grow Against, Sorry Bo-
ys, Alchemia i Karma, Grupa Teatralna Skalar oraz Szko³a Tañca Nowoczesnego. Organizatorem kon-
certu, który odbywa siê pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga Po³udnie jest Hufiec ZHP Warsza-
wa Praga Po³udnie wspólnie z Centrum Promocji Kultury. Wiêcej informacji o programie na stronie in-
ternetowej www.orkiestra.pragapoludnie.zhp.pl. (ab)

Hala stanie na Grochowie,
pomiêdzy ulicami: Stock¹, Maj-
dañsk¹, Kruszewskiego i Kryp-
sk¹. Inwestycja powinna byæ go-
towa za trzy lata. 10 grudnia,
w urzêdzie dzielnicy Praga Po³u-
dnie, nast¹pi³o og³oszenie roz-
strzygniêcia konkursu na archi-
tektoniczn¹ koncepcjê hali.
W konkursie zorganizowanym
przez Oddzia³ Warszawski Sto-
warzyszenia Architektów RP
zwyciê¿y³ projekt  zespo³u Pla-
skowicki&Partnerzy Architekci.
Drugie miejsce zajê³o Studio

Bednarski LTD, a trzecim z laure-
atów zosta³a Autorska Pracownia
Architektury CAD Sp. z o.o.
Zwyciêstwo w konkursie jednak
nie gwarantuje realizacji projektu.
Teraz w³adze samorz¹dowe za-

si¹d¹ z laureatami do negocjacji,
w których wa¿nym czynnikiem
bêdzie koszt realizacji inwestycji. 

Przedstawiciele w³adz Dzielni-
cy mówi¹ o tej inwestycji „Torwar
Bis”, ale nasza hala mo¿e tak na-
prawdê staæ siê numerem 1 w
Warszawie. Kryte lodowisko na
Grochowie ma spe³niaæ warunki
umo¿liwiaj¹ce organizowanie
sportowych imprez w takich dys-
cyplinach, jak hokej, ³y¿wiarstwo
figurowe i curling. W obiekcie bê-
dzie widownia dla ponad 1,5 tys.
widzów, profesjonalne zaplecze

techniczne, kawiarnia, gabinet le-
karski, wypo¿yczalnia ³y¿ew. Cie-
kawostk¹ jest planowana sk³ada-
na pod³oga boiska do koszyków-
ki. Boisko ma spe³niaæ parametry
wymagane przy rozgrywkach

pierwszej ligi. W hali ma byæ tak-
¿e miejsce do gry w squasha oraz
m.in.: korty tenisowe, sala fitness,
si³ownia, sauny i grota solno-jo-
dowa. Przy hali powstanie park
z placem zabaw dla dzieci. 

Po og³oszeniu wyników kon-
kursu przez prof. Stefana Kury-
³owicza, przewodnicz¹cego jury,
nad przedstawionymi projektami
rozgorza³a gor¹ca dyskusja.
W niektórych projektach trzeba
coœ zmieniæ, w innych dopraco-
waæ. – Negocjacje z pracownia-
mi potrwaj¹ jeszcze jakiœ czas –
powiedzia³ nam Wiceburmistrz
Dzielnicy Marek Karpowicz. –
Który z projektów bêdzie realizo-
wany – dowiemy siê prawdopo-
dobnie przed wiosn¹ 2008 roku.

Warto, aby w tym wyœcigu wy-
gra³ projekt nie tylko estetyczny,
ale tak¿e najbardziej funkcjonal-
ny, zarówno dla sportowców, jak
i zwyk³ych mieszkañców Pragi
Po³udnie.                      Ada M. 

Kierunek inwestycje

ŚLISKA SPRAWA
Krystalizuj¹ siê plany kolejnej du¿ej inwestycji
na Pradze Po³udnie. Rozstrzygniêto konkurs
na koncepcjê architektoniczn¹ hali sportowo-
rekreacyjnej ze sztucznym lodowiskiem.

Pomóżmy
bezdomnym

Ostatnie dni to spadek temperatury i bardzo
zimne noce. Policja apeluje o zwracanie uwagi
na osoby bezdomne oraz potrzebuj¹ce pomocy.
Czasami wystarczy jeden telefon, aby uratowaæ
komuœ ¿ycie. Wszystkie zg³oszenia mo¿na kiero-
waæ pod alarmowe numery Policji 997 oraz 112. 

Informacje dla osób bezdomnych udzielane
s¹ ca³odobowo przez Centrum Zarz¹dzania
Kryzysowego Mazowieckiego Urzêdu Woje-

wódzkiego pod bezp³atnym numerem telefonu
92 87. 

Schroniska, noclegownie oraz placówki udzie-
laj¹ce pomocy osobom bezdomnym: 

PCK – ul. Belgijska 5, ul. Narbutta 41/43, Mo-
kotowskie Hospicjum Œwiêtego Krzy¿a – ul. Do-
maniewska 7, Dom dla ludzi bezdomnych i naju-
bo¿szych „Monar – Markot” – ul. Pu³awska, róg
Rzymowskiego, Stowarzyszenie Pomocy Dziew-
czêtom – ul. Sewerynów 8, Jad³odajnia „Tania
Kuchnia” – ul. Kwiatowa 9, Klub Pracy „Moko-
tów” – al. Niepodleg³oœci 138 lok. 3, Klub Pracy
dla M³odzie¿y OHP – ul. Pu³awska 234.               

(ab)

SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

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

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

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

REKLAMA REKLAMA

Fot. archiwum
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Naæpany rajdowiec 

W rêce wywiadowców wpad³
22-letni Sebastian £. W Nowy
Rok wieczorem szusowa³ Hond¹
ulicami Pragi Po³udnie. Zosta³ za-
trzymany przy ul. Kinowej. Kie-
rowca posiada³ przy sobie telefon
komórkowy, który po sprawdze-
niu w policyjnej bazie okaza³ siê
kradzionym. Policjanci przedsta-
wili zatrzymanemu zarzut paser-
stwa. Podczas kontroli wysz³o
równie¿ na jaw, ¿e mê¿czyzna
kierowa³ samochodem znajduj¹c
siê pod wp³ywem œrodków odu-
rzaj¹cych. Sam przyzna³, ¿e za¿y-
wa³ wczeœniej amfetaminê. 

Amator 
cudzych telefonów

Kilka minut przed pó³noc¹
wywiadowcy jad¹cy ul. Funda-
mentow¹  spostrzegli dziwnie
zachowuj¹cych siê dwóch m³o-
dych mê¿czyzn. Po wylegity-
mowaniu policjanci znali ju¿
przyczynê ich podejrzanego za-
chowania. Otó¿ jeden z nich
mia³ w kieszeni spodni kradzio-
ny telefon komórkowy. 24-letni
Rafa³ B. zosta³ zatrzymany.
Funkcjonariusze z dochodze-
niówki przedstawili zatrzyma-
nemu zarzut paserstwa. Aparat
zaœ bêdzie móg³ powróciæ do
w³aœciciela.

Wandal przystanków

Po raz kolejny okaza³o siê,
jak cenny jest miejski monito-
ring. By³ kwadrans przed pó³no-
c¹, kiedy pracownicy miejskie-
go monitoringu spostrzegli, co
siê dzieje na przystanku autobu-

sowym przy ulicy Ostrobram-
skiej. M³ody mê¿czyzna wybi³
szyby w wiacie przystankowej,
po czym zacz¹³ uciekaæ w kie-
runku ulicy Fieldorfa. O ca³ym
zdarzeniu natychmiast zostali
powiadomieni operator i dy¿ur-
ny, którzy skierowali na miejsce
za³ogê patrolow¹. Operatorzy
kamer podali rysopis sprawcy.
Poszukiwania wandala nie
trwa³y d³ugo. Kilka minut
póŸniej mundurowi spostrzegli
mê¿czyznê o wygl¹dzie odpo-
wiadaj¹cym opisowi podanemu
przez monitoring. By³ to 20- let-
ni £ukasz R. Jego zachowanie
i k³opoty z utrzymaniem równo-
wagi wskazywa³y na stan nie-
trzeŸwoœci (mia³ ponad 2 pro-
mile alkoholu) we krwi. Noc
spêdzi³ w izbie wytrzeŸwieñ. 

Z³odziej energii

Istnia³o podejrzenie, ¿e jeden
z lokatorów domu przy ul.
Che³m¿yñskiej dokonuje kra-
dzie¿y energii elektrycznej. Na
miejscu funkcjonariusze
stwierdzili, ¿e w mieszkaniu
faktycznie nie ma licznika, na-
tomiast jest pr¹d, œwieci siê
œwiat³o.Wnioski by³y oczywi-
ste. Mundurowi wezwali na
miejsce policjantów z docho-
dzeniówki, którzy dokonali
oglêdzin miejsca zdarzenia
oraz pracowników elektrowni,
którzy z kolei potwierdzili kra-
dzie¿. 58- letni Edward G. po-
mimo braku licznika w mie-
szkaniu pobiera³ nielegalnie
pr¹d organizuj¹c sobie „lewe”
pod³¹czenia. Zosta³ zatrzyma-
ny, grozi mu kara do 5 lat po-
zbawienia wolnoœci.           (eb)

tel. (022) 812-65-38
0502-812-046

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
W³asna kaplica i ch³odnia

Warszawa, ul. ¯egañska 20

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

„REMUS”

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

US£UGI POGRZEBOWE

Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621
P E Ł E N  Z A K R E S  U S Ł U G
(dope³niamy fromalnoœci w domu klienta)

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

C A Ł O D O B O W O

ZAK£AD 
POGRZEBOWY

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

Ca³odobowo 0-604-216-738

ZAKŁAD POGRZEBOWY
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 022 610−02−17

Pl. Szembeka 6
tel./fax 022 612−02−18
kom. 0602−26−26−75

C A Ł O D O B O W O

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

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICER

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 34

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

Wêgiel �� Cement ��Wapno �� Ceg³y �� Atlas
Gazobeton bia³y �� P³yty gips.-karton. 
�� Ceresit �� Gipsy �� Kostka brukowa

Materia³y sypkie i izolacyjne 
(papa, styropian, we³na)

Rynny „GALECO” �� Prêt zbrojeniowy

A N T E N Y
� CYFRA+, Polsat, N
� Promocja dekoder Polsatu za 79 z³ 

i 37,9 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

Park Skaryszewski staje siê coraz bardziej
popularnym miejscem biegania. Wyznaczona
tam trasa ma nawet atest Polskiego Zwi¹zku
Lekkiej Atletyki.

W³aœnie na tej trasie pod koniec ubieg³ego roku odby³y siê
dwa powa¿ne biegi. Impreza o nazwie „Po³udniowo-Praska Dy-
cha” zgromadzi³a prawie æwieræ tysi¹ca biegaczy, którzy rywali-
zowali na dystansie 10 km lub 5 km. Organizatorem biegów by-
³o dzia³aj¹ce od 1995 r. Stowarzyszenie Polska – Francja w œci-
s³ej wspó³pracy z KS „Drukarz”, Stowarzyszeniem Park Skary-
szewski i urzêdem dzielnicy Praga Po³udnie. Patronatem impre-
zê obj¹³ burmistrz dzielnicy Tomasz Kucharski. Biegaczom nie
przeszkodzi³a ani wczesna pora zawodów, ani ch³odna aura.
Choæ niektórzy nie zd¹¿yli... stan¹æ na starcie o wyznaczonej go-
dzinie. – Gdzie jest start ? – gor¹czkowo pyta³ naszego reporte-
ra jeden ze spóŸnialskich w czasie, gdy zawodnicy koñczyli ju¿
pierwsze okr¹¿enie. 

Du¿¹ niespodziank¹ by³o najszybsze pokonanie dystansu 5 km
przez trzy m³ode dziewczyny. W tym biegu zwyciê¿y³a Paulina
Œlusarczyk. Wœród mê¿czyzn najlepszy okaza³ siê Antek Mali-
szewski. Na d³u¿szym dystansie zwyciê¿y³ Damian Witkowski
ze Stowarzyszenia Park Skaryszewski, a najszybsz¹ wœród kobiet
by³a Renata Paradowska z Enervit Team Polska. Krótszy dystans
pokona³ te¿ radny Pragi Po³udnie Maciej Bogucki, który zapo-
wiedzia³, ¿e bêdzie siê stara³, aby wiosn¹ odby³ siê w dzielnicy
prawdziwy bieg uliczny. – Wystartowalibyœmy sprzed urzêdu

dzielnicy, a meta mog³aby byæ przy Stadionie Dziesiêciolecia –
mówi³ „Mieszkañcowi” radny Bogucki zaraz po zakoñczeniu
biegu. I trzeba przyznaæ, ¿e w jego wypowiedzi nie by³o s³ychaæ
zadyszki. Magda K.

tych, którzy na ostatni¹ chwilê od³o¿yli
z³o¿enie wniosków o wymianê dowodu
osobistego. Oczekuj¹cy przed urzêdem
Pragi Po³udnie tworzyli zgrabny ogonek
ci¹gn¹cy siê do ul. Terespolskiej i zawraca-
j¹cy z powrotem przed ratusz. O œwicie
przemarzniêtych petentów ochrona urzêdu
zaczê³a wpuszczaæ do ciep³ego holu. Œcisk
by³ tam wiêkszy ni¿ w peerelowskich œrod-
kach transportu publicznego. Atmosfera
gêstnia³a tu¿ przed rozpoczêciem pracy
urzêdu. – Ludzie! – wo³a³a ostrzegawczo

jedna z oczekuj¹cych – Nie pchajcie siê
i nie krzyczcie, bo bêd¹ nas wpuszczali tyl-
ko po piêæ osób! Pierwszy przy szklanych
wejœciowych drzwiach do jeszcze za-
mkniêtego Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañ-
ców by³ mê¿czyzna w sile wieku. Zapyta-
ny przez „Mieszkañca”, o której godzinie
trzeba by³o siê ustawiæ, aby byæ pierwszym
odpowiedzia³: – Stojê od poprzedniego
dnia, od 23.30... Mniej wiêcej na wysoko-
œci stoj¹cego przed urzêdem zegara „Euro
2012” (jedna trzecia d³ugoœci kolejki) wy-
patrzyliœmy dwie m³ode dziewczyny roz-
grzewaj¹ce siê ciep³ymi napojami z plasti-

kowych kubków. Spytaliœmy, czy w Syl-
westra nie lepiej ten czas poœwiêciæ na
przygotowanie siê do zabawy. – Ja ju¿ daw-
no wymieni³am dowód – z uœmiechem od-
powiedzia³a blondynka z kolejki. – Stojê te-
raz za mê¿a, który odpoczywa w samocho-
dzie. No có¿, w tej sytuacji mo¿na jedynie
zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e czasami noce
spêdzone przez ma³¿onków osobno mog¹
cementowaæ zwi¹zek. Podobnych kolejek,
jak w Sylwestra urzêdnicy spodziewaj¹ siê
za trzy miesi¹ce, kiedy up³ynie ostateczny
termin pos³ugiwania siê dowodami starego
typu. Adam Rosiński

ddddooookkkkoooońńńńcccczzzzeeeennnniiiieeee    zzzzeeee    ssssttttrrrr....     1111
Sylwestrowe „standing party”

Pierwsza „Po³udniowo-Praska Dycha”

Bioodnowa-SASKA
Oœrodek Sportu i Rekreacji

ul. Angorska 2 (wejœcie od Saskiej)
Tel. (022) 672-60-77 w.105;

0 505-946-585

OFERUJE:
	 Zabiegi kosmetyczne
	 Masa¿e
	 Sauna 
	 Solarium
Bony okolicznoœciowe 20% rabat!

Z gazet¹ rabat 10%!!!

FFFFUUUUTTTTRRRRAAAA KKKKOOOO¯̄̄̄UUUUCCCCHHHHYYYY
OODDZZIIEE¯̄  SSKKÓÓRRZZAANNAA
Universam Grochów I piêtro

ul. Grochowska 207

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

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

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

SKLEP MEBLOWY

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

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

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

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

www.tenis-olszynka.pl

Od pon. do pt. w godz. 10−13 SUPER CENA!
20 zł za godzinę kortu w balonie
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Nazwa i adres placówki handlowej lub us³ugowej
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Wkwietniu 1993 roku redakcja „Mieszkañca” zaproponowa³a cyk-
liczn¹ organizacjê konkursu pod umown¹ nazw¹ „Superwitryna”.
Zamys³em naszym by³o pokazywanie ciesz¹cych siê zaufaniem

placówek handlowych i us³ugowych, dbaj¹cych zarówno o klienta, jak i o
wygl¹d zewnêtrzny i wewnêtrzny lokali. Inicjatywa nasza spotka³a siê z
przychylnym stanowiskiem Zarz¹du Dzielnicy Praga Po³udnie m.st.
Warszawy oraz Zarz¹du „Spo³em” WSS Praga Po³udnie.

Do tegorocznej edycji konkursu czytelnicy „Mieszkañca” zg³osili ³¹cznie
44 placówki handlowe i us³ugowe, z których organizatorzy dokonali 12
nominacji. Tradycyjnie spoœród nich Czytelnicy wybior¹ trzech laureatów
„Superwitryny 2007”.

Dla uczestników konkursu organizatorzy przewidzieli atrakcyjne
nagrody – upominki.

NOSTRADAMUS CZYLI CO CZEKA 
WARSZAWÊ W 2008 ROKU

Dziœ nietypowo. Bo i czas jest szczególny. Wszyscy dooko³a
podsumowuj¹ i spekuluj¹ o przysz³oœci. Nie bêdziemy gorsi. Za-
miast opisywaæ „wydarzone” spróbujemy przewidzieæ przysz³e.
W koñcu 2008 rok ma byæ w Warszawie wyj¹tkowy!

Jeœli nie wydarzy siê nic nieprzewidzianego bêdzie to rok
bez wyborów (parlamentarnych, samorz¹dowych, prezydenc-
kich). Co wiêcej – do najbli¿szych wyborów (samorz¹dowe
i prezydenckie) 3 lata. A wiêc niestety, doskona³y czas na od-
k³adane od miesiêcy i lat podwy¿ki. Rok 2008 bêdzie wiêc
w Warszawie rokiem podwy¿ek. Nie chcemy straszyæ, ale czy-
taj¹c bud¿et oraz znaj¹c obwi¹zuj¹ce trendy bez k³opotów
przewidujemy, ¿e wzrosn¹ ceny: najmu lokali komunalnych
(u¿ytkowych i mieszkalnych) z tym, ¿e w tym drugim przypad-
ku planowany jest system socjalnych bonifikat dla najubo¿-
szych, wywozu œmieci, biletów komunikacji miejskiej (prawdo-
podobnie ju¿ od 1 kwietnia) czeka nas te¿ kolejna, coroczna,
podwy¿ka cen wody i œcieków.

Jak co roku Ratusz zapowiada poprawê jakoœci obs³ugi
w urzêdach dzielnicowych. Tym razem mo¿e byæ to prawda, bo
rusz¹ kolejne WOMy oraz – w I po³owie roku – rozszerzone zo-
stan¹ mo¿liwoœci za³atwiania spraw przez Internet. 

Pierwsz¹ jaskó³kê ju¿ widaæ. Od 2 stycznia osoby niepe³no-
sprawne wszystkie sprawy zwi¹zane z uzyskaniem statusu nie-
pe³nosprawnego, pomoc¹ ze œrodków PFRON (turnusy rehabili-
tacyjne, usuwanie barier, protezy itp.), a nawet uzyskaniem kart
parkingowych za³atwiaj¹ w jednym miejscu, w centrum miasta.
Ruszy³o bowiem – póki co bez fanfar i poœwiêceñ – Sto³eczne
Centrum Osób Niepe³nosprawnych. Od kwietnia jego dzia³alnoœæ
ma byæ poszerzona o punkt informacji turystycznej dla niepe³-
nosprawnych turystów odwiedzaj¹cych stolicê oraz niepe³no-
sprawnych warszawiaków wybieraj¹cych siê w podró¿. 

W zakresie inwestycji najwiêkszy nacisk w 2008 roku po³o¿o-
ny bêdzie na budowê infrastruktury niezbêdnej do obs³ugi Euro
2012. Nie tylko stadionów, ale tak¿e dróg, linii komunikacji
miejskiej, a tak¿e szpitali. Inwestycje z grupy „EURO 2012” ma-
j¹ do 2012 roku nadany przez w³adze Warszawy najwy¿szy
priorytet. Nie znaczy to jednak, i¿ nie bêdzie w 2008 roku in-
nych inwestycji. Zacznie siê budowa Centrum Nauki Kopernik,
Muzeum Historii ¯ydów Polskich, stadionu Legii. Musi ruszyæ
rozbudowa oczyszczalni œcieków Czajka. Bêdzie wybrany wyko-
nawca dwóch mostów i II linii metra. 

Wed³ug zapowiedzi Ratusza, jeœli przetarg siê uda, jeszcze
w 2008 roku ruszy budowa II linii metra. Na pewno odbêdzie
siê wykup gruntów niezbêdnych dla tej inwestycji. Rozpocz¹æ siê
ma jeszcze w styczniu. Jesieni¹ 2008 roku I lini¹ metra dojechaæ
mamy do M³ocin! Po raz pierwszy w swej powojennej historii
miasto wyemituje transzê obligacji, które czêœciowo sfinansuj¹
najwa¿niejsze inwestycje.

W 2008 nie powtórz¹ siê, podobno, problemy, jakie odczuli
warszawiacy w zwi¹zku z przebudow¹ ulicy Pu³awskiej. Kolejne
remonty dróg rozpocz¹æ siê maj¹ na wiosnê, a nie w wakacje.
Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiada, ¿e warszawia-
ków lepiej poinformuje o rozkopanych ulicach, z wyprzedze-
niem powie im, jakie wybraæ objazdy. Pomo¿e w tym nowa stro-
na internetowa, któr¹ poleci³a uruchomiæ najpóŸniej w I kwarta-
le 2008 roku. Jest to o tyle istotne, i¿ wœród przebudowywanych

ulic znajd¹ siê Aleje Jerozolimskie na odcinku Mostu Poniatow-
skiego. Oznacza to dla kierowców ograniczenia w ruchu na tej
przeprawie do 1 pasa w ka¿d¹ stronê i dodatkowe œwiat³a przy
Muzeum Narodowym. 

Niestety ju¿ po szczycie sezonu turystycznego, bo na jesieni
2008 roku, zakoñczyæ ma siê remont Krakowskiego Przedmie-
œcia.

Planuje siê tak¿e ukoñczenie projektowania i wybranie wy-
konawcy budowy mostów Pó³nocnego (48 mln z³) i Krasiñskie-
go (25 mln z³).

Powa¿ne zmiany czeka sto³eczne ZOO. Nie tylko unowocze-
œniony zostanie system biletowy i zmodernizowane pamiêtaj¹ce
lata 50 wejœcia, ale tak¿e zbudowane zostan¹:  pawilon dla hi-
popotamów razem z akwarium morskim oraz pawilon dla ma³p
cz³ekokszta³tnych. Ta ostatnia inwestycja jest szczególnie istotna
bowiem Unia Europejska od lat grozi sto³ecznemu ZOO sankcja-
mi za „nieludzkie” warunki, w jakich dziœ ¿yj¹ cz³ekokszta³tne. 

W³adze miasta przeznaczy³y 5 mln z³ na organizacjê mini
¿³obków. Maj¹ one powstaæ – w oparciu o zabudowê typu kana-
dyjskiego – w tych rejonach Warszawy, gdzie g³ód miejsc dla
najm³odszych jest dziœ najwiêkszy. Od wrzeœnia 2008 roku przy-
bêdzie w ten sposób kilkaset miejsc. 

Rok 2008 mo¿e jednak okazaæ siê tak¿e rokiem protestów.
Inwestycyjny rozmach Ratusza nie wszystkim siê podoba. Ekolo-
dzy krytykuj¹ zw³aszcza budowê drugiej jezdni Andersa, która
ma powstaæ przy okazji modernizacji rozsypuj¹cego siê wiaduk-
tu przy Dworcu Gdañskim. Jak t³umaczyli prasie „Uwa¿aj¹, ¿e
inwestycjê w tym rejonie powinno siê ograniczyæ do przebudo-
wy przejazdu nad torami PKP. Proponuj¹ te¿ zrezygnowanie
z poszerzenia Marywilskiej i przebudowy ul. Modliñskiej, zw³a-
szcza, ¿e obie ulice biegn¹ równolegle do modernizowanej tra-
sy kolejowej do Legionowa. Uwa¿aj¹, ¿e miasto powinno siê
skupiæ na uruchomieniu czêstych kursów Szybkiej Kolei Miejskiej
na tej linii. Twierdz¹ równie¿, ¿e doœæ kontrowersyjne jest plano-
wane poszerzenie ul. Prostej - zw³aszcza w sytuacji, gdy pod uli-
c¹ bêdzie budowana druga linia metra i trzeba bêdzie j¹ zamy-
kaæ na czas budowy stacji.”

Wychodz¹c na przeciw postulatom ekologów miasto rozpocz-
nie w 2008 roku budowê linii tramwajowej na Tarchomin. Za-
koñczy siê ona w 2011 roku. 

2008 rok ma byæ bezpieczny. Policja zapowiada, i¿ dziêki do-
finansowaniu Ratusza zwiêkszy liczbê patroli na osiedlach. Za
pieni¹dze Warszawy sto³eczna Stra¿ Po¿arna zakupi w 2008 ro-
ku „drabino-podnoœnik”, który umo¿liwi prowadzenie akcji ra-
tunkowych w najpopularniejszych wci¹¿ w Warszawie 10-12 piê-
trowych budynkach. Stra¿ Miejska zapowiada z kolei, i¿ 2008
rok bêdzie czasem bezwzglêdnej walki z samowolnymi blokada-
mi osiedlowych uliczek i dróg po¿arowych. 

W s³u¿bie zdrowia rok 2008 ma byæ czasem intensywnych in-
westycji koordynowanych przez nasz¹ ulubion¹ dyr. El¿bietê
Wierzchowsk¹.. Nie tylko kontynuowana bêdzie rozbudowa
szpitala przy ul. Madaliñskiego i Inflanckiej, ale tak¿e rozpocz-
nie siê d³ugo zapowiadana budowa szpitala Po³udniowego na
Ursynowie. Szczególnie wiele zmian czeka sto³eczne przycho-
dnie. Do koñca 2008 roku musz¹ one spe³niæ wszystkie wymo-
gi nowych, unijnych przepisów. I choæ by³o o tym wiadomo od 5
lat dziœ standard ten spe³nia jedynie oko³o 15% przychodni.
Tym, które 1 stycznia 2009 roku standardu nie spe³ni¹ grozi za-
mkniêcie. 

Zamkniêcie nie grozi natomiast sto³ecznej komunikacji.
W 2008 roku na ulice stolicy wyjechaæ ma ponad 100 nowych
autobusów. Wszystkie klimatyzowane i przyjazne dla osób nie-
pe³nosprawnych. 

Taki obraz Warszawy AD 2008 jawi siê z ratuszowych doku-
mentów i prasowych zapowiedzi Pani Prezydent. Czy uda siê je
zrealizowaæ? To zobaczymy ju¿ wszyscy. I to nie tylko przypa-
truj¹c siê zza kotary. PODPATRYWACZ

Choæ œwiat medyczny nie-
chêtnie akceptuje leczenie
chorób krêgos³upa metoda-
mi niekonwencjonalnymi, to
ja – jako lekarz, z satysfak-
cj¹ stwierdzam, ¿e b³ogos³a-
wieñstwem s¹ w obecnych
czasach tak bardzo zdomi-
nowanych chemi¹ i skalpe-
lem ludzie, którzy maj¹ wie-
dzê i umiejêtnoœci takiej
w³aœnie pomocy. W ca³ym
œwiecie nast¹pi³ powa¿ny
zwrot ku manualnym techni-
kom ustawiania krêgos³upa.
W wielu krajach chiroprak-
tyk jest partnerem lekarza
i wspólnie z nim decyduje
o leczeniu, pomagaj¹c unik-
n¹æ zabiegów chirurgicz-
nych i leków w ogromnej
iloœci przypadków. Sam te-
go doœwiadczy³em dziêki
Panu Papajewskiemu.

Dr Jan Bernasiak 
– radiolog-neurolog

Je¿eli nie ma bezwzglêdnej ko-
niecznoœci operacji krêgos³upa,
lub je¿eli podejmujemy próby
unikniêcia, to jedyn¹ najsensow-
niejsz¹ metod¹ jest chiropraktyka
medyczna, czyli potocznie krê-
garstwo. Na nic zdaj¹ siê wszel-
kie leki, bowiem nie ma takich,
które zlikwiduj¹ przyczynê bólu
lub ustawi¹ krêgi na w³aœciwe
po³o¿enie.

Mimo ogromnej iloœci ofert
i gabinetów trudno podj¹æ decy-
zjê, gdzie iœæ, choæ ka¿dy zapew-
nia, ¿e jest najlepszy.

Jednak oœrodek NATURMED
– przedstawiany Czytelnikom
wielokrotnie na przestrzeni kilku
lat – to gwarancja bezspornej po-
mocy w bólu i bezpiecznej facho-
woœci.

Od wielu lat pracuje tu zespó³
specjalistów. Na szczególn¹ uwa-
gê zas³uguje pan Wojciech Papa-
jewski – maj¹cy ogromne osi¹-
gniêcia w usprawnianiu krêgo-
s³upa.

Jest bardzo wa¿ne, ¿e dostoso-
wuje on rodzaj zasiêgu do wieku,
do przyczyny bólu, do wyników
badañ RTG lub rezonansu – nie
robi niczego „na wyrost”, bez
szczegó³owego zapoznania siê
z danym przypadkiem.

Ma pacjentów od wieku szkol-
nego do bardzo zaawansowane-
go. Nawet ludzie z odleg³ych
miast podejmuj¹ trud przyjazdu
do Naturmedu, bo opinia, ¿e tak
bardzo pomaga – szybko siê roz-
chodzi.

Zapytaliœmy p. Wojciecha:
- Czy tzw. ustawianie u ka¿-

dego jest mo¿liwe? Bezpieczne?

� Poniewa¿ zawsze wymagam
przedstawienia mi diagnostyki le-
karskiej, a tak¿e robiê szczegó³o-
wy wywiad – wiem, co i jak jest
mo¿liwe, a czym w ogóle nie wol-
no – manualnie – zajmowaæ siê.
To przykre przypadki, kiedy trzeba
choremu odmówiæ, ale zdarza siê.

- Jakie jest pana zdanie
o zbyt pochopnych czy wrêcz
niepotrzebnych decyzjach ope-
racji, o których tak wiele siê
ostatnio mówi w mediach?
� Przez ponad 16 lat pracy wi-

dzia³em i s³ysza³em wiele. Rów-
nie¿ i to, ¿e skutki zdarzaj¹ siê
tragiczne, czêsto nie do napra-
wienia. Dla innych zaœ – zba-
wienne. Jednak znaczna czêœæ lu-
dzi to tacy, którzy uniknêli opera-
cji dziêki zabiegom manualnym.

W ka¿dym niemal przypadku
warto jednak walczyæ, by operacji
unikn¹æ. ¯aden lekarz nie ukrywa,
¿e skalpel – to zawsze ryzyko. Oso-
biœcie znam a¿ cztery osoby, które
po operacji krêgos³upa walcz¹
z gronkowcem, ¿ó³taczk¹, oraz po-
wik³aniami, które ju¿ bêd¹ mieli do
koñca ¿ycia.

Ale s¹ równie¿ takie schorze-
nia krêgos³upa – które wymagaj¹
wy³¹cznie interwencji chirurgicz-
nej. Mimo wszystko.

- Stosuje pan tak¿e specjalne
techniki zabiegów kobietom
w ci¹¿y i po porodzie oraz sko-
liozach u m³odzie¿y. To wyj¹t-
kowo rzadka umiejêtnoœæ?
� Tak, specjalizacja ta jest nieo-

ceniona, bo bóle krêgos³upa u ko-
biet w ci¹¿y s¹ wyj¹tkowo przykre
i na ogó³ niczym nie leczone,
a przecie¿ kobiety te cierpi¹ bardzo,
nie mog¹c wzi¹æ ¿adnych leków.

Jak zawsze, kiedy piszemy
o oœrodku NATURMED, równie¿
i dziœ przedstawimy trzy wypo-
wiedzi pacjentów, bo s¹ one wie-
le mówi¹ce:

„Pow³óczy³em nog¹, neurolog
stwierdzi³, ¿e muszê siê z tym pogo-
dziæ, bo operacja jest zbyt ryzykow-
na, tak¿e ze wzglêdu na serce. Fizy-
koterapia przez ponad rok nie po-
mog³a zupe³nie. Pan Papajewski –
jest rewelacyjny, brak mi s³ów.
Chodzê ju¿ normalnie – to wygl¹da
na cud. Jest poza tym ujmuj¹cy
i dbaj¹cy o chorego, jak ma³o kto!”

Janusz Kucharski lat 41
(elektronik z Warszawy)

„Gdyby ka¿dy gabinet ortope-
dyczny mia³ u siebie takiego Wojcie-
cha Papajewskiego – ludzie byli by
wyleczeni, a nie leczeni latami. By-
³am ju¿ zdecydowana na operacjê
na Lindley'a, ale rodzina namówi³a
mnie na ten oœrodek w Go³¹bkach,
aby mieæ spokojne sumienie, ¿e wy-
korzysta³am wszystkie mo¿liwoœci.
I ca³e szczêœcie! Dziœ jestem tak
sprawna, ¿e lekarz prowadz¹cy
mnie do operacji, osobiœcie kontak-
towa³ siê z oœrodkiem NATURMED,
by³ tak bardzo zdumiony. Dziêki pa-
nu Wojtkowi Papajewskiemu unik-
nê³am operacji! Lekarz twierdzi, ¿e
nie widzi nawet w dalekiej perspek-
tywie takiej koniecznoœci! Ta pomoc
jest nieoceniona!”

Barbara Wojciechowska 51 lat
(nauczycielka)

„Przeganiany by³em od lekarza
do lekarza, od sanatorium do szpi-
tala – koszmar! Wyda³em po dro-
dze mnóstwo pieniêdzy, nakupo-
wa³em ró¿ne „wynalazki”, które
mia³y mi usprawniæ chodzenie
i zlikwidowaæ leczyæ ból – wszyst-
ko na nic. Syn sprowadza³ „cu-
downe lekarstwa” przez Internet,
a¿ doszed³em do dna! Ka¿dy ruch
z bólem, brakowa³o mi trzy lata do
emerytury - które przechorowa-
³em. Dziœ jestem innym cz³owie-
kiem. Jak okreœliæ rêce i umiejêt-
noœæ pana Papajewskiego – nie
wiem? Po prostu pomóg³ jak nikt
nigdy w ¿yciu. Nie uwierzy³bym
nikomu, gdybym sam tego wszyst-
kiego od niego nie doœwiadczy³.
Bardzo dziêkujê.”

Bogdan Wilczek lat 61 (in¿y-
nier budowlany).

AS 2008

Bezoperacyjne leczenie kręgosłupa

Zapisy i informacje codziennie 900 – 1900

NATURMED
Ursus - Go³¹bki, ul. Koronacyjna 15 

Tel. (022) 662 49 07 oraz 0 604 092 007

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

które w ci¹gu ostatnich 24 msc. 
nie wykonywa³y mammografii lub

u których w rodzinie wyst¹pi³y zachorowania
na raka piersi lub jajnika

(wtedy 12 msc.)

NA PROFILAKTYCZNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE

BEZ SKIEROWANIA
Poradnia Chorób Sutka Profilaktyki Przeciwnowotworowej 

i Chorób Okresu Przekwitania
ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od Londyñskiej)

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

SZYBKIE TERMINY BADAÑ! 

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKIIwww.asoft.com.pl/meble e−mail:meble@asoft.com.pl

SOSNA –  BRZOZA –  OLCHA –  DĄB
KOLONIALNE � STYLOWE � NOWOCZESNE

REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS£ÓW I PROJEKTÓW

ŁÓŻKA KOMODY SZAFY KUCHNIE itp.
ul. Krypska 19 (na tyłach Universamu) tel./fax 813 77 38, 0502 221 045

M E B L EM E B L E
Z LITEGO DREWNA � panele podłogowe 

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

PANELE – DRZWI
- TEMAR -

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

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

tel. 789 59 62, 789 61 07

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

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

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market
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P³onie ognisko i szumi¹
knieje...
A na choinkach rozb³yskaj¹ kolejne œwiate³ka.
Rozpali³y siê ju¿ tak¿e w Zespole Szkó³ Specjal-
nych przy ulicy Kordeckiego, gdzie 12 grudnia
2007 roku odby³a siê uroczysta Wigilia Rady
Przyjació³ Dzieci Specjalnej Troski oraz Namiest-
nictwa Nieprzetartego Szlaku Hufca ZHP War-
szawa Praga Po³udnie. 

Wigiliê zorganizowano w goœcinnym Œrodowisku 427 WDH, które
prowadzi dh El¿bieta Krzysztofik. W sumie Rada opiekuje siê ponad
300 dzieæmi w dziesiêciu Œrodowiskach. Organizatorem uroczystoœci
by³ dh Adam Sikoñ, Namiestnik NS, wspó³organizatorem – dh Jan
Cedro. Wœród zaproszonych przewa¿a³y osoby ze œrodowiska harcer-
skiego. Przyby³ Przewodnicz¹cy Rady Przyjació³ Dzieci Specjalnej
Troski – Jerzy Bednarkiewicz oraz najstarszy Komendant Hufca Pra-
ga Po³udnie – druh Stefan Romanowski. Pojawi³a siê tak¿e Anna Do-
brzañska, przedstawicielka Centrum Zdrowia Dziecka. Po licznych
powitaniach oraz nostalgicznych westchnieniach osób, które dawno
siê nie widzia³y, nast¹pi³ wystêp uczniów Szko³y Specjalnej. Dzieci
przygotowa³y wspania³e jase³ka. Œpiewa³y, tañczy³y, prezentowa³y
stroje krakowskie i ³owickie. Nie zabrak³o oczywiœcie Józefa i Maryi
oraz Trzech Króli. W przedstawieniu pomogli dzieciom rodzice i na-
uczyciele, równie¿ obecni na uroczystoœci. Po jase³kach nadszed³ czas
na œwi¹teczne ¿yczenia i prezenty. Mali aktorzy dostali s³odycze, na-
tomiast dh Adam Sikoñ dwustronny obrazek rêcznie wykonany przez
dzieci. Rozdano op³atek i salê wype³ni³ gwar. Zewsz¹d dochodzi³y
najserdeczniejsze ¿yczenia. Ka¿dy otrzyma³ œpiewnik przygotowany
przez dh Bart³omieja Kukliñskiego. 

Dh Franciszek Liszka wyj¹³ akordeon i salê wype³ni³y dŸwiêki
„Cichej nocy”. Nawet najbardziej nieœmiali œpiewali pe³n¹ piersi¹.
Wreszcie kolacja. Po bigosie rozmaite pierogi, barszcz, sa³atki i da-
nia rybne. Wszystko, czego tylko mo¿na zapragn¹æ przy wigilij-

nym stole. Szczêœliwi posiadacze wiêkszych ¿o³¹dków mogli na
koniec skosztowaæ jeszcze ciast i owoców. Inni popijali ju¿ tylko
wigilijny kompot. Zarówno podczas jase³ek jak i kolacji panowa³a
rodzinna atmosfera. Choæ niektórzy przyszli zmêczeni po ca³ym
dniu pracy, natychmiast siê relaksowali. 

Trudno by³o nie ulec beztroskiej aurze, jak¹ roztacza³ wokó³ sie-
bie ten szczególny wieczór. Po ponad dwugodzinnej uroczystoœci
radoœni i najedzeni goœcie opuœcili szko³ê. Spotkanie wigilijne Ra-
dy Przyjació³ Dzieci Specjalnej Troski i Namiestnictwa Nieprzetar-
tego Szlaku Hufca ZHP Warszawa Praga Po³udnie by³o czymœ wiê-
cej ni¿ wspóln¹ kolacj¹. Ka¿dy móg³ poczuæ siê cz³onkiem wielkiej
rodziny, która akceptuje go takim, jaki jest. Anes

Wigilia w urzêdzie
18 grudnia, po sesji rady dzielnicy i konsulta-
cjach spo³ecznych w sprawie budowy nowej ha-
li sportowej, w urzêdzie dzielnicy Praga Po³u-
dnie zapanowa³a œwi¹teczna atmosfera. 

W sali konferencyjnej trwa³y przygotowania do op³atkowego
spotkania, a przy g³ównym wejœciu do ratusza mieszkañców œpie-
waj¹co wita³ Chór Towarzystwa Œpiewaczego z Saskiej Kêpy. Sa-
morz¹dowe spotkanie wigilijne w urzêdzie dzielnicy zgromadzi³o
radnych, urzêdników, w³adze Policji i Stra¿y Miejskiej, przedstawi-
cieli rad osiedli i osoby zwi¹zane z ¿yciem Pragi Po³udnie. W imie-
niu gospodarzy ¿yczenia z³o¿y³ wszystkim burmistrz Tomasz Ku-
charski i przewodnicz¹cy rady dzielnicy Marcin Kluœ. Przybyli na
wigilijne spotkanie harcerze podarowali w³adzom dzielnicy Betle-
jemskie Œwiate³ko Pokoju. Ogieñ, który jest symbolem mi³oœci,
ciep³a i nadziei, co roku przed Bo¿ym Narodzeniem zapalany jest
w Betlejem, a nastêpnie przenoszony do ró¿nych krajów. 

W Polsce tê akcjê koordynuj¹ harcerze ze Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego. Po tradycyjnym podzieleniu siê op³atkiem i z³o¿eniu in-
dywidualnych ¿yczeñ salê konferencyjn¹ wype³ni³y takty najpiêk-
niejszych polskich kolêd w wykonaniu wspomnianego we wstêpie
chóru pod batut¹ Artura Backiela.                                 Magda K.

Koncert w Weso³ej
Ju¿ 30 grudnia mieszkañcy Weso³ej uroczyœcie
¿egnali 2007 rok. W koœciele Opatrznoœci Bo¿ej
odprawiona zosta³a specjalna Msza Œwiêta w in-
tencji seniorów, mieszkañców dzielnicy. 

Po nabo¿eñstwie znana aktorka Laura £¹cz (na zdjêciu), profe-
sjonalnie i z sercem, poprowadzi³a koncert kolêd zatytu³owany
„Przed zapaleniem choinki”. W koncercie akompaniowa³ Jerzy
Muczyñski, a prócz prowadz¹cej Laury £¹cz œpiewali: Barbara
Suess-Stangreciak (sopran) i Robert Szprêgiel (tenor). W kolêdo-
wanie ochoczo w³¹czali siê mieszkañcy i parafianie, a tak¿e bur-
mistrz Weso³ej Edward K³os, który by³ obecny w czasie uroczysto-
œci. Organizatorami koncertu prócz Zarz¹du Dzielnicy by³ pro-
boszcz miejscowej parafii ks. Zbigniew Wojciechowski i Dzielni-
cowy Zarz¹d Polskiego Komitetu Pomocy Spo³ecznej Warszawa-
Weso³a, któremu szefuje Helena KaŸmierczak. ar

Wigilia z Romami
W okresie przedœwi¹tecznym Stowarzyszenie
Promocji Grochowa zorganizowa³o Wigiliê dla
Romów. W organizacjê œwi¹tecznego spotkania
zaanga¿owa³y siê w³adze Pragi Po³udnie i dziel-
nicowego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. 

W Gimnazjum Nr 22 przy ul. Boremlowskiej, za szkolnymi ³aw-
kami, które na czas imprezy ustawiono na kszta³t d³ugiego sto³u,
zasiad³o wiele cygañskich rodzin. Romowie na Pradze Po³udnie
stanowi¹ liczn¹ spo³ecznoœæ. Najwiêcej z nich mieszka na Grocho-
wie i Kamionku. Wigilijne spotkanie okraszone by³o wystêpem
romskiego zespo³u muzycznego. Do dzieci przyszed³ te¿ Œwiêty
Miko³aj. rosa

REKLAMA REKLAMA
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REKLAMA REKLAMA

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

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

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

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

US£UGI BUDOWLANE
EKODOM

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

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

* przystêpne ceny * gwarancje
* faktury VAT

WARSZAWA
ul. Zakole 2

(rondo Wiatraczna)
tel. (0 22) 610 46 32

HALINÓW
ul. Jana Paw³a II 18
tel. (0 22) 760 40 16

SULEJÓWEK
ul. Kombatantów 59

Tel. (0 22) 783 10 30

MAR PLAST

ZIMĄ OKNA SĄ NAJTAŃSZE!

Tomasz Kucharski
– burmistrz Pragi Po³udnie 

Jak mi-
n¹³? Mogê
p o w i e -
dzieæ, ¿e
s t a n ¹ ³ e m
przed naj-
wiêkszym
z a w o d o -
wym wy-

zwaniem w swoim ¿yciu, zosta-
³em burmistrzem blisko dwustu-
tysiêcznej dzielnicy. 

Bardzo siê cieszê, ¿e nasza
Dzielnica tak efektywnie wpisa-
³a siê w ogólnowarszawski bo-
om inwestycyjny. U nas wyko-
nanie bud¿etu inwestycyjnego
wynios³o 90 proc., co jest jed-
nym z najlepszych w stolicy.
Najwa¿niejszym wydarzeniem
minionego roku - wp³ywaj¹cym
znakomicie na plany na lata
przysz³e - by³o oczywiœcie przy-
znanie Polsce organizacji Mi-
strzostw Europy w pi³ce no¿nej.
Euro 2012 dla Warszawy, wy-
znaczaj¹ce kierunek myœlenia
o Dzielnicy na najbli¿sze lata.
U nas bêdziemy mieli Stadion
Narodowy, inwestycje komuni-
kacyjne, kolejowe itp. W œlad za
tym musz¹ pójœæ tak¿e dzielni-
cowe dzia³ania, bo przecie¿ nie
mo¿emy byæ czêœci¹ Warszawy
z piêknym stadionem i byle ja-
kim otoczeniem. St¹d m.in. pro-
gram, jaki chcemy zrealizowaæ
pod nazw¹ Kolorowa Praga.

Uda³o nam siê przyj¹æ Wielo-
letni Program Inwestycyjny dla
dzielnicy Praga Po³udnie. Jego
realizacja sprawi, ¿e zupe³nie
nowe oblicze zyska Goc³awek.
W tym przypadku mo¿na mówiæ
o prawdziwym skoku cywiliza-
cyjnym i otwarciu nowych mo¿-
liwoœci rozwojowych. Wodoci¹-
gi, kanalizacja i utwardzone uli-
ce pozwol¹ przyci¹gn¹æ w ten
rejon inwestycje, dbaæ bêdzie-

my, by nie odebra³y one jednak
kameralnego charakteru temu
fragmentowi dzielnicy. Mijaj¹cy
rok zaowocowa³ tak¿e decyzja-
mi co do oblicza Goc³awia,
który wkrótce bêdzie mia³ 100
tys. mieszkañców, a wzd³u¿ uli-
cy Jana Nowaka-Jeziorañskiego
powstanie 30 tysiêczne osiedle.
Wspólnie z urzêdnikami z Ratu-
sza prowadzimy rozmowy z de-
weloperami, tak aby te osiedle
by³o  kompletne: ze szko³¹,
przedszkolami, infrastruktur¹
us³ugow¹. Mamy skonkretyzo-
wane plany wobec Saskiej Kêpy
i innych po³udniowopraskich re-
gionów, m.in. budowa Filii Cen-
trum Promocji Kultury przy ul.
Brukselskiej i nasza najwiêksza
inwestycja – budowa „Praskie-
go Torwaru” w okolicach Osie-
dla Majdañska. Czekamy na in-
westycje miejskie: metro, obwo-
dnicê œródmiejsk¹, budowê wê-
z³a komunikacyjnego przy ul.
Marsa. Te wszystkie budowy
ju¿ wkrótce siê rozpoczn¹.

Tak¿e w ¿yciu prywatnym
mia³em radosne chwile: starsza
córka Julita, wysz³a za m¹¿,
a m³odsza, Justyna ukoñczy³a
pierwszy etap studiów prawni-
czych. Mogê wiêc powiedzieæ, ¿e
by³ to wyj¹tkowo wa¿ny rok... (t)

Andrzej Prokopczyk 
– Komendant VII Rejonowej
Komendy Policji

U progu
nowego ro-
ku i z per-
spektywy,
minionych
12 miesiê-
cy, œmia³o
m o g ê
stwierdziæ,

¿e by³ to dobry rok. Efektywny,
owocny, ale i bardzo pracowity.
To równie¿ czas zmian, tak dla
mnie jak i dla jednostki, któr¹

aktualnie kierujê. Komendantu-
rê na Pradze Poludnie obj¹³em
bowiem w po³owie lutego. No-
wi policjanci, nowa rzeczywi-
stoœæ. 

Dziœ z pe³n¹ odpowiedzialno-
œci¹ stwierdzam, ¿e wspólnie
osi¹gnêliœmy naprawdê wiele.
Jest siê zarówno kim, jak i czym
pochwaliæ. Komendanci, na-
czelnicy poszczególnych sekcji,
kierownicy, wszyscy funkcjo-
nariusze zapracowali na te po-
zytywne wyniki. Rok 2007 to
czas ograniczenia i spadku
przestêpczoœci kryminalnej
w dzielnicy, wy¿sza wykrywal-
noœæ w stosunku do roku po-
przedniego. W liczbach bez-
wzglêdnych rzecz kszta³tuje siê
nastêpuj¹co: stwierdziliœmy po-
nad 10.000. przestêpstw, skiero-
waliœmy ponad 3.000 aktów
oskar¿enia, a wobec 148 osób
zastosowano œrodek zapobie-
gawczy w postaci tymczasowe-
go aresztowania. 

Do tego nale¿a³oby dodaæ
ogromn¹ liczbê osób zatrzyma-
nych, w tym czêsto poszukiwa-
nych i nieletnich, mnóstwo za-
bezpieczonych towarów i rze-
czy, których posiadanie jest za-
bronione, a poœród nich rozmai-
te narkotyki. 

W minionym roku powsta³
nowy budynek komisariatu
w Wawrze i rozpoczêliœmy ko-
lejn¹ rozbudowê w Remberto-
wie. Utrzymywaliœmy œciœle
kontakty z wieloma zaprzyja-
Ÿnionymi podmiotami pozapo-
licyjnymi. Bardzo dobrze uk³a-
da³a siê wspó³praca z Prokura-
tur¹ Rejonow¹ Warszawa Praga
Po³udnie. Staraliœmy siê docie-
raæ do obywateli, budowaæ
wzajemne dobre relacje. Nie
oznacza to oczywiœcie, ¿e nie
mo¿e byæ lepiej... Mo¿e, i tego
w³aœnie sobie i wszystkim ¿y-
czê.                                  (ar)

Ks. pra³at Stanis³aw Rawski 
– proboszcz parafii 
M.B. Nieustaj¹cej Pomocy 

Najwa¿-
n i e j s z y m
w y d a r z e -
niem ubie-
g³ego roku
w naszej
parafii by³y
misje para-
fialne pro-

wadzone przez Ojców Redemp-
torystów. Takie misje prowa-
dzone s¹ co kilka, kilkanaœcie
lat i u nas ich nie by³o od bardzo
dawna. Misje, od strony ducho-
wej, przygotowywa³y naszych
wiernych do jubileuszu 70-lecia
powstania parafii, który to jubi-
leusz bêdziemy obchodziæ
w 2008 roku. Uroczyste obcho-
dy planujemy ju¿ na wiosnê.
Przygotowaliœmy tak¿e folder
okolicznoœciowy, który rozdaje-
my parafianom w czasie odby-
waj¹cych siê teraz wizyt dusz-
pasterskich. ¯ycie parafii toczy
siê spokojnym torem, ale z rado-
œci¹ stwierdzam, ¿e przybywa
nam praktykuj¹cych wiernych –
coraz wiêcej osób przychodzi na
niedzielne Msze Œwiête. Rozwi-
jaj¹ siê s³u¿by liturgiczne,
wspólnoty i grupy dzia³aj¹ce
przy parafii. 

W ubieg³ym roku wprowadzi-
liœmy ³aciñsk¹ Mszê Œwiêt¹ ze
œpiewem gregoriañskim. Taka
Msza odprawiana jest w ka¿d¹
pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca
o godzinie 18.30, a po niej ma-
my koncerty jednego z najlep-
szych chórów w diecezji – War-
szawskiego Chóru Miêdzypara-
fialnego Towarzystwa Œpiewa-
czego. 

Choæ nasz koœció³ jest ju¿
zbudowany i mo¿na nawet po-
wiedzieæ, ¿e „dopieszczony”, to
jako budowniczy koœcio³ów nie
nudzi³em siê w ubieg³ym roku.
Ca³y czas staram siê wspieraæ
budowê kolejnych œwi¹tyñ –
miêdzy innymi koœcio³a w go-
c³awskiej parafii Œw. Ojca Pio
oraz na wawerskim Osiedlu
„Las”.                                 (ar)

Ryszard Szurkowski 
– legenda œwiatowego kolar-
stwa, prezes Klubu Sportowego 
Szurkowski, mentor HALLS
Professional MTB Team, 
„Zacny Mieszkaniec” 

Rok mi-
n¹³ bardzo
szybko. Ja,
oczywiœcie
ci¹gle mam
jeden temat
– kolar-
stwo. Œmia-
³o mogê po-

wiedzieæ, ¿e w minionym roku
dzia³o siê du¿o. ¯eby nasze ko-
larstwo nie „kula³o” usilnie po-
szukiwa³em sponsorów. Uda³o
mi siê znaleŸæ dwóch bardzo do-
brych sponsorów. Jednym z nich
jest nasza, praska firma – Cadbu-
ry Wedel Sp. z o.o. Firma i jej
prezes Peter Knauer okazali siê
bardzo pomocni w nawi¹zaniu
kontaktów z grup¹ kapita³ow¹
Halls. Poniewa¿ kolarstwo pole-
ga te¿ na prawid³owym oddycha-
niu, to Halls doszed³ do wniosku,
¿e mo¿e promowaæ swoje pro-
dukty w³aœnie poprzez kolarzy.
Dla nas niezmiernie wa¿ny jest
sponsoring nad mieszan¹ grup¹
MTB, w której jeŸdzi miêdzy in-
nymi mistrzyni œwiata Majka
W³oszczowska,  wicemistrzynie
œwiata Anka Szafraniec i Magda
Sad³ecka, czy Darek Batek. Mam
nadziejê, ¿e ta wspó³praca bêdzie
trwa³a tak¿e w tym roku, a my
wype³nimy nasze zobowi¹zania,
czyli osi¹gniemy bardzo dobre
wyniki. 

Drugim niezmiernie wa¿nym
sponsorem, o którym wspomnia-
³em jest firma „POL-AQUA”
S.A., z któr¹, jako klub sportowy,
wspó³pracujemy ju¿ od wielu lat.
Razem z prezesem Markiem Ste-
fañskim doszliœmy do wniosku,
¿e ta wspó³praca przerodzi siê
w opiekê nad zawodniczkami na-
szej kadry narodowej kobiet.
Warto, bo oprócz tego, ¿e s¹ to
piêkne kobiety, to s¹ tak¿e bar-
dzo utalentowane. Jeœli jestem
zadowolony „sportowo”, to
praktycznie jestem zadowolony

tak¿e prywatnie i ubieg³y rok na-
prawdê by³ dobrym rokiem pod
tym wzglêdem. Tak ju¿ zupe³nie
prywatnie – muszê siê pochwa-
liæ, ¿e mój syn, Wiktor, skoñczy³
w ubieg³ym roku, z bardzo do-
brymi wynikami, podstawówkê
i zda³ do gimnazjum.            (ar)

Jerzy Woszczyk 
– Prezes Zarz¹du WSH „Fala”

Miniony
rok by³ dla
nas dobrym
c z a s e m .
Odnotowa-
l i œ m y
w z r o s t
o b r o t ó w
i jednocze-

œnie w ka¿dym rodzaju dzia³al-
noœci wyszliœmy naprzeciw
oczekiwaniom naszych klien-
tów. Rozszerzyliœmy ofertê han-
dlow¹ i us³ugow¹ w bran¿y in-
stalacyjno-sanitarnej, drzewnej,
spo¿ywczej i motoryzacyjnej.
W ka¿dej bran¿y kierujemy siê
zasad¹ utrzymania niskich cen
przy jednoczesnym utrzymaniu
bardzo dobrej jakoœci produk-
tów. 

W sklepach drzewnych,
z których korzystaj¹ g³ównie
stolarze i majsterkowicze, zain-
westowaliœmy w nowe maszyny
i dziêki temu nasza oferta sta³a
bardziej atrakcyjna. 

W bran¿y instalacyjno-sani-
tarnej wprowadziliœmy us³ugê
projektowania i aran¿acji wnêtrz
kuchni i ³azienek. Dziêki temu
klient mo¿e zobaczyæ, jak bê-
dzie wygl¹da³ koñcowy efekt je-
go zakupów i prac. To bardzo
wa¿ne przy budowie i remon-
tach.

Mamy te¿ plany rozszerzenia
oferty w bran¿y motoryzacyjnej.
Na razie prowadzimy warsztat,
myjniê i wymianê szyb, ale ju¿
w 2008 roku nasza oferta ma
szansê siê powiêkszyæ. ¯eby nie
zapeszyæ na razie nie chcê
mówiæ o szczegó³ach. Œmia³o
mo¿emy miniony rok nazwaæ
w naszej spó³dzielni – rokiem
inwestycyjnym.                    (ar)

JJJJ aaaa kkkk     mmmm iiii nnnn ¹¹¹¹ ³³³³     rrrr oooo kkkk ????

Kilka dni temu odwiedzi³em mojego przyjaciela. Piliœmy herbatê i rozmawialiœmy o ró¿nych rzeczach.
Nagle z pokoju, w którym mieszka mama przyjaciela, dotar³ do mnie dziwny dŸwiêk.

- Co to? - zapyta³em.
- To Vitafon tak brzêczy, mama siê leczy - odpowiedzia³ przyjaciel.
- Co to jest Vitafon? - zapyta³em zdziwiony.
Wiesz, latem mama przeczyta³a w waszej gazecie reklamê Vitafonu i postanowi³a go kupiæ. Mówi-

³em, ¿eby tego nie robi³a, ¿e to pewnie jakieœ brednie, ¿e k³ami¹, i ¿e straci tylko pieni¹dze. Ale sam
znasz moj¹ mamê i wiesz, jaka jest uparta. Nie pos³ucha³a mnie i kupi³a. WyobraŸ sobie, ¿e teraz ju¿
czwarty miesi¹c tak brzêczy tym Vitafonem, jednak przesta³a cierpieæ z powodu zapalenia korzonków nerwowych i mówi, ¿e czuje siê m³odsza.

Brzêczenie zza drzwi ucich³o i do pokoju wesz³a pani Longina – mama mojego przyjaciela. Czeœæ - powiedzia³a - s³yszê, ¿e rozmawiacie o Vi-
tafonie, i pokazuje niewielkie urz¹dzenie wielkoœci elektrycznej golarki. Kiedy przeczyta³am tamten artyku³, posz³am do sklepu, zobaczy³am ce-
nê i przestraszy³am siê. Ponad trzysta z³otych! Znowu us³ysza³am s³owa syna: Oszukaj¹ ciê! Postanowi³am jednak kupiæ. Przynios³am do do-
mu, przeczyta³am instrukcjê – Mój Bo¿e!!! Czy naprawdê to urz¹dzenie leczy tyle ró¿nych chorób?! No, pomyœla³am, syn mia³ racjê. Znowu ja-
kiœ „œrodek na wszystkie choroby”...

Teraz mogê powiedzieæ,- ¿e nie mia³ racji! Nie oszukano mnie! Korzystam z niego ju¿ czwarty miesi¹c, wyleczy³am zapalenie korzonków ner-
wowych, przesz³y bóle w kolanie, czujê siê o wiele lepiej i jestem ¿wawsza. Syn jeszcze d³ugo nie móg³ uwierzyæ, dopóki przy pomocy Vitafo-
nu nie wyleczy³am Kasi, mojej wnuczki, z zapalenia oskrzeli. Zamoczy³a nogi, zaczê³a kaszleæ i nijak nie mog³a siê od tego kaszlu uwolniæ. A kie-
dy trochê jej „pobrzêcza³am”, po tygodniu mog³a iœæ do szko³y. Takie to urz¹dzenie, prawdziwy domowy lekarz.

Po¿egna³em siê z przyjacielem i jego mam¹, poszed³em do domu i od razu zacz¹³em szukaæ w Internecie informacji na temat Vitafonu. Oka-
za³o siê, ¿e urz¹dzenie to znane jest ju¿ od ponad czternastu lat i z powodzeniem stosowane jest w leczeniu ponad dwudziestu chorób. Znala-
z³em wiele informacji w jêzyku angielskim, hiszpañskim i rosyjskim. Znalaz³em tak¿e informacje w jêzyku polskim na stronie WWW.VITAFON.PL.

Wieczorem zadzwoni³ do mnie przyjaciel i powiedzia³, ¿e postanowi³ kupiæ jeszcze jeden Vitafon, poniewa¿ ¿ona postanowi³a wyleczyæ za-
palenie zatoki szczêkowej, a mama krzyczy, ¿e chce w tym czasie leczyæ swoje kolano. To w³aœnie jest Vitafon – domowy lekarz. AS 2008

DOMOWY LEKARZ

Sklepy w WARSZAWIE:
ul. Jana Paw³a II 52/54 tel. (022) 831 76 69 ul. Pu³awska 108/112 tel. (022) 844 62 17 Al. KEN 93 tel. (022) 335 07 37
ul. Koszykowa 53 tel. (022) 629 13 84 ul. ¯ytnia 64 tel. (022) 632 71 28 ul. Twarda 56/róg ¯elaznej tel. (022) 620 75 10
ul. Moniuszki 6 tel. (022) 827 03 62 ul. Dobra 13 tel. (022) 621 70 45 I dobre sklepy zaopatrzenia medycznego
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SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

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

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

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

Wszystkie informacje w kasie oraz pod numerem:
Tel. 022 619-27-59, 022 818-83-81

Oœrodek NAMYS£OWSKA
WOW „Wis³a” 

Warszawa ul. Namys³owska 8 
Godziny otwarcia:    poniedzia³ek – pi¹tek 700-2000

sobota – niedziela – 700-1900

O f e r u j e :

BASEN! SI£OWNIÊ! SAUNÊ!
SALKÊ GIMNASTYCZN¥!

U w a g a !
Fitness! Rekreacja ruchowa! Pilates dla Pañ 40-50+!

Uwaga! Ju¿ od stycznia wdra¿amy program: 
„Senior starszy, sprawniejszy”. S¹ to bezp³atne zajêcia 

w wodzie dla osób od 50 roku ¿ycia! Zapisy ju¿ trwaj¹!
Wszystkim Czytelnikom ¿yczymy

Szczêœliwego Roku 2008!

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

Spo³em WSS
Praga Po³udnie

REALIZUJEMY KARTY KARTY KLIENTA SPO£EM Z 3% RABATEM,
KARTY P£ATNICZE oraz BONY SODEXHO

Przyjmujemy op³aty za: domowe rachunki, do³adowania telefonów
komórkowych i do³adowania kart miejskich ZTM. Parking dla klientów!

zaprasza do
sklepu LUX nr 33 Al. Dzieci Polskich 17 (Miêdzylesie)

(vis a vis Centrum Zdrowia Dziecka)
obchodzimy I rocznicê otwarcia

Sklep posiada 2 sale sprzeda¿owe o ³¹cznej powierzchni 210,6 m2

�� du¿a sala samoobs³ugowa
czynna poniedzia³ek – pi¹tek – 6.00-21.30

sobota – 7.00 -22.00 niedziela – 9.00-17.00
�� sala mniejsza z tradycyjn¹ form¹ sprzeda¿y 

czynna poniedzia³ek – pi¹tek – 6.00-22.30
sobota – niedziela – 7.00-22.30

Oferujemy: pe³ny asortyment artyku³ów spo¿ywczych, nabia³u,
serów, wêdlin i miêsa, mro¿onek oraz warzyw i owoców.

Zapraszamy po produkty ekologiczne w wydzielonym stoisku.
Oferujemy tak¿e szeroki wybór chemii gospodarczej i kosmetyków.

Mikołaj 
na Dudziarskiej

Oj napracowa³ siê w tym roku Miko³aj. Wiele
domów musia³ odwiedziæ, a jednak nie zapo-
mnia³ o dzieciach, które mieszkaj¹ w po³u-
dniowopraskiej krainie za torami. 

Dudziarska to miejsce, gdzie wprawdzie dzia³a i Ognisko „Du-
dziarska” dla najm³odszych i Klub „Dudziarska” dla nastolatków,
a jednak rzadko kiedy trafiaj¹ tam ludzie spoza rejonu. 

Có¿... kiedy nie zna siê skrótu przez Goc³awek i tory, podró¿ na
Dudziarsk¹ okazuje siê prawdziw¹ wypraw¹ w dalekie kraje. A jed-
nak Miko³aj tu trafi³! 18 grudnia wraz z dwiema Œnie¿ynkami za-
wita³ do Ogniska i przyniós³ paczki pe³ne s³odyczy. 

Wizyta Miko³aja mo¿liwa by³a dziêki wspó³pracy w³adz samo-
rz¹dowych i sponsorów. Dlatego wraz z Miko³ajem przyjecha³ bur-
mistrz Adam Grzegrzó³ka, przedstawiciele rady dzielnicy, Maria
Pierzchala-Bandolet z Drugiego Mazowieckiego Urzêdu Skarbo-
wego oraz przedstawiciele g³ównego sponsora – Elektrociep³owni
Kawêczyn. Goœci
wita³ Wac³aw Sku-
dniewski prezes
T o w a r z y s t w a
Przyjació³ Dzieci
Ulicy im. Kazi-
mierza Lisieckie-
go. 

Poza s³odyczami
w paczkach, cie-
p³ym i s³odkim po-
czêstunkiem dzieci
otrzyma³y zapew-
nienie, ¿e ich
Ognisko przy Du-
dziarskiej powiêk-
szy siê o jeszcze jeden lokal. Dziêki temu w œwietlicy bêdzie mog³o
przebywaæ wiêcej osób. Do Ogniska uczêszcza piêædziesiêcioro naj-
m³odszych wychowanków osiedla Dudziarska. Tu odrabiaj¹ lekcje,
graj¹ w gry, czytaj¹ ksi¹¿ki, ogl¹daj¹ telewizjê i korzystaj¹ z kom-
putera – po prostu spêdzaj¹ wolny czas. Z klubu dla nastolatków ko-
rzysta nieca³e dwadzieœcia osób. W³adze dzielnicy obieca³y urz¹-
dzenie na osiedlu placu zabaw. Miasto z kolei obieca³o, ¿e przesta-
nie wykwaterowywaæ na Dudziarsk¹ rodziny z dzieæmi. Powód?
Kraina za torami jest naprawdê odciêta od miasta. Có¿... nawet my
mieliœmy k³opot z dotarciem na miejsce. W przedœwi¹teczny gru-
dniowy dzieñ nasza delegacja jecha³a tam dwie godziny. Pewnie,
dlatego na wigiliê przy Dudziarskiej nie dojecha³y te¿ pozosta³e
osobistoœci z dzielnicy. Có¿... skrót przez tory znaj¹ tylko ci, którym
jest on potrzebny. Dobrze, ¿e zna³ go Miko³aj.                        MKP

To ju¿ siê sta³o trady-
cj¹, której nikt nie zdo-
³a wykorzeniæ. Samo
zreszt¹ zaproszenie to
s³owo podkreœla, mówi
bowiem, ¿e spotkanie
œwi¹teczno-noworocz-
ne „Mieszkañca” 18
grudnia ub. roku bê-
dzie tradycyjne”. I by³o. 

Tradycyjne te¿ od kilku lat
jest miejsce tego spotkania: re-
stauracja „Figaro” w Parku
Skaryszewskim. Restauracja
prowadzona jest przez Ewê
i Miros³awa Mirkowiczów,
którzy zawsze potrafi¹ utrzy-
maæ atmosferê stworzon¹ przez
wydawcê i redaktora naczelne-
go. Tak te¿ by³o i tym razem.
Redaktor Wies³aw Nowosielski
powita³ wszystkich przyby-
³ych, szczególnie bior¹cych
udzia³ w spotkaniu po raz
pierwszy: pos³ów RP Alicjê
D¹browsk¹ i Artura Górskiego,
Jacka Wojciechowicza - wice-
prezydenta Warszawy, który
przekaza³ jednoczeœnie ¿ycze-
nia œwi¹teczne i noworoczne;
Agatê Hanke – prokuratora re-
jonowego Pragi Po³udnie; El¿-
bietê Wierzchowsk¹ - dyrekto-

ra Biura Polityki Zdrowotnej
m.st. Warszawy i m³. insp. S³a-
womira Sosnowskiego – ko-
mendanta rejonowego na Pra-
dze Pó³noc. 

Wœród zebranych obecni byli
m.in. Robert Smoktunowicz
znany prawnik, by³y senator
RP, Andrzej Jacyna – dyrektor

Mazowieckiego Oddzia³u Na-
rodowego Funduszu Zdrowia.
Nie zabrak³o burmistrzów: To-
masza Kucharskiego z Pragi
Po³udnie, Mieczys³awa Gólon-
ki z Rembertowa, Edwarda
K³osa z Weso³ej oraz przewo-
dnicz¹cego Rady dzielnicy Wa-
wer Andrzeja Wojdy. Na spo-
tkanie przybyli te¿ „Zacni Mie-
szkañcy” – ks. Krzysztof Jac-
kowski, Zenon Nowosz, Józef
Roszkowski i Ryszard Szur-
kowski, których przedstawiaæ
chyba nie trzeba.

Redaktor Nowosielski pod-
kreœli³, ¿e „Mieszkaniec” trak-
tuje tradycyjne spotkania œwi¹-
teczno-noworoczne jako jedn¹
z form integruj¹cych spo³ecz-
noœæ prask¹. Ksi¹dz pra³at
Krzysztof Jackowski, proboszcz
u Matki Bo¿ej Królowej Pol-
skich Mêczenników, zabieraj¹c
g³os skoncentrowa³ siê w swojej

modlitwie na Ewangelii œw. Ja-
na Chrzciciela Aposto³a, ponie-
wa¿ œwiêty postawi³ mocny ak-
cent na cnocie mi³oœci. 

Ks. Jackowski rozszerzy³
znaczenie s³ów „Bo¿e Narodze-
nie” w sposób nowatorski:
„Œwiêta Bo¿ego Narodzenia –
podkreœli³ - to czas niezwyk³y,
na który czekamy i za którym
têsknimy. Ale jest jeszcze inne
Bo¿e Narodzenie. Gdy dwoje
ludzi przebacza sobie nawza-
jem - jest Bo¿e Narodzenie.
Gdy ktoœ postanawia ¿yæ uczci-
wie – jest Bo¿e Narodzenie.
Gdy patrzymy na siebie oczy-
ma serca, z uœmiechem na twa-
rzy – jest Bo¿e Narodzenie”.
S³owa te s¹ te¿ przes³aniem dla
naszych polityków. Od nich tyl-
ko zale¿y, by Œwiêta – w sensie
zgody, a nie k³ótni - trwa³y
przez ca³y rok.

Zygmunt Broniarek

Rodzinne spotkanie

slawek
Ołówek

slawek
Ołówek

slawek
Ołówek
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Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

Zapraszamy doros³ych, m³odzie¿, dzieci!

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA
� wybielanie zêbów � profilaktyka próchnicy dzieci

PROTETYKA
� mosty, korony porcelanowe

� protezy elastyczne „Valplast”, szkieletowe, akrylowe
ORTODONCJA

� aparaty sta³e i ruchome
CHIRURGIA

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

IMPLANTY
NOWOŒÆ: profesjonalne czyszczenie zêbów 

z kamienia i osadu przez wykwalifikowan¹ higienistkê.
Znieczulenia miejscowe.

Nowoczesny sprzêt i materia³y

INDYWIDUALNY DOBÓR POSTÊPOWANIA

LECZNICZEGO.
Czynne codziennie: 9.00-20.00 Sobota: 9.00-15.00

Honorujemy wszystkie karty kredytowe.

Ul. KOMORSKA 42

Warszawa-Grochów

tel. 022 879-87-61

Szacuje siê, ¿e problem
ubytku s³uchu dotyczy oko-
³o 10% populacji. Oznacza
to, ¿e problem w Warsza-
wie dotyczy oko³o 200 tys.
osób, choæ z pewnoœci¹
o wiele mniej zdaje sobie
z tego sprawê.

Zakup aparatu s³uchowe-
go powinien byæ traktowa-
ny jako inwestycja we w³a-
sne zdrowie, dlatego nale¿y
staraæ siê wybraæ aparat
s³uchowy, który najlepiej
odpowiada potrzebom pa-
cjenta, i to w³aœnie, a nie
cena, powinno wp³yn¹æ na
jego ostateczny wybór.

W Przychodni Specjali-
stycznej przy ulicy Ostro-
³êckiej 4 mieœci siê gabinet
firmy FONIKON, w któ-
rym mo¿na zbadaæ s³uch,
przymierzyæ oraz zaopa-
trzyæ siê w aparat s³ucho-
wy. Przy zakupie aparatu
istnieje mo¿liwoœæ skorzy-
stania z refundacji Narodo-
wego Funduszu Zdrowia
oraz dofinansowania przez

Powiatowe Centra Pomocy
Rodzinie.

W gabinecie oferowane
s¹ aparaty s³uchowe reno-
mowanych firm, u¿ywane
przez miliony osób na ca-
³ym œwiecie, od lat znane
i sprawdzone tak¿e na pol-
skim rynku. Dostêpne
w pe³nej gamie produkty –
od analogowych do cyfro-
wych z systemami sztucz-

nej inteligencji, od zau-
sznych do wewn¹trzu-
sznych – s¹ do nabycia za
gotówkê lub w atrakcyj-
nym systemie ratalnym
(bez odsetek). W ofercie

znajduje siê tak¿e prawdzi-
wy hit wœród aparatów s³u-
chowych – aparat Oticon
Delta. Dodatkowo, na
miejscu mo¿na nabyæ
wszelkie niezbêdne akce-
soria i dodatki do aparatów
s³uchowych, czyli: baterie,
wk³adki, œrodki czyszcz¹-
ce, itp.

„Niezbêdnym Ÿród³em
sukcesu przy doborze apa-
ratu s³uchowego jest zrozu-
mienie potrzeb pacjenta
i uwzglêdnienie jego indy-
widualnego trybu ¿ycia.
Staranna analiza oczeki-
wañ pacjenta umo¿liwia za-
proponowanie konkretnego

rozwi¹zania w postaci no-
woczesnego aparatu s³u-
chowego” – mówi pani Iza-
bela Marczyk, dyplomowa-
ny audioprotetyk z firmy
FONIKON.

Gabinety audioprotetycz-
ne FONIKON czynne s¹
od poniedzia³ku do pi¹tku.
Ponadto, w ramach trwa-
j¹cej promocji noworocz-
nej, badania s³uchu i kon-
sultacje audioprotetyczne
odbywaj¹ siê bezp³atnie.
Na wizyty mo¿na umówiæ
siê telefonicznie w dogod-
nym dla siebie terminie
(tel. 022 498 74 80).

AS 2008

Gdzie po aparat słuchowy?
Wiele osób zastanawia siê, czy to ju¿ po-
ra na badanie s³uchu czy mo¿e krewni
i znajomi przesadzaj¹ mówi¹c, ¿e coraz
trudniej jest siê z nimi porozumieæ.
A przecie¿ pomiar s³uchu oraz dobór apa-
ratu jest bezbolesny i bezp³atny. 

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

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

APARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 022 498−74−80

ul. Br. Czecha 39
tel. 022 353−42−50

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

- Pani dyrektor, koñcówka
roku we wszystkich instytu-
cjach up³ywa pod znakiem ra-
chunków. Jak w liczbach mo-
glibyœmy przedstawiæ dzia³al-
noœæ po³udniowopraskiego
ZOZ-u w 2007 roku?

- W ubieg³ym roku mieliœmy
przesz³o 106 tysiêcy zadeklaro-
wanych pacjentów. W POZ
udzieliliœmy ponad 174 tysi¹ce
porad i prawie tyle samo w pora-
dniach specjalistycznych. Blisko
16 tysiêcy pacjentów skorzysta-
³o z us³ug stomatologicznych,
a badañ diagnostycznych wyko-
naliœmy prawie... pó³ miliona!

- Skala us³ug œwiadczonych
przez SZPZLO, oczekiwania
pacjentów, wymogi stawiane
przez NFZ wymuszaj¹ rozsze-
rzenie zakresu us³ug, inwesto-
wanie w sprzêt i w kadrê me-
dyczn¹. Jak te sprawy wygl¹-
daj¹ na Pradze Po³udnie?

- Dysponujemy wysoko wy-
kwalifikowan¹ kadr¹ medyczn¹
oraz nowoczesnym zapleczem
diagnostycznym i stale, oczywi-
œcie w miarê mo¿liwoœci finan-
sowych, doposa¿amy nasze pla-
cówki w nowy sprzêt. 

- Na przyk³ad?
- Na przyk³ad pracownie fizy-

koterapii w przychodniach przy
ul. Kickiego i Abrahama wzbo-
gaci³y siê o terapuls, interdyna-
mic, diatonik i rower elektroma-
gnetyczny. Do wszystkich przy-
chodni zakupiliœmy w 2007 ro-
ku nowoczesne aparaty EKG,
a w ZLO przy ul. Korytnickiej
zainstalowaliœmy osiem nowo-
czesnych unitów stomatologicz-

nych i pantomograf. Do naszych
poradni specjalistycznych po-
³o¿niczo-ginekologicznych zo-
sta³y zakupione fotele ginekolo-
giczne i aparat do leczenia
nad¿erek. Nowego sprzêtu przy-
by³o te¿ w pracowni endoskopo-
wej, poradni chirurgii urazowo-
ortopedycznej i kardiologicznej.
Dziêki tym inwestycjom bêdzie-

my jeszcze lepiej s³u¿yæ mie-
szkañcom diagnostyk¹, rad¹ i,
oczywiœcie, pomoc¹.

- Praca kierowanego przez
pani¹ zespo³u zosta³a ostatnio
wysoko oceniona...

- Ma Pan na myœli wyró¿nie-
nie w konkursie „Mazowiecka
Firma Roku 2007” w kategorii
„Medycyna” (na zdjêciu)?

- Tak, to bardzo presti¿owa
nagroda. Gratulujemy i oby
tak dalej!

- Dziêkujê w imieniu ca³ego
zespo³u. To, ¿e nasza praca na
rzecz pacjentów, mieszkañców,

zosta³a tak wysoko oceniona jest
zas³ug¹ ca³ego zespo³u. To za-
s³uga „sztabu” ludzi, którym
pragnê podziêkowaæ. I rzeczy-
wiœcie – oby tak dalej!

- Wróæmy Pani dyrektor do
inwestycji. W minionym roku
powsta³a Poradnia Leczenia
Bólu przy ul. Ostro³êckiej
i Pracownia Prób Wysi³ko-
wych przy ul. Abrahama. Ale
doinwestowania potrzebuje
wiele placówek. I to doinwesto-

wania w tak zwan¹ substancjê
budynku i infrastrukturê...

- W ubieg³ym roku kontynuo-
waliœmy przebudowy i moderni-
zacje. W przychodniach przy
Abrahama, Saskiej, Grochow-
skiej, Korytnickiej i Ostro³êckiej
przeprowadziliœmy moderniza-
cjê instalacji sanitarnej oraz pra-
ce zwi¹zane z remontem instala-
cji wodno-kanalizacyjnej. 

- Wspomnia³a Pani o przy-
chodni przy ul. Grochowskiej
339. Prawie rok temu pisaliœmy,
jak bardzo ta placówka wyma-
ga remontu i prawid³owego za-

gospodarowania. Teraz, po de-
cyzji lokalizacyjnej w sprawie
budowy Stadionu Narodowego,
to bêdzie najbli¿ej po³o¿ona tej
areny przychodnia...

- Przygotowaliœmy projekty
dalszej jej modernizacji i prze-
budowy. Podobnie rzecz siê ma
w odniesieniu do placówki przy
ul. Krypskiej.

- Miejmy nadziejê, ¿e znaj-
d¹ siê tak¿e fundusze na te in-
westycje. Pani dyrektor, od
wielu lat realizujecie ró¿nego
rodzaju programy profilak-
tyczne. Jak wygl¹da³o to w mi-
nionym roku?

- W 2007 roku w naszych pro-
gramach profilaktycznych wziê-
³o udzia³ prawie 27 tysiêcy mie-
szkañców. Do doros³ych skiero-
wany by³ program profilaktyki
chorób uk³adu kr¹¿enia. Do ko-
biet w ci¹¿y niepowik³anej skie-
rowany by³ program „Zdrowie,
Mama i ja”. Prawie 20 tysiêcy
uczniów objêtych by³o progra-
mem zdrowotnym „Zapobiega-
nie chorobom i urazom – Zdro-
wy Uczeñ”. Dziêki wspó³pracy
z Biurem Polityki Zdrowotnej
oraz NZOZ Centrum Medycyny
Szkolnej zaszczepiono 1623
uczniów przeciwko wirusowe-
mu zapaleniu w¹troby typu „A”.
Wœród osób starszych du¿ym
zainteresowaniem cieszy³y siê
szczepienia przeciw grypie.
Z tej us³ugi skorzysta³o piêæ ty-
siêcy mieszkañców. 

- Profilaktyka zawsze by³a
tañsza i dobrze, ¿e stanowi
znaczn¹ czêœæ dzia³alnoœci Za-
k³adu. Co nie znaczy, ¿e SZP-
ZLO Praga Po³udnie mia³by
otrzymywaæ mniejsze pieni¹-
dze na swoj¹ dzia³alnoœæ.
W Nowym Roku ¿yczê jak
najwiêkszej iloœci œrodków na
nasze leczenie i dalszego roz-
woju. Adam Rosiński

Lecznictwo z wyróżnieniem
Rozmowa „Mieszkañca” z Ma³gorzat¹ Stachursk¹-
-Turos dyrektorem SZPZLO Praga Po³udnie.

Niekłańska działa?
– Czy szpitalowi dzieciêcemu przy ul. Nie-
k³añskiej grozi ograniczenie dzia³alnoœci? 
– takie pytania otrzymywa³a nasza redakcja
na prze³omie roku. W odpowiedzi przedsta-
wiamy aktualn¹ sytuacjê w szpitalu im. prof.
dr Jana Bogdanowicza.

Szpital przyjmuje rocznie ok. 150 tysiêcy dzieci z Warszawy i Ma-
zowsza. Wœród sto³ecznych szpitali dzieciêcych to w³aœnie tutaj trafia
najwiêcej pacjentów z urazami i chorobami koñczyn wymagaj¹cych
kosztownego leczenia. Szpital ten jest niezmiernie wa¿ny nie tylko dla
mieszkañców naszych dzielnic - dzia³a przy nim jedyny na Mazowszu
dzieciêcy Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy. 

Nie dziwi wiêc zainteresowanie Czytelników zaniepokojonych sy-
tuacj¹ w placówce oraz w s³u¿bie zdrowia. W chwili obecnej szpital
udziela œwiadczeñ w pe³nym, dotychczasowym zakresie. – Mamy za-
warte ustne po-
rozumienie z le-
karzami, z OZZL
o zawieszeniu
akcji protesta-
cyjnej na dwa
miesi¹ce. Inne
zwi¹zki zawodo-
we wysuwaj¹ je-
szcze roszczenia
p³acowe w sto-
sunku do dyrek-
cji – mówi³ nam
we wtorek dy-
rektor naczelny
szpitala Pawe³ Chêciñski. – Ale sytuacja nadal jest dramatyczna - dy-
¿ury lekarzy „spinaj¹ siê” na s³owo honoru, mamy ju¿ luki w dy¿urach
poniewa¿ ¿aden z lekarzy nie podpisa³ klauzuli „opt-out” (umo¿liwia-
j¹c¹ wyd³u¿enie czasu pracy – przyp. ar). Lekarze nie podpisali klau-
zuli dlatego, ¿e pomimo wczeœniejszych zapowiedzi resortu zdrowia,
dyrektor nie otrzyma³ œrodków umo¿liwiaj¹cych zaspokojenie ich ro-
szczeñ. Niezadowalaj¹ce s¹ tak¿e œrodki finansowe przyznane szpita-
lowi przez NFZ. Œrednio, globalny bud¿et szpitala wzroœnie o ok.
5%. Przy takim stanie nie ma pieniêdzy na podwy¿ki. Oznacza to, ¿e
szpital w ci¹gu najbli¿szych tygodni mo¿e siê znacznie zad³u¿yæ. Wg
Jerzego Serafina, rzecznika Mazowieckiego Oddzia³u NFZ, dyrektor
Chêciñski informuj¹c poprzez media o bardzo trudnej sytuacji szpi-
tala „stwarza nieuzasadnione napiêcia spo³eczne”. Niemniej, gdyby
dyrektor nie powiadamia³ o sytuacji szpitala, to zapewne ta sytuacja
by³aby jeszcze gorsza. Rzecznik NFZ zapewnia, ¿e Andrzej Jacyna
szef  Mazowieckiego Oddzia³u NFZ wyst¹pi³ do prezesa Funduszu dr
Jacka Paszkiewicza o zmianê planu finansowego. W konsekwencji
ma to umo¿liwiæ skierowanie na Mazowsze wiêkszych œrodków.
Oby tak by³o i oby zyska³ na tym tak¿e szpital dzieciêcy przy ul.
Niek³añskiej.                                                                             ar
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ANTYKI

� Kupiê – monety, znaczki, po-
cztówki, 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

KUPIĘ

�� AAA Antyki, meble, obrazy,
zegary, platery, srebra oraz in-
ne 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, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 022 831-36-48
�� Znaczki, pocztówki, monety,
medale, banknoty, akcje. 

Tel. 022 841-09-35; 
0501-050-948

SPRZEDAM

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

www.odkurzaczerainbow.pl

MEDYCZNE

�� Alkoholowe odtrucia, narko-
tykowe, Esperal. Tanio. Gabi-
net, dojazdy. 

Tel. 022 671-15-79, 
022 613-98-37

NAUKA

�� AAA Angielski, niemiecki –
nauczyciel. Tel. 0601-20-93-41
� Gra na pianinie, dojazd. 

Tel. 0604-155-167
� Kursy przygotowawcze do ma-
tury. Tel. 022 879-87-66; 

0602-23-28-79
� Liceum dla doros³ych. 

Tel. 022 498-65-95
� Niemiecki, angielski. 

Tel. 0604-06-06-41; 
022 810-02-22

� Poœrednictwo i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami – studia pody-
plomowe. Tel. 022 879-87-66
� Szkolenia BHP. 

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

Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

� Gara¿ wygodny na d³u¿ej,
osiedle Kinowa. 

Tel. 022 810-21-33
� Miejsce parkingowe w gara¿u
podziemnym przy ul. Budrysów
14. Tel. 0507-095-078

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� Bezpoœrednio kupiê plac na
Grochowie zabudowany lub nie-
zabudowany – pod budownictwo
wielorodzinne. Pilne! 

Tel. 022 610-77-94; 
0501-103-792

� Grunt – dzia³kê 5000-6000
m kw. na cele przemys³owo-pro-
dukcyjne na Pradze Po³udnie
(Marysin Wawerski, Rembertów,
Kawêczyn, Wygoda). 

Tel. 0603-599-805

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Gara¿ murowany ul. Turbino-
wa. Tel. 0602-609-550
� Miêdzynarodowa 38 m kw.;
275 tys. Tel. 504-273-949
� Perkuna 64 m kw., dwupozio-
mowe. Tel. 504-273-949

DAM PRACĘ

� Dom Pomocy Spo³ecznej
w Warszawie zatrudni: pokojo-
we, opiekunki, pielêgniarki. 
Tel. kontaktowy 022 516-92-26 
� Firma odzie¿owa zatrudni
szwaczki, dobre warunki, wolne
soboty. Wawer ul. Rezedowa 21
(blisko Marsa). Tel. 0509-855-149
�� Pracownia cukiernicza zatru-
dni osoby bez doœwiadczenia do
wypieku tortów (7z³/h). Poszuku-
jê równie¿ uzdolnionej plastycz-
nie osoby z doœwiadczeniem do
dekorowania 8,5 z³/h. Marysin
Wawerski. Tel. 022 815-64-23
� Sprz¹tanie mieszkania. 
Tel. 022 815-20-89; 0506-16-36-97

PRAWNE

RAMKA
� Doradztwo Prawne – pe³ny za-
kres. Kancelaria Prawna Pietruk
s.c. Konkurencyjne ceny ul. Gro-
chowska 306/308 lok. 29. Tel.
022 879-92-29; 0502-27-51-94;
www.pietruk.eu 
� Kancelaria Prawna, ul. Gro-
chowska 207 (Universam, nad
bankiem), szeroki zakres us³ug,
przystêpne ceny. Godz. otwarcia:

wtorki 11.00-17.00, w pozosta³e
dni, po wczeœniejszym umówieniu.

Tel. 022 810-00-61 wew. 252 
(we wtorki), 0509-959-444. 

22 stycznia kancelaria 
bêdzie nieczynna. 

�� Kancelaria Adwokacka adw.
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukoœna.
Tel. 022 613-04-30; 0603-807-481
�� KANCELARIA ADWO-
KACKA – prawo cywilne, kar-
ne, spadkowe, rodzinne –obs³u-
ga. Porady. Miêdzylesie ul.
Dziêcieliny 3 m 11, wtorek
i czwartek 15.00-18.00. 

Tel. 022 815-31-80; 
0501-025-692

RÓŻNE

� Domy z bali. Tel. 0888-708-
650
� Si³ownia, sauna Podskarbiñska
7 B – najtaniej! 

Tel. 022 870-52-72

USŁUGI

� Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 0692 614 577
� Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami. 
Tel. 022 380-32-03; 0607-838-608
�� ALKO PRZEPROWADKI
i meblowozy. 1 z³/km. 

Tel. 0512-139-430
�� AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zacho-
dnie. Naprawa. 
Tel. 022 612-95-23, 0609 105 940
�� Alternatory, rozruszniki – na-
prawa, spawanie ul. Kawcza 40. 

Tel. 022 610-53-43
� Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976
��Automatyczne pralki – napra-
wa, tanio. Tel. 022 810-67-92; 

0605-404-132
� Cyklinowanie, lakierowanie -
Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
� DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

Tel. 022 642-96-16
�� 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, prze-
róbki, wszelkie naprawy. Ul. Za-
mieniecka 63. 

Tel. 022 610-23-05

� Futra, przeróbki, zamówienia -
ul. Dokerów 11. 

Tel. 022 611-96-59
�� Gaz, hydraulika – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia gazo-
we. Tel. 022 610-72-31; 

0662-065-292
�� Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹cze-
nia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 022 610-88-27; 0604-798-744
�� Glazura, malowanie, tapeto-
wanie, hydraulika, elektryka,
panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 022 615-58-13, 

0504 61 88 88
� Glazura, panele, remonty. 
Tel. 022 424-32-07; 0692-881-945
� Glazura, terakota. 

Tel. 0694-809-402
� Glazurnik – 20 lat doœwiadcze-
nia. Tel. 022 612-59-98
� Glazura, hydraulika, remonty. 

Tel. 022 671-05-82
�� Hydrauliczne. 

Tel. 022 615-58-13; 
0504-61-88-88

� Hydrauliczne, gazowe – soli-
dnie. 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¿, kopa-
nie szamb. Drobne naprawy i itp. 

Tel. 022 371-85-33
��Malowanie, tapetowanie, pa-
nele. Tel. 022 615-76-97; 

0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. 

Tel. 022 615-58-13; 
0504-61-88-88

� Malowanie, panele – remonty. 
Tel. 022 424-32-07; 0692-881-945
� Malowanie, gipsowanie, pane-
le. Tel. 0606-46-44-53
��Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 022 612-01-95; 
510-711-163

� Malowanie, tapetowanie, gi-
psowanie. Tel. 022 810-90-22
�� Naprawa i przestrajanie tele-
wizorów krajowych i zagra-
nicznych, magnetowidów, urz¹-
dzeñ elektronicznych. Gwaran-
cja. 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
sprzêt AGD, z³om w ka¿dej po-
staci, makulaturê, st³uczkê.
W³asny transport. Sprz¹tanie
piwnic. Tel. 022 499-20-62 
� Panele, g³adŸ, malowanie. 

Tel. 022 610-35-58; 
0505-543-594

� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywa-
nów, 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
� Pralki, lodówki. 
Tel. 0601-361-830; 022 671-80-49;

0604-910-643
�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio. 
Tel. 022 810-25-72; 0501-190-127
RAMKA
�� Remonty (równie¿ komple-
ksowe) – firmy i osoby prywat-
ne. Tanio – szybko – solidnie.
Tel. 0507-080-611
RAMKA
�� Sprzeda¿ i monta¿ okien. Ce-
ny producenta. Rachunki. Ta-
nio, solidnie, szybko. Tel. 0507-
080-611
�� STOLARZ - wykona solidnie
- meble, zabudowy, kuchnie, sza-
fy, pawlacze i inne. 

Tel. 022 810-38-04; 
0602-126-214

�� Tapicerskie. 
Tel. 022 612-53-88

� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771 
� Uk³adanie parkietów, przek³a-
danie, cyklinowanie, lakierowanie
– osobiœcie. Tel. 022 810-70-88;

0609-542-545
� ¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 022 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale, role-
ty 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

�� BEZP£ATNIE STOMATO-
LOGIA: LECZENIE I PRO-
TEZY NFZ. Tel. 022 870-55-00

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD (bez lodówek)
z³om w ka¿dej postaci, maku-
laturê, st³uczkê. W³asny trans-
port. Sprz¹tanie piwnic. 

Tel. 022 499-20-62 

Remonty (równie¿ komple-
ksowe) – firmy i osoby pry-
watne. Tanio – szybko – soli-
dnie.           Tel. 0507-080-611

Sprzeda¿ i monta¿ okien. Ce-
ny producenta. Rachunki. Ta-
nio, solidnie, szybko. 

Tel. 0507-080-611

Doradztwo Prawne – pe³ny za-
kres. Kancelaria Prawna Pietruk
s.c. Konkurencyjne ceny ul. Gro-
chowska 306/308 lok. 29. 

Tel. 022 879-92-29; 
0502-27-51-94; 
www.pietruk.eu
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

NIERUCHOMOŚCI

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38
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� 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

specjaliœci:
�� psycholog (opinie) �� reedukator 

�� couch

GABINET POMOCY „MIKROL”
PSYCHOLOGICZNO−PEDAGOGICZNEJ 

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

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

ZDROWIE I SI£Y ODZYSKASZ TYLKO W KRYNICY-ZDROJU

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

www.krynica.com.pl/zgoda/

zaprasza na FERIE ZIMOWE 2008
7-dniowe turnusy lecznicze od soboty do soboty w cenie 595 z³ od osoby! 

oferta aktualna od 12.01.2008 do 16.03.2008.
W cenie turnusu: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie, bogaty program
kulturalny, ca³odobowa opieka medyczna.Istnieje mo¿liwoœæ korzystania odp³atnie z zabie-
gów balneologicznych.W pobli¿u lodowisko i wyci¹gi narciarskie i inne atrakcje!!!

Ju¿ dziœ zadzwoñ i zapytaj o szczegó³y.

REKLAMA REKLAMA

� FUNDUSZ EMERYTALNY OFE
� UBEZPIECZENIA

– PE£NY ZAKRES
� FUNDUSZE INWESTYCYJNE ~ 50

Zapewniamy kompleksow¹ ochronê
finansow¹ i ubezpieczeniow¹ 

Tobie i Twojej rodzinie
Krzysztof Szczepañski

tel. 606-28-74-55

TTTTwwwwóóóó jjjj     FFFF rrrr yyyyzzzz jjjj eeee rrrr
ul. Siennicka 22
Zapraszamy codziennie 

w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00

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

„Ma³y Bazarek”)

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 16 i 30.I
tel. 613−63−53, 

672−80−50, 813−65−05, 
Uczymy z sukcesem!Uczymy z sukcesem!

KAT. „A” „B” „C” „E”

ZAK£AD US£UG 
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
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W poczcie mailowej znala-
z³am apel o to, ¿eby myœleæ
„produkuj¹c” œmieci. Wyda-
³o mi siê to naprawdê g³upie,
bo przecie¿ œmieci nie „pro-
dukujê”, ja po prostu wyrzu-
cam z domu to, co zbêdne!
Tak mi siê tylko wydawa³o…
Okazuje siê, ¿e œmieci mo¿-
na wyrzucaæ g³upio i m¹-
drze. 

Dziœ ka¿dy musi mieæ pod-
pisan¹ umowê z firm¹ wy-
wo¿¹c¹ œmieci, nowoœci¹
jest te¿ koniecznoœæ segrego-
wania odpadów na papier,
plastik i szk³o. Niedba³ym
gro¿¹ dotkliwe kary, w do-
datku ceny wywozu znacznie
wzros³y!

Podwy¿ki dotknê³y wszyst-
kich. Czy mamy na nie
wp³yw? Jasne, ¿e tak!  Ale
segregacja œmieci to jeszcze
nie wszystko! 

Jeœli w 12-piêtrowym blo-
ku mieszka na ka¿dym piê-
trze 6 rodzin, a ka¿da z nich
wypija 2 du¿e butelki czy
kartony napojów dziennie,
to pustymi opakowaniami
zape³ni¹ w 2 dni standardo-
wy kontener ze zsypu.

Kontener za³adowany pu-
stymi opakowaniami (plus
puste przestrzenie miêdzy ni-

mi) czeka na œmieciarzy,
którzy s¹ zadowoleni. Dla-
czego? Bo bior¹ pieni¹dze
za opró¿nienie pe³nego poje-
mnika, bez wzglêdu na to, ile
wa¿y i ile w nim jest „powie-
trza”.

Gdyby jednak przed wy-
rzuceniem butelki plastiko-
we sp³aszczaæ (choæby zdep-
taæ), a nastêpnie mocno za-
krêciæ nakrêtkê, by powie-
trze nie zassa³o siê z powro-
tem do wewn¹trz, gdyby pu-
ste kartony po mleku i so-
kach te¿ sk³adaæ na p³ask,
zape³nienie tego samego po-
jemnika zajê³oby nie 2, a 7-8
dni! Im wiêksze butelki wy-
rzucamy, tym wiêcej miejsca
zaoszczêdzimy sp³aszczaj¹c
je. Roczny koszt wywozu po-
jemnika „g³upich” œmieci

przekracza 4.000 z³. Koszt
opakowañ sprasowanych to
przeciêtnie a¿ cztery razy
mniej: wywóz jest konieczny
cztery razy rzadziej, bo
œmietnik zape³nia siê o wiele
wolniej!

Wniosek prosty: mieszkañ-
cy tego budynku mog¹ ³atwo
zaoszczêdziæ a¿ 3.000 z³
rocznie! Ró¿nicê widaæ go-
³ym okiem na zdjêciu.

Decyzja nale¿y do ciebie:
wolisz p³aciæ za œmieci „g³u-
pie” czy te¿ niewielkim wy-
si³kiem zaoszczêdziæ parê ty-
siêcy na niewrzucaniu po-
wietrza do zsypu? Bo op³ata
za wywóz pobierana jest nie
od wagi, lecz od objêtoœci
twoich œmieci. Naszych
œmieci!

żu

Œmieci 
g³upie
i nieg³upie

Kobiecym okiem

F
ot

. J
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G
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 1

POZIOMO: 1-A narz¹d mowy. 1-J sakrament z wod¹. 
2-E zespó³ namiotów pod go³ym niebem. 3-A kobierzec na
œcianie. 3-G ma³y piesek pokojowy. 4-E pop³och. 4-L sznur
z petl¹, lasso. 5-G tajna armia w Ulsterze. 6-A odrzuca wia-
rê w Boga. 6-K imiê mêskie. 7-B litera alfabetu greckiego.
7-G ukraiñski taniec. 8-D dalszy plan. 8-J niedŸwiedŸ ame-
rykañski. 9-F interwa³ muzyczny. 10-A du¿¹ koœæ. 10-H
dwukad³ubowa ³ódŸ. 11-A dni wolne od szko³y latem. 12-H
sportowiec na dr¹¿ku. 13-A rêczna broñ palna. 14-J tury-
styczny kajak, rower. 15-E umizgi, konkury. 16-A rzeka
w zachodnich Chinach.16-J podró¿ny.
PIONOWO: A-1 cz³owiek z zaburzeniami mowy. A-10 po-
rêczyciel. B-6 stolica Albanii. C-1 zacz¹tek, embrion. 
C-10 po³o¿nik. D-6 grunt, za³o¿enie, sedno. E-1 busola. 
E-11 brak poszanowania dla ogólnie przyjêtych norm. F-8
na³ogowy pijak. G-1 Edyta, piosenkarka. H-2 afrykañskie

pañstwo z Kinszas¹. H-7 ogon zaj¹ca. H-12 niezdara, ga-
pa. I-3 pracuje w tkalni. I-9 pañstwo w Afryce. J-1 izba wiê-
zienna lub klasztorna. J-7 dawniej opat. J-12 kompleks
górski. K-5 pokrowiec na skrzypce. L-1 przewód do trans-
portu cieczy i gazu. L-8 taniec rodem z Kuby. £-4 aroma-
tyczny napój alkoholowy. £-12 zaciêcie krasomówcze. M-1
autor utworów epickich. N-8 Janos (1817-1882), poeta wê-
gierski. O-1 drobny ptak wróblowaty. O-12 rasa ma³ych
psów myœliwskich. opr. A. Kemski

Rozwi¹zania nale¿y przes³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Roz-
wi¹zanie krzy¿ówki Nr 24/07: „Ma³a strata, krótki
¿al”. Nagrodê ksi¹¿kow¹ wylosowa³a: p. £ucja Buj-
niewicz z ul. Opinogórskiej. Po odbiór zapraszamy
do redakcji. Wa¿ne do 18.01.br.

	 	
			
		

	 
	

	
		
	
	

H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

Jeœli jesteœ w zwi¹zku bez zobowi¹zañ, mo¿e za-
cz¹æ Ciê nurtowaæ pytanie – czy warto ci¹gn¹æ
go dalej? Mo¿esz zacz¹æ oczekiwaæ od partnera
wiêkszej odpowiedzialnoœci. Jeœli jesteœ samotny
mo¿esz liczyæ na doborowe towarzystwo i wspa-
nia³¹ karnawa³ow¹ zabawê. Uwa¿aj tylko, abyœ
nie sta³ siê ofiar¹ chwilowego zauroczenia – nie
pomyl siê. Jeœli masz sta³ego partnera, mo¿e Ciê
kusiæ, aby z³amaæ przysiêgê wiernoœci…

�� BYK 22.04-21.05
Ten nowy rok przyniesie Ci wiêcej przygód i nie-
spodzianek ni¿ ostatnie 10 lat razem wziête. Od
tego, czego szukasz, zale¿y czy Ci bêdzie z tym
dobrze, czy Ÿle. Powinieneœ bardziej kontrolowaæ
swój wydatki, bo potrzeby i ambicje bêd¹ du¿e,
a zwi¹zane z nimi potrzeby zawy¿one. Rzeczy,
które uznawa³eœ za luksusowe, uznasz teraz za
co Ci siê nale¿y. Zacznij dbaæ o siebie, nie lekce-
wa¿ swojego zdrowia i pamiêtaj o terminach ba-
dañ kontrolnych.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Niektóre z Twoich pomys³ów s¹ niezbyt konkret-
ne, dlatego nie pogr¹¿aj siê w marzeniach, tylko
zmobilizuj do systematycznej pracy. Najwiêcej
uwagi bêd¹ wymaga³y sprawy urzêdowe. Warto
pokusiæ siê o pomoc jakiegoœ doradcy, który po-
prowadzi Ciê przez niuanse urzêdniczych formal-
noœci. Poza tym nie daj siê zimowej chandrze
i nie ulegaj zniechêceniu.

�� RAK 22.06-22.07
W tym miesi¹cu bêdziesz mia³ okazjê zaprezento-
waæ siê z jak najlepszej strony. Twoje szybkie,
skuteczne dzia³anie i ciekawe pomys³y pomog¹ Ci
uzyskaæ wspania³e efekty w pracy. Zostaniesz do-
ceniony przez szefa i wspó³pracowników. W ¿yciu
prywatnym nie omin¹ Ciê okazje do karnawa³owej
zabawy. Korzystaj na ca³ego i ciesz siê ¿yciem.

�� LEW 23.07-23.08
Niepotrzebnie zajmujesz siê problemami, które Ciê
nie dotycz¹. Zadbaj o swoje sprawy, tym bardziej,
¿e musisz do³o¿yæ wiêkszych starañ, aby osi¹gn¹æ
to, co chcia³eœ. Æwicz swoj¹ cierpliwoœæ, uwa¿aj na
swoj¹ apodyktycznoœæ w stosunku do otoczenia,
nie zapominaj o swoim atucie – wdziêku, który u³a-
twia Ci ¿ycie. Chroñ organizm przed ch³odem.

�� PANNA 24.08-23.09
Istniej¹ szanse, ¿e spe³ni¹ siê Twoje najskrytsze
marzenia. Nie za³amuj siê drobnymi niepowodze-
niami, obecna sytuacja wymaga od Ciebie cierpli-
woœci i pewnej pokory. Wszystkie Twoje dzia³ania
przynios¹ po¿¹dany skutek i korzyœci. Nie kryj siê
ze swoimi pomys³ami – b¹dŸ bardziej przedsiê-
biorczy. Teraz jest pomyœlny czas na realizacjê no-
wych, œmia³ych pomys³ów. Sprzyjaj¹ Ci te¿ urzêdy. 

�� WAGA 24.09-23.10
W uczuciach postaraj siê byæ szczerym i nie rób
nikomu nadziei tylko dlatego, aby nie sprawiæ

przykroœci. Tegoroczne prognozy w sprawach
sercowych s¹ dla Ciebie pomyœlne. Osoby sa-
motne mog¹ nawi¹zaæ ciekawe znajomoœci, te
w sta³ych zwi¹zkach odnowi¹ swoje uczucia.
W pracy natomiast pomyœl jak usprawniæ swoj¹
dzia³alnoœæ. Mo¿e warto zakupiæ nowy sprzêt?
Dbaj o zdrowie i koniecznie z³ó¿ wizytê swojemu
ulubionemu dentyœcie 

�� SKORPION 24.10-23.11
Zima w pe³ni, a Ty zapewne marzysz o zimowych
szaleñstwach. Uwa¿aj tylko na kontuzje i wypadki,
teraz w Twoim przypadku brawura nie jest wskaza-
na, uwa¿aj nawet jak chodzisz po oblodzonym cho-
dniku. Jeœli teraz postanowisz inwestowaæ – zacho-
waj spokój i uwa¿aj na konkurencjê. Pomyœl jak do-
brze siê sprzedaæ, szukaj nowych mo¿liwoœci
i wspó³pracowników. W uczuciach chwilowy zastój,
wiosna powinna byæ bardziej ³askawa. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
W tym miesi¹cu wyka¿ siê wiêkszym zrozumie-
niem. Samotne Strzelce chwilowo nie mog¹ liczyæ
na wielkie uczucie, ale na pewno jakiœ flirt i zwi¹za-
ne z tym atrakcje towarzyskie nie zawiod¹. Staraj
siê nie mieæ wygórowanych ambicji, bo mo¿esz siê
niepotrzebnie rozczarowaæ, jeœli siê nie spe³ni¹.
Unikaj stresuj¹cych sytuacji, zadbaj o komfort psy-
chiczny i wiêcej czasu poœwiêæ swoim potrzebom.
Mo¿e warto wybraæ siê do fryzjera lub kosmetyczki? 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Najbli¿sze tygodnie bêd¹ bardzo pozytywnie
wp³ywa³y na Twoj¹ sytuacjê zawodow¹ i finanso-
w¹. Najwiêksze korzyœci odniesiesz, gdy swoje si-
³y po³¹czysz z grup¹ osób, które bêd¹ dzia³aæ
podobnie jak Ty. W sprawach sercowych ma³y za-
stój. Nie znaczy to jednak, ¿e nie odniesiesz suk-
cesu towarzyskiego. A przed Tob¹ wiele obiecuj¹-
cych imprez... 

�� WODNIK 21.01-19.02
Na pocz¹tku nowego roku czeka Ciê wiele do-
brych chwil i naprawdê mo¿esz liczyæ na uœmiech
fortuny. ¯yczliwoœæ otaczaj¹cych Ciê ludzi bêdzie
mia³a zbawienny wp³yw na to, co zrobisz. W spra-
wach zawodowych szykuj¹ siê ciekawe propozy-
cje, wzrosn¹ twoje dochody i bêdziesz mia³ wiêk-
sz¹ mo¿liwoœæ wp³ywania na swoje ¿ycie.
W uczuciach odczujesz pewien niedosyt, ale jeœli
prze³amiesz swoj¹ nieœmia³oœæ i zrobisz pierwszy
krok to… wszystko mo¿e siê zdarzyæ!

�� RYBY 20.02-20.03
Do wielu spraw podchodzisz zbyt emocjonalnie.
Zmienne nastroje pog³êbiaj¹ Twoj¹ wra¿liwoœæ,
ale czasem denerwuj¹ najbli¿szych i znajomych.
Pomyœl jak zmieniæ swoje ¿ycie, by by³o w nim
wiêcej radoœci i luzu. Na pewno przy innym na-
stawieniu rozwi¹zanie wiêkszoœci problemów nie
bêdzie takim wielkim utrapieniem. Koniecznie po-
pracuj nad swoim zachowaniem, bo przez swoj¹
nies³ownoœæ masz k³opoty z otoczeniem. Merlin

8-O 1-M 7-G 12-O 5-E 1-C 3-D 12-J 10-K 6-L 5-A 13-B 10-A

15-H 8-D 3-G 13-£ 9-J

- Oho! Z daleka widaæ, ¿eœ pan, panie
Eustachy, nie w sosie. Pan G³ówka nie my-
li³ siê - rzeczywiœcie pan Mordziak po-
chmurny by³ jak pogoda wokó³. Ciê¿kie
chmury, mróz i wiatr jak na Antarktydzie.
Kupcy, a nawet kupcowe z bazaru na Szem-
beka rozgrzewali siê czym mogli, przewa-
¿a³a jednak metoda tradycyjna, co by³o wi-
daæ i czuæ. 

- A mo¿eœ siê pan na Sylwestra nie wy-
skaka³? - zapyta³ wœcibsko pan Kazimierz. 

- A tak! ¯ebyœ pan wiedzia³, ¿e szlag
mnie trafi³. Da³em siê nabraæ i wzi¹³em
Krysiê pod Pa³ac Kultury. Mówiê: Krysia,
„zakochajmy siê i my w Warszawie”. Tak
przecie¿ magistrat zachêca³ ludnoœæ do
wspólnej sylwestrowej zabawy. Panie! Du-
³o, wia³o, nic nie by³o widaæ i nic nie by³o
s³ychaæ. Nawet sztucznych ogni, które
wszêdzie – od Nowego Jorku po Moskwê
s¹ g³ówn¹ atrakcj¹ Sylwestra. Ale u nas
musi byæ inaczej! U jakiœ uczony wymyœli³,
¿e najpierw puœci siê dymy. Wiesz pan - ta-
kie jak na koncertach, ¿eby zakryæ krzywe
nogi artystek i odwróciæ uwagie od „œpie-
wu” artystów. Tak zadymili, ¿e cz³owieka
obok nie by³o widaæ, a co dopiero nieba.
Na dodatek g³oœniki by³y Ÿle ustawione,
wiêc toastów i ¿yczeñ te¿ nie by³o s³ychaæ,
ale za to ochroniarzy by³o wiêcej ni¿ pu-
blicznoœci.

- Niech pan nie przesadza, panie Eusta-
chy, czyta³em, ¿e by³o sto tysiêcy luda.

- To chyba Gronkiewiczowa ka¿dego po
piêæ razy liczy³a. Zreszt¹, kto tu ma siê „za-
kochaæ w Warszawie”, jak tu sami przyjez-
dni? W Krakowie, we Wroc³awiu, mog³o
byæ po sto tysiêcy ludzi, no bo zjechali do
domów na œwiêta. Warszawa, panie Kaziu,
jest jak pokój przechodni. Ka¿dy wlezie,

huku narobi i tylko patrzy, co by tu z garów
wy¿reæ. 

- Niech pan nie przesadza, tak jest we
wszystkich stolicach œwiata. Zreszt¹ teraz
Warszawa bêdzie tylko piêknieæ i korki
uliczne gubiæ. Wylot w Jankach przerobi¹,
metro skoñcz¹, na Œwiêtokrzyskiej now¹
kanalizacjê po³o¿¹, kostkie przed Pa³acem
Prezydenckim, nasz¹ P³owieck¹ z Marsa
maj¹ skoñczyæ, a nawet zacz¹æ przebudowê
ronda Wiatraczne. Klawo bêdzie!

- Metro, panie Kaziu, pó³ wieku ju¿ budu-
j¹. Nawet najstarsi ludzie nie pamiêtaj¹,
kto budowe zacz¹³. Ale ja pamiêtam – Bie-
rut. Nie mówi¹ o tem, bo to nazwisko teraz
trefne, chwal¹ siê tylko: metro skoñczymy!
Przez pó³ wieku to metro powinno byæ doo-
ko³a miasta i ze dwa razy w poprzek. 

- Niech pan nie marudzi. Sam pan wiesz,
¿e u nas tylko chêci by³o pod dostatkiem,
ale nigdy forsy. Teraz Unia daje skolko
ugodno.

- Owszem, tylko czy da nam Chiñczy-
ków?

- Po jak¹ cholerê znów panu Chiñczycy?
- A kto to bêdzie budowa³, jak nasi fa-

chowcy wszyscy w Reichu i w Anglii? Naj-
chêtniej, panie Kaziu, to na czas tych re-
montów cz³owiek by gdzieœ wyjecha³, ¿eby
przeczekaæ. Tylko, cholera wszêdzie tak bê-
dzie, bo Unia w ca³ej Polsce chce siê czuæ
u nas jak u siebie. Ca³a nadzieja, ¿e w tem
rozgardiaszu naszego bazaru ca³kowicie
nie rusz¹. W koñcu jakiœ folklor miejscowy
powinien byæ zachowany.

- Przetrzymamy, panie Eustachy, spokoj-
na g³owa. Nie takie rzeczy cz³owiek wytrzy-
ma³ i ¿yje. Obyœmy tylko zdrowi byli, czego
panu z Nowym Rokiem ¿yczê. 

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Z Nowym Rokiem
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104 urodziny obchodzi³a 6
stycznia mieszkanka Pragi –
pani Aleksandra Kwapiñska.
Szacowna Jubilatka œwiêtowa-
³a razem z najbli¿szymi, bo
chocia¿ Jej rodzina jest poro-
zrzucana po ca³ym œwiecie – to

ten dzieñ jest dla nich szcze-
gólny. Jubilatka pamiêta obie
wojny œwiatowe i nigdy nie
poddawa³a siê z³ym nastrojom
i ciê¿kim czasom. Wychowa³a
syna, dwie wnuczki oraz kilka-
naœcioro siostrzeñców i bratan-
ków, którzy po ukoñczeniu
podstawówki przyje¿d¿ali do
niej – do Warszawy – kontynu-
owaæ naukê. 

� � �
Spadkobiercy Arpada Cho-

wañczaka i Aurelii Czar-
nowskiej, którzy w 1920
roku kupili grunty pod
obecnym Stadionem 
X-lecia w Warszawie,
chc¹ je odzyskaæ.
Przedwojenni w³aœciciele
stracili te tereny na mocy tzw.
dekretu Bieruta. 

Pe³nomocnik spadkobier-
ców Joanna Modzelewska do-
maga siê uniewa¿nienia decy-
zji powojennych w³adz, które
w 1954 r. odmówi³y przyzna-
nia prawa w³asnoœci do ode-
branych dekretem terenów.
Powiedzia³a, ¿e szacunkowa
wartoœæ tego gruntu wynosi
od 1 do 4 mld z³.  Chodzi
o nieruchomoœæ i pas ziemi
ci¹gn¹cy siê w stronê Parku
Skaryszewskiego o po-
wierzchni ok. 10 hektarów.
Zdaniem Modzelewskiej,
sprawa ustalenia w³asnoœci
„jest oczywista”, co - jak
mówi - potwierdza wyrok s¹-
du z marca 1920 roku oraz
wpis do ksiêgi wieczystej. 

� � �
Ma³o kto wie, ¿e przy ul. Sa-

skiej 78 mieœci siê jedyna
w Warszawie szko³a chemicz-
na. Technikum Chemiczne Nr 3
od lat organizuje wiele cieka-
wych imprez w ramach popula-
ryzacji chemii jako nauki do-
œwiadczalnej. W listopadzie
i grudniu bie¿¹cego roku szkol-
nego w laboratoriach szko³y zo-
sta³y przeprowadzone zajêcia
praktyczne przygotowuj¹ce
uczniów klas II i III gimnazjum
do „Konkursu Chemii Do-
œwiadczalnej”. 15 stycznia
2008 roku do konkursu przyst¹-
pi 144 uczniów z 28 gimnazjów
z Warszawy i okolic. „Chemik”

zaprasza równie¿ na wyk³ady
popularno-naukowe poparte
doœwiadczeniami. 

Og³oszono równie¿ konkurs
dla gimnazjalistów na najcie-
kawszy projekt „Nietypowego

uk³adu okresowego”. Prace
wykonane dowoln¹ technik¹

mo¿na sk³adaæ do po³o-
wy marca. Rozstrzy-

gniêcie konkursu,
wystawa najcie-
kawszych projek-

tów i wrêczenie na-
gród laureatom nast¹pi

podczas Festynu Chemiczne-
go -11 kwietnia 2008 roku.
Uczniowie ko³a chemicznego
wykonaj¹ szereg efektownych
i ciekawych eksperymentów,
a na uczestników czeka wiele
atrakcji i konkursów. Szcze-
gó³owe informacje mo¿na uzy-
skaæ ze strony internetowej:
www.technikumchemiczne.edu.
pl lub pod numerami tel. (022)
617-33-74, (022) 617-52-36. 

� � �
W okresie zimowym warto

odwiedziæ szklarniê ekspozy-
cyjn¹ „Zielony Raj” w Ogro-
dzie Botanicznym PAN w Po-
wsinie. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguje du¿a kolekcja papro-
ci tropikalnych, najwiêksza
w Polsce. W Ogrodzie upra-
wiane s¹ roœliny u¿ytkowe tro-

pikalne i subtropikalne m.in.:
cytryny, pomarañcze, grejpfru-
ty, mandarynki, pompele oraz
ciekawa odmiana cytrona na-
zywana „Rêk¹ Buddy”, której
owoc przypomina d³oñ. Zoba-
czyæ mo¿na tak¿e kwitn¹ce:

kawê i herbatê. W kolekcji
znajduje siê tak¿e kilka gatun-
ków pieprzu, a tak¿e inne egzo-
tyczne roœliny jak mêczennica,
oliwki, laur czy granat. Obe-
cnie w pe³ni kwitnienia znajdu-
je siê bogata kolekcja kamelii,
zaczynaj¹ kwitn¹æ begonie.

(ab) (mkp)
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Zaproszenia dla mieszkańców
� Klub „Dziwny Œwiat Edwarda M”. Plac Szembeka 4A - Festiwal „Literatura na peryferiach”
– 22.01. godz. 18.30 – Jak zbudowa³em „Mury Hebronu”. Spotkanie z Andrzejem Stasiukiem, auto-
rem rozgrywaj¹cych siê m. in. na Pradze Po³udnie powieœci i opowiadañ: „Jak zosta³em pisarzem”,
„Dziewiêæ” „Dukla”, „Bia³y kruk” i „Fado”. 
� Klub Kultury „Goc³aw” ul. Abrahama 10 (wejœcie od ul. Bora-Komorowskiego przy basenie
„Wodnik”) – 14.01. godz. 18.00 – „Czekaj¹c na mi³oœæ” – pastora³kowe przedstawienie multimedial-
ne w wykonaniu zespo³u teatralno-muzycznego ze Szko³y Podstawowej nr 163; 20.01. godz. 17.00 –
„Bal Karnawa³owy dla dzieci” – zabawa taneczno-muzyczna pe³na niespodzianek i konkursów
z udzia³em aktorów Kabaretu Atlantis. Bilet wstêpu 3 z³ (dla dzieci z KK Goc³aw zaproszenia bez-
p³atnie); 21.01. godz. 19.00 – „Koncert Noworoczny” – muzyka ³atwa, lekka i przyjemna w wykona-
niu Ludmi³y Piechowskiej – wokal, Tomasza Wachowskiego – piano, instrumenty klawiszowe, Ada-
ma Bohdanowicza-skrzypce; 22.01. godz. 18.00 – „Wyzwolenie Warszawy – prawda historyczna
o zajêciu lewobrze¿nej Warszawy przez Armiê Czerwon¹ i I Armiê WP- forum historyczne z udzia-
³em historyka Artura Grundmana. Konsultacja historyczna i prowadzenie Krzysztof Wysocki. 23.01.
godz.19.00 – „Kabaret nie tylko dla Babci i Dziadka” – wieczór satyryczno- muzyczny; 11, 18, 25.01.
– PGJ Lab, B- Boying Workshops” – Warsztaty taneczne break – dance, hip-hop, elektric boogie i in-
ne). Prowadzeni: Enderu i PGJ Crew.
� Dom Kultury „Rembertów” al. Komandosów 8 – do 31.01. godz. 14.00-20.00 wystawa sekcji
plastycznej  DK „Rembertów” pt. „Zimowe zabawy”; 13.01. godz. 14.00 Koncert „Kapeli Praskiej”
– w ramach 16 Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy;15.01. godz. 19.00„Noworoczne kolê-
dowanie” – koncert kolêd w wykonaniu uczestników sekcji nauki gry na fortepianie DK „Rember-
tów”. Goœcinnie wyst¹pi Chór Rembertowskiej Akademii Seniora; 16.01. godz. 17.00-20.00 Bal kar-
nawa³owy dla doros³ych – w programie: konkurs z nagrodami na królewsk¹ parê balu, poczêstunek,
œwietna muzyka i inne atrakcje. 22.01. godz. 19.00 „Nowy Rok strofami poezji zapisany” – spotka-
nie z Janem Rychnerem po³¹czone z promocj¹ nowego tomiku wierszy „ Ze Ÿród³a wody czystej”.
�Klub Kultury „Marysin” ul. Potockich 111 -  12.01. godz. 16.00 Bal karnawa³owy dla dzieci prowa-
dzony „W krainie Czarodzieja”; 14.01. godz. 17.00 Odczyt  Mariana Romaniuka pt. ,,Przyczyna areszto-
wania Prymasa Tysi¹clecia”; 16.01. godz. 17.30 Galeria M³odego Artysty – wernisa¿ prac Gabrysi Olszew-
skiej; 17.01. godz. 17.00 – 19.00 Turniej Gier Logicznych o tytu³ Mistrza i puchar KK.,,Marysin”; 21.01.
godz. 17.00 - Dzieñ Babci i Dziadka - przedstawienie przygotowane przez dzieci z sekcji klubowych.

� Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 – 12.01. godz. 12.00 - „Dekalog wspó³czesny”
promocja ksi¹¿ki  - spotkanie literackie, prowadzenie: Anna Wiewiórka; 16.01. godz. 17.30 „Ko³y-
sanka”. Z filmoteki polskiej – projekcja filmowa w ramach Ma³ej Akademii Kina;
� Dom Kultury ,,Wygoda” ul. Koniecpolska 14 – do 01.02. br. czynna jest wystawa fotograficzna
poœwiêcona ¿yciu i pos³udze kap³añskiej ks. Pra³ata Wac³awa Kar³owicza „¯ycie jest s³u¿b¹, któr¹
trzeba wci¹¿ wype³niaæ na nowo”; 11.01. godz. 17.30-18.00 Spotkanie Klubu Seniora – poznajemy
œwiat; 11.01. godz. 18.00-19.00 – Wyk³ad autorski Krzysztofa Dworczaka pt.: ,,Œwiêta Bo¿ego Naro-
dzenia na Œwiecie i w Ziemi Œwiêtej” Geneza zwyczajów i obchodów œwi¹t oraz tradycja œwi¹teczna;
12.01. godz. 12.00 - 14.00 Zabawa karnawa³owa dla dzieci i po¿egnanie Miko³aja Bal przebierañców,
zabawa, konkursy, œpiewanie piosenek; 13.01. godz. 12.00-15.00 XVI Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹-
tecznej Pomocy – piknik rodzinny, zabawa, konkursy, licytacja; 13.01. godz. 16.00-19.00 walne ze-
branie Rady Osiedla Wygoda-Kawêczyn z mieszkañcami (Sprawozdanie z rocznej dzia³alnoœci);
18.01. godz. 18.30 - Spotkanie autorskie z Piotrem i Barbar¹ Adamczewskimi- znawcami kuchni
œwiatowej, gawêda o gotowaniu, promocja ksi¹¿ek; 19.01. godz. 12.00 -13.00 Przedstawienie dla
dzieci pt.: „Zima i Ba³wanek Franek” Wystêp artystów „na ¿ywym planie”; 19.01. godz. 17.00-20.00
Zabawa karnawa³owa dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej (od pi¹tej klasy.); 
� Dom Kultury „Zacisze” ul. Blokowa 1 – 11.01.godz. 18.00 Gilette des Rois Wieczór Trzech Króli
w kulturze Francji. Wstêp wolny; 12.01. godz. 17.00 „Pejza¿ wewnêtrzny”. Wystawa malarstwa i gra-
fik Elizy Bajor. Wstêp wolny; 12.01. godz. 17.00 „Przypadki” – recital Katarzyny Groniec. Koncert
otwieraj¹cy wystawê malarstwa i grafik Elizy Bajor. Wstêp wolny; 13.01. godz. 19.00 Koncert kolêd
w wyk. Chóru Schola Cantorum Maximilianum pod kierunkiem Zbigniewa Siekierzyñskiego, Koœció³
œw. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6. Wstêp wolny; 15.01. godz. 17.00 Otwarte spotkanie z litera-
tur¹. Warsztaty, prelekcje dot. szeroko pojêtej literatury z udzia³em literatów i krytyków: Ernest Bryll
– t³umacz literatury. Wstêp wolny; 20.01. godz. 16.00-19.00 „Muzykalne serce oddam” Bal integracyj-
ny dla osób niepe³nosprawnych oraz wystawa prac grupy terapii zajêciowej Stowarzyszenia „Pomost”.
Wstêp wolny; 20.01. godz. 19.00 ELENI – koncert kolêd - Koœció³ œw. Rodziny, ul. Rozwadowska 9/11
(Targówek). Wstêp wolny. 19-20.01. godz. 12.00-16.00 CAPOEIRA Warsztaty taneczno-muzyczne
po³¹czone ze sztuk¹ walki dla m³odzie¿y i doros³ych. W programie: trening capoeiry, podstawowe æwi-
czenia akrobatyczne, lekcja gry na instrumentach, prawdziwa „roda de capoeira”. Obowi¹zuj¹ zapisy
telefoniczne. Wstêp wolny. 21.01.godz. 12.00 Wyk³ad UTW: „Ksiê¿a niez³omni”, dr Jan ¯aryn IPN
Warszawa (UKSW). 23.01. godz. 10.00-12.00 Dzieñ Babci i Dziadka. Program artystyczny w wyk.
Akademii Malucha z DK „Zacisze” i uczniów klas I-III z SP nr 84. Wstêp wolny.
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ul. Fieldorfa 40 (róg Fieldorfa i Ostrobramskiej wejœcie od Perkuna)
Przychodnia czynna pon.–pt. 800–1900; sob. 800–1400

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)

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
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