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

� 667722−−7777−−7777

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!

ABUD
MIESZALNIA

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.... 11116666

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

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

koron porcelanowych
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

Kontrolowane
szaleñstwo

Miar¹ stabilnego, dobrze zor-
ganizowanego kraju jest dla mnie
sposób zorganizowania rynku
przesy³ek. Jak listy i paczki do-
chodz¹ na czas, to znaczy, ¿e do-
brze dzia³aj¹ firmy lotnicze, kole-
jowe, samochodowe, a wiêc ca³a
logistyka kraju, no i dobrze zarz¹-
dzani s¹ dostawcy poczty.

U nas jest z tym tragicznie,
choæ Warszawa ma na pewno le-
piej ni¿ reszta kraju, bo dzia³a ca-
la masa firm kurierskich. Ale i z ni-
mi jest coraz gorzej, bo upada
etos odpowiedzialnego dostawcy.
Ale po kolei. Poczta zorganizowa-
na jest przede wszystkim... dla
pocztowców. Przecie¿ to absurd,
by roznosiæ przesy³ki wtedy, gdy
nikogo nie ma w domu. Dostarcza
siê awiza i produkuje kolejki
w urzêdach pocztowych. Ale
zwi¹zkowcy za ¿adne skarby nie
chc¹ siê zgodziæ, by listonosze
pracowali na dwie zmiany lub po-
po³udniami. Wiêc jest jak jest. 

Alternatyw¹ s¹ kurierzy. Ci
z kolei lataj¹ po mieœcie jak szale-
ni, tak szybko, ¿e nie zostawiaj¹
nawet wiadomoœci, ¿e byli, ale ni-
kogo nie zastali. Wiêc na szybk¹
kuriersk¹ przesy³kê czeka siê po
dwa tygodnie, bo nie wiadomo na-
wet, ¿e by³a dostarczana. Trzeba
samemu siê dowiadywaæ, braæ
w centralach numer telefonu do
kuriera, indywidualnie siê z nim
umawiaæ. 

Poczta to nieruchawy kolos.
Kurierzy – elektrony, których nie
przyci¹ga si³a organizacji firmy.
Tak Ÿle i tak niedobrze. Bo rozwi¹-
zanie tkwi gdzieœ poœrodku. Jest
nim odrobina, jednak¿e kontrolo-
wanego szaleñstwa. A to najlep-
szy sposób na zorganizowanie
wszystkiego. Nawet ma³¿eñstwa.

Tomasz Szymański
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Sêdziwe osoby czêsto
nazywamy „babciami”
i „dziadkami”. Ale ma³o
kto wie, ¿e najstarsza
mieszkanka naszych
dzielnic nazywana jest...
„Cioci¹”.

Tydzieñ temu, 18 stycznia, „Ciocia”
skoñczy³a ni mniej, ni wiêcej, tylko rów-
ne, okr¹g³e, 106 lat! W tym wieku ka¿da
rocznica jest okr¹g³a. „Ciocia”, czyli Hen-
ryka D¹browska, od „przed wojny” mie-
szka w Wawrze przy ul. Sêpiej. Jest
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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

Karnawa³owa 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

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

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.

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

„RYBY U MARTY”
ul. Brazylijska1 róg Saskiej

tel. (022) 353-69-55

Zapraszamy: 
pon.–pt. 7–19, soboty 7–14

�� œwie¿e pieczywo SPC 
�� art. spo¿ywcze

i delikatesowe 
– kuchnie œwiata
�� domowe wyroby 

garma¿eryjne
�� owoce morza: 

mro¿one, œwie¿e 
(na zamówienie)
�� ryby: mro¿one, œwie¿e,

solone, wêdzone

ul. Wa³ Miedzeszyñski 106a
04-990 Warszawa

tel. (022) 425 41 72
www.hoteljulianow.pl

recepcja@hoteljulianow.pl

Pokój 2-osobowy
z ³azienk¹ 

– 110 z³ doba!!!

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Rok w ocenie policjantów

Zdaniem po³udniowopra-
skich policjantów, ubieg³y rok
by³ „dobry, efektywny, owocny
i bardzo pracowity”. Wed³ug
statystyk stwierdzono ponad 10
tys. przestêpstw, niemal tyle sa-
mo wszczêto dochodzeñ
i œledztw, 3619 osobom zosta³y
postawione zarzuty, do s¹dów
skierowano ponad 3 tys. aktów
oskar¿enia. Policjanci z nasze-
go rejonu otrzymali nowy ko-
misariat w Wawrze, rozpoczê³a
siê rozbudowa budynku
w Rembertowie.

Wpad³ u konkubiny

W pierwszych dniach tego
roku policjanci m.in. zatrzyma-
li poszukiwanego od oœmiu lat
Adama O., który nie stawi³ siê
do odbycia kary czterech lat
wiêzienia za dzia³anie ze szcze-
gólnym okrucieñstwem, okale-
czenie ofiary i doprowadzenie
jej do wielokrotnego poddania
siê czynnoœciom seksualnym.
Tym razem pozyskane drog¹
operacyjn¹ informacje by³y
wiarygodne. Kryminalni udali
siê w wytypowane miejsce - do
mieszkania aktualnej konkubi-
ny Adama O. i tam go zatrzy-
mali.

W futrze do celi

Chêæ posiadania wymarzone-
go, bia³ego futra zaprowadzi³a
42-letni¹ Matyldê M. do wiê-
ziennej celi. W jednym z war-
szawskich hoteli kobieta ukra-
d³a futro i schowa³a je w szafie
swojego pokoju hotelowego.

Nazajutrz po przestêpstwie fu-
tro odkry³a ekipa sprz¹taj¹ca
pokoje, zawiadomiono policjê.
Gdy patrol podje¿d¿a³ na miej-
sce Matylda O. postanowi³a po-
zbyæ siê obci¹¿aj¹cego j¹ do-
wodu i... wyrzuci³a futro przez
okno. Zatrzyma³o siê na daszku
pó³piêtra. Na policjantów cze-
ka³a te¿ poszkodowana... Futro
wróci³o do niej.

Oberwa³ za sukienkê

Na bazar wokó³ Stadionu 
X-lecia wybra³o siê ma³¿eñ-
stwo. W oko kobiety wpad³a
sukienka, podjêto wiêc nego-
cjacje cenowe z w³aœcicielk¹
stoiska. Nie doprowadzi³y one
jednak do szczêœliwego fina³u.
Ma³¿onkowie odst¹pili od
transakcji, co tak rozsierdzi³o
w³aœcicielkê, ¿e wezwa³a na
pomoc znajomego. Mê¿czyzna
rzuci³ siê z piêœciami na kupu-
j¹cych, oberwa³o siê mê¿owi.
Wezwani policjanci zatrzymali
krewkiego napastnika. Okaza³
siê nim byæ 44-letni Mehmed S.

Siostra – z³odziejka

Policjanci z Wawra zatrzyma-
li 16-letni¹ Stefaniê C. która
okrad³a sw¹ przyrodni¹ siostrê
z bi¿uterii i gotówki o ³¹cznej
wartoœci 1700 PLN oraz 14-let-
ni¹ Kamilê K., która usi³owa³a
sprzedaæ skradzione precjoza.
Do kradzie¿y dosz³o w mieszka-
niu pokrzywdzonej. Stefania C.
przysz³a odwiedziæ swa siostrê
i czekaj¹c na ni¹ w pokoju
sprawdzi³a, co jest w zamkniêtej
szafce. Stamt¹d skrad³a pieni¹-
dze i bi¿uteriê. toms

w znakomitej kondycji fizycznej i psy-
chicznej. – Fenomen! – jubilatkê chwali jej
siostrzenica Iwona Wójcik – Sama siê my-
je, sama ubiera... Ma doskona³¹ pamiêæ
i œwietny zmys³ organizacyjny. Nawet jak
przygotowujemy jak¹œ imprezê, to mówi,
co w przygotowaniach powinniœmy zmieniæ
¿eby by³o lepiej i... rzeczywiœcie, stosuj¹c
siê do jej wskazówek – jest lepiej. Z zawo-
du „Ciocia” jest krawcow¹. Prowadzi³a za-
k³ad krawiecki przy ul. Zamoyskiego, po-
tem przy Targowej, a nastêpnie pod szyl-
dem „Wszystko do chrztu” przy ul. Gro-
chowskiej (vis a vis PZO). – Nasza „Cio-
cia” Henryczka jest uosobieniem pokory
i pracowitoœci – mówi³ jeden z jej bliskich
– Pracowa³a, a¿ do 90 roku ¿ycia... Ktoœ
z boku skorygowa³ wypowiedŸ, ¿e praco-
wa³a do 92 roku, a po chwili inna osoba
stwierdzi³a, ¿e a¿ do 96! Henryka D¹brow-

ska potwierdza, ¿e na emeryturê uda³a siê
dopiero dziesiêæ lat temu. Zapytana jak siê
czuje odpowiada: - Wszystko dobrze, tyl-
ko... biegaæ ju¿ nie mogê... Przyznaje, ¿e
jej recept¹ na d³ugowiecznoœæ jest pogoda
ducha. A powa¿nym sk³adnikiem jej diety
s¹ ryby. 

W urodzinowym prezencie burmistrz
Wawra Jacek Duchnowski przyniós³ ju-
bilatce kwiaty i tort. A gdy „Cioci” ¿y-
czenia sk³ada³ wiceburmistrz Marek Ko-
ciñski, który jest mieszkañcem Wawra,
jubilatka rezolutnie zauwa¿y³a: - A my to
siê ju¿ znamy... Po ¿yczeniach, wspól-
nym œpiewie i modlitwie prowadzonej
przez pastora prze³o¿onego Zbigniewa
Tarkowskiego z warszawskiej Spo³ecz-
noœci Chrzeœcijañskiej, wszyscy zasiedli
do sto³u. Jedna z wolontariuszek odwie-
dzaj¹cych Henrykê D¹browsk¹, pani Zo-
sia z ¯oliborza, po cichu zapyta³a nasze-
go reportera, czy mo¿na jubilatce jakoœ

pomóc. Na przyk³ad w zakupie okularów
sferycznych, czy aparatu s³uchowego lub
chocia¿by w dowiezieniu do stomatolo-
ga? Kiedy poradziliœmy ¿eby, korzysta-
j¹c z okazji, porozmawia³a na ten temat
z w³adzami Wawra odrzek³a lekko prze-
straszona: - Do takiej wielkiej w³adzy?
Nie mam œmia³oœci... Ale chyba zwyciê-
¿y³a chêæ niesienia pomocy innym, bo
przy stole pani Zosia usadowi³a siê obok
burmistrza i d³ugo z nim rozmawia³a.
O czym ? – nie wiemy, ale „Mieszka-
niec” us³ysza³ ostatnie zdanie burmi-
strza: - Zobaczymy co da siê zrobiæ...

Warto „zobaczyæ”, bo przecie¿ w³adza
jest dla mieszkañców, a taka mieszkanka,
jak „Ciocia”, to prawdziwa duma. Nie tylko
dla Wawra. „Mieszkaniec” przy³¹cza siê do
najserdeczniejszych ¿yczeñ.

Adam Rosiński

PS. Ju¿ po opuszczeniu uroczystoœci autor
powy¿szej relacji przypomnia³ sobie, ¿e to
w³aœnie „Ciocia” szy³a mu 21 lat temu stu-
dniówkowy garnitur. No có¿, nie ka¿dy ma
tak¹ sprawnoœæ umys³u, jak Henryka D¹-
browska... 
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Trochê szkoda, ¿e przed
rembertowskim ratuszem nie
zorganizowano tradycyjnego
koncertu, ale trzeba zrozumieæ,
¿e dzielnica nie jest za bogata
i ma inne priorytety. Granie
w Rembertowie przenios³o siê
wiêc pod dachy.  W Klubie
AON-u wyst¹pi³ zespó³ jazzo-
wy i kwartet gitar elektronicz-
nych, a w DK „Rembertów”
koncertowa³a Kapela Praska.
DK „Wygoda” zorganizowa³
mieszkañcom zabawê karnawa-
³ow¹, a w Szkole Podstawowej
Nr 217 odby³ siê noworoczny
koncert. Ciekawie by³o w Gim-
nazjum Nr 126 przy ul Ziem-
skiego, które zorganizowa³o
kiermasze, turnieje sportowe
i loteriê. Niemniej, koncertu
przed ratuszem – ¿al. 

Zdaje siê, ¿e prym w orkie-
strowym graniu pod go³ym nie-
bem zaczyna wieœæ Praga Po³u-
dnie. W dzielnicy ju¿ po raz
drugi odby³ siê lokalny Fina³
WOŒP. Tym razem scena stanê-

³a nad „Balatonem”– jeziorkiem
na Goc³awiu. Tam w³aœnie
przez pó³ dnia odbywa³y siê li-
cytacje orkiestrowych gad¿etów
i koncertowa³y zespo³y Praskiej
Fali DŸwiêku, a punktualnie
o godz. 20.00 w górê wystrzeli-
³o „Œwiate³ko do nieba”, czyli
pokaz sztucznych ogni okraszo-

ny podk³adem muzycznym. 
– Œwietny widok! Rozb³yski
odbija³y siê na lodzie jeziorka! –
zachwyca³a siê Dorota z Goc³a-
wia, która pokaz ogl¹da³a z dru-
giej strony „Balatonu”. Tak zre-
szt¹ uczyni³o wiele osób. 

Widzów i uczestników po³u-
dniowopraskiego Fina³u WOŒP

by³o w tym roku zdecydowanie
wiêcej ni¿ w ubieg³ym. I trzeba
przyznaæ, ¿e i jakoœ ¿ywiej ska-
kali przed scen¹. Prócz muzyki
do szybkiego ruszania siê pro-
wokowa³o gwa³towne, wie-
czorne och³odzenie. – To nie s¹
moje muzyczne klimaty – przy-
zna³ siê rytmicznie podryguj¹cy
ch³opak w czapce – ale nie
przeszkadza mi to. W koñcu
chodzi o zabawê i jest pieroñ-
sko zimno. Z jednej strony do-
brze, ¿e graj¹ nasze lokalne ze-
spo³y, ale z drugiej strony na ta-
kich imprezach potrzeba ¿eby
by³a jakaœ gwiazda, bo tylko to
naprawdê przyci¹gnie t³umy. 

G³ównym organizatorem im-
prezy by³a Komenda Hufca
ZHP Warszawa Praga Po³udnie,
której szef, harcmistrz Piotr
Olejniczak podziêkowa³ wszy-
stkim bior¹cym udzia³ w finale,
a szczególnie w³adzom dzielni-
cy za wsparcie i wspó³organiza-
cjê. Wiceburmistrz dzielnicy
Jaros³aw Karcz obieca³ ze sce-
ny, ¿e po³udniowopraska
WOŒP bêdzie gra³a do koñca
œwiata i, oczywiœcie, o jeden
dzieñ d³u¿ej. Wszystkie zebra-
ne w tym roku przez kwestuj¹-
cych pieni¹dze zostan¹ prze-
znaczone na pomoc dzieciom
ze schorzeniami laryngologicz-
nymi. Ada M.

Grali z głową
W czasie XVI Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy zebrano prze-
sz³o 30 milionów z³otych. 13 stycznia w œwiêtowanie i kwestowanie szcze-
gólnie w³¹czy³y siê dwie nasze dzielnice – Praga Po³udnie i Rembertów.
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OODDZZIIEE¯̄  SSKKÓÓRRZZAANNAA
Universam Grochów I piêtro

ul. Grochowska 207

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

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



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    3333

Na Saskiej Kêpie ziemi nie przybywa,
lecz chêtnych do zamieszkania tam –
przeciwnie! Mieszkania na sprzeda¿
bêd¹ niebawem, i to jakie! Od 37 do 76
m kw. od jednego do trzech pokoi!

Staraniem w³adz Spó³dzielni
Budowlano – Mieszkaniowej
„Ateñska”, przy ul. Saskiej 16
stanie nowy dom w s³onecznych,
ciep³ych barwach. Znakomita
technologia (ceg³a, dobre ocieple-
nie budynku), trzyszybowe okna
o podwy¿szonej izolacyjnoœci ter-
micznej i piêknie zaprojektowane
mieszkania – po prostu marzenie!

Kameralny, trzypiêtrowy budy-
nek pomieœci ukryte w podzie-
miach miejsca postojowe dla sa-
mochodów, u¿ytkowe partery oraz
22 mieszkania, w tym piêæ jedno-

pokojowych o powierzchni od 37 do 44 m kw., trzynaœcie dwupokojo-
wych o powierzchni od 49 do 57 m kw. oraz cztery mieszkania trzypo-
kojowe o powierzchni od 68 do 76 m kw.  Balkony, tarasy, s³oñce pra-
wie przez ca³y dzieñ, z przewag¹ godzin po³udniowo-zachodnich.

Komfort i bezpieczeñstwo: ciche, trzyszybowe okna, zainstalo-
wane w ka¿dym mieszkaniu drzwi antyw³amaniowe z blokadami
pionowymi i poziomymi, podjazdy i wewnêtrzne windy – doceni¹
to mamy z wózeczkami i osoby niepe³nosprawne. 

Dom jest przeznaczony do monitoringu, choæ okolica bezpieczna
i mi³a. W pobli¿u jest szko³a podstawowa, przedszkole, kilka skle-
pów i sympatycznych, kameralnych knajpek. S³owem – Saska Kêpa! 

Parter zajmuj¹ lokale u¿ytkowe (45,3 m kw.; 79,73 m kw.;  93,90
m kw.; 108,22 m kw.). Bior¹c pod uwagê usytuowanie budynku
i bezproblemowe parkowanie, zw³aszcza w ci¹gu dnia, gdy oko-
liczni mieszkañcy s¹ w pracy, to znakomite, presti¿owe miejsce na
firmowe biuro, szko³ê jêzykow¹ czy niek³opotliwe us³ugi.

Dlaczego, szukaj¹c mieszkania, warto dok³adnie przejrzeæ tê
w³aœnie ofertê? Powodów jest kilka. 

Najwa¿niejszy – to unikalna lokalizacja. Urocza Saska Kêpa, bli-
sko piêkne, nadwiœlañskie tereny spacerowe, œwietny dojazd, tak¿e
miejsk¹ komunikacj¹. 

Równie wa¿ny – to deweloper, którym w tym wypadku nie jest
przypadkowa osoba czy nieznana firma, lecz stara, praska spó³-

dzielnia (choæ samodzielna od 1999 r., to jako Osiedle Ateñska
w zasobach RSM Osiedle M³odych od 40 lat!). To godny zaufania
partner, wiarygodny, z solidnymi zabezpieczeniami.

Warto mieszkaæ w zasobach spó³dzielni, która s³ynie nie tylko
z wyj¹tkowej dba³oœci o estetykê (od lat nagradzana za piêkn¹ zie-
leñ i czystoœæ w sto³ecznych konkursach), ale te¿ z bardzo umiejêt-
nej gospodarki: maj¹ jedne z najni¿szych czynszów w Warszawie!
W³adze „Ateñskiej” nie ustaj¹ w szukaniu rozs¹dnych oszczêdno-
œci i ró¿nych mo¿liwoœci zasilania funduszu remontowego. 

- To prawda, staramy siê bardzo, by spó³dzielcy nie musieli prze-
p³acaæ – uœmiecha siê Prezes Spó³dzielni, mgr in¿. Jaros³aw Ma-
chlewski. – Z wykszta³cenia jestem energetykiem, wiêc gdy zacz¹-
³em tu pracê w 2004 r. na pierwszy ogieñ posz³y ocieplenia budyn-
ków i „szukanie rezerw”. Okaza³o siê, ¿e SPEC bezumownie u¿yt-
kuje nasz¹ dzia³kê, w³aœnie przy Saskiej 16. Po krótkich negocja-
cjach oddaliœmy sprawê do s¹du i odzyskaliœmy nasz¹ w³asnoœæ.
Równie¿ s¹downie odzyskaliœmy nasz teren i budynek przedszkola
przy Afrykañskiej 14A – to maj¹tek wart 11 milionów! Obecnie

dzier¿awi go od nas miasto, a zyski zasilaj¹ fundusz remontowy. To
wa¿ne, bo choæ podwy¿szane s¹ op³aty, na które nie mamy wp³ywu:
woda, gaz, œmieci, znajdujemy oszczêdnoœci. Do niedawna op³ata
za centralne ogrzewanie w „Ateñskiej” wynosi³a 2,75 z³ za m kw.
lokalu, teraz mamy tylko 2,30 z³ za m. kw.! Wp³ywy z inwestycji przy
Saskiej 16 dodatkowo zasil¹ nasz fundusz remontowy, co pozwoli
na kolejne remonty bez podnoszenia stawek dla spó³dzielców.

- Trochê nam tu „namiesza³a” zmiana ustawy o spó³dzielniach mie-
szkaniowych – Prezes powa¿nieje. - Czekamy na rozstrzygniêcie w Try-
bunale Konstytucyjnym zaskar¿eñ istotnych dla spó³dzielni przepisów,
czasem zwyczajnie niemo¿liwych do prawid³owej realizacji. Jednocze-
œnie, prowadz¹c starannie bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ, skupiamy siê mocno na
inwestycji Saska 16, to bêdzie prawdziwa pere³ka. Ju¿ wkrótce!

Spó³dzielnia przyjmuje zapisy od prze³omu lutego/marca, wy-
³¹cznie w formie pisemnej, po uprzednim og³oszeniu na stronie in-
ternetowej, w Gazecie Wyborczej i Mieszkañcu.
SBM Ateńska, ul. Arabska 9; tel. 022 672−03−24, www.sbm−atenska.pl
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Magdalena Czerwosz 
– radna m.st. Warszawy, 
przewodnicz¹ca Samorz¹du
Saskiej Kêpy

W ubie-
g³ym roku
dla mnie,
jako sto-
³ e c z n e g o
s a m o r z ¹ -
dowca naj-
wa¿niejsza
by³a decy-
zja przy-

znaj¹ca Polsce i Ukrainie
organizacjê EURO 2012 oraz
ostateczna decyzja, ¿e Stadion
Narodowy powstanie w nie-
cce Stadionu X-lecia, a nie
w innej dzielnicy, czy w in-
nym mieœcie. Jest to wreszcie
prawdziwa szansa zrównania
cywilizacyjnego prawobrze¿-
nej Warszawy z lewobrze¿n¹.
Szansa, ¿e Warszawa przesta-
nie siê dzieliæ na tê lepsz¹
i gorsz¹, a bêdzie zwyczajnie
- lewobrze¿n¹ i prawobrze¿-
n¹.

Roku 2007 up³yn¹³ mi tak¿e
na przygotowaniach miêdzyna-
rodowej wystawy ma³ych form
ceramicznych. 

Razem z przyjació³mi, arty-
stami ze stowarzyszenia KE-
RAMOS, przygotowaliœmy
pierwsz¹ czêœæ wystawy - Pre-
ludium VIII Biennale Cerami-
ki, któr¹ mo¿na obejrzeæ teraz
w Muzeum Plakatu w Wilano-
wie (ekspozycja czynna bêdzie
do niedzieli 27 stycznia). Wy-
stawa ta pojedzie potem do
Berlina i Brukseli. Drug¹
czêœæ biennale zorganizujemy
w czerwcu w Galerii ZPAP na
Mazowieckiej. W naszych wy-
stawach zawsze bierze udzia³
du¿a grupa artystów zagra-
nicznych z Niemiec, Ukrainy,
Bia³orusi, Litwy, £otwy
i Szwecji. (ar)

S³awomir Kalinowski 
– wiceprezes Warszawskiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Grochów”, przewodnicz¹cy
Klubu PiS w Radzie Pragi Po³udnie

D u ¿ y m
s u k c e s e m
w ubieg³ym
roku by³o
dla mnie to,
¿e nasza
spó³dziel-
nia, jako
jedna z nie-
l i c z n y c h

w Warszawie zakoñczy³a prze-
kszta³cenia mieszkañ spó³dziel-
czych we w³asnoœciowe. Zakoñ-
czyliœmy równie¿ wymianê
wind na nowoczesne i zgodne
z normami unijnymi. To olbrzy-
mia inwestycja i uda³o nam siê
j¹ sfinansowaæ jedynie ze œrod-
ków funduszu remontowego
i nie œci¹gaæ dodatkowych pie-
niêdzy od naszych cz³onków.
Pog³êbi³a siê spó³dzielcza
wspó³praca z Policj¹ i Stra¿¹
Miejsk¹. Rozszerzyliœmy moni-
toring osiedla. Przy jakichkol-
wiek zdarzeniach nagrania z na-
szych kamer s¹ udostêpniane
Policji. Byæ mo¿e tak¿e Stra¿
Miejska bêdzie mia³a u nas swo-
j¹ antenê. To wszystko wp³ywa
na znaczn¹ poprawê bezpie-
czeñstwa naszych mieszkañców.

Samorz¹dowo to by³ tak¿e do-
bry rok. Cieszê siê, ¿e uda³o siê
dokoñczyæ kilka inwestycji,
które s¹ wynikiem naszych prac
z poprzedniej kadencji. Mam na
myœli basen przy ul. Kwatery
G³ównej i now¹ siedzibê Cen-
trum Promocji Kultury przy ul.
Podskarbiñskiej. Sukcesem jest
te¿ pomys³ budowy hali lodowi-
skowej na Grochowie. To tak¿e
pomys³ z poprzedniej kadencji
i cieszê siê, ¿e wspólnie, w tej ka-
dencji, podtrzymaliœmy jego rea-
lizacjê. (r.)

Marcin Kluœ 
– przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy
Praga Po³udnie m. st. Warszawy

To by³
dla mnie
czas bar-
dzo cieka-
wy i pou-
c z a j ¹ c y .
P i e r w s z y
mój rok na
stanowisku
przewodni-

cz¹cego rady dzielnicy. Na po-
cz¹tku, szczerze mówi¹c, tro-
chê siê obawia³em, czy dobrze
bêdê kierowa³ pracami rady
i prawid³owo prowadzi³ obra-
dy. Musia³em zapoznaæ siê
z ró¿nymi aktami prawnymi
i procedurami zwi¹zanymi
z samorz¹dem. Prawnicze wy-
kszta³cenie bardzo mi w tym
pomog³o. Gdy mia³em w¹tpli-
woœci, korzysta³em równie¿
z porad bardziej doœwiadczo-
nych samorz¹dowców. 

Jako radny by³em w ubie-
g³ym roku wspó³inicjatorem
m.in. budowy wielopoziomo-
wego parkingu przy Osiedlu
Ostrobramska. Liczê, ¿e w naj-
bli¿szych latach taki parking
powstanie, bo potrzeby w tym
rejonie, zreszt¹ nie tylko
w tym, s¹ ogromne. W ramach
komisji oœwiaty wspiera³em
wszelkie inicjatywy s³u¿¹ce
poszerzeniu oferty zajêæ poza-
lekcyjnych dla uczniów po³u-
dniowopraskich szkó³.  To by³
dla mnie tak¿e bardzo wa¿ny
rok w karierze zawodowej –
zda³em egzamin na aplikacjê
radcowsk¹. Jest to kolejny
krok umo¿liwiaj¹cy w przy-
sz³oœci wykonywanie zawodu
radcy prawnego. Prywatnie te¿
to by³ rok szczególny, bo po-
zna³em pewn¹ dziewczynê.
Zobaczymy co przyniesie rok
bie¿¹cy... (ar)

Jacek Koz³owski 
– wojewoda mazowiecki, 
by³y wicemarsza³ek Sejmiku
Mazowieckiego

To by³
dla mnie
bardzo pra-
c o w i t y
i udany rok.
Jako wice-
marsza³ek
wojewódz-
twa odpo-
wiedzialny

za fundusze europejskie dopro-
wadzi³em do zakoñczenia nego-
cjacji Regionalnego Programu
Operacyjnego. Sukcesem roz-
mów z Komisj¹ Europejsk¹ jest
przesz³o szeœæ razy wiêcej fundu-
szy dla Mazowsza, ni¿ mieliœmy
do dyspozycji w poprzednich la-
tach. Wraz  ze wspó³pracownika-
mi uda³o nam siê przygotowaæ
samorz¹dy naszego wojewódz-
twa do wykorzystania tych pie-
niêdzy, czego efekty mam
nadziejê wkrótce zobaczymy. 

Cieszê siê te¿, ¿e mog³em po-
znaæ Mazowsze z innej strony
ni¿ dotychczas. Ze swoich wee-
kendowych wypraw zna³em ju¿
jego piêkne krajobrazy, ale
w zesz³ym roku, sprawuj¹c
funkcjê wicemarsza³ka woje-
wództwa pozna³em wspania³ych
ludzi przyczyniaj¹cych siê do
jego rozwoju. Ufam, ¿e jako
wojewoda bêdê mia³ mo¿liwoœæ
wspierania tych ludzi opieraj¹c
siê na zasadzie pomocniczoœci,
a jednoczeœnie pamiêtaj¹c
o swojej funkcji nadzorczej. 

Rok 2007 by³ dla mnie wa¿ny
równie¿ ze wzglêdów politycz-
nych. Uda³o nam siê doprowa-
dziæ do wielkiej zmiany oraz
daæ naszemu krajowi ogromn¹
szansê - wynik wyborów dla
Platformy Obywatelskiej je-
szcze nigdy w historii nie by³
tak dobry. To by³ rekord w War-
szawie oraz na Mazowszu. Je-
stem dumny, ¿e przyczyni³em
siê do tego, ¿e rozwia³a siê at-
mosfera zaduchu i niemo¿noœci,
wreszcie mo¿emy zaj¹æ siê bu-
dowaniem a nie dzieleniem. (r.)

Leszek Mizieliñski
– prezes Mazowieckiego Zarz¹du
Okrêgowego PCK

Po latach
uczestnicze-
nia w spra-
w o w a n i u
w ³ a d z y
w naszym
kraju - by-
³em m.in.
wojewod¹
mazowiec-

kim - patrzê na sprawy Warszawy
z punktu widzenia zwyk³ego mie-
szkañca. No i ten miniony rok
oceniam jako w³aœciwie zwyczaj-
ny. Sprawy wielkie przeplata³y
siê z ma³ymi, osi¹gniêcia z pora¿-
kami ot, jak to w ¿yciu. Przyzna-
nie Polsce i stolicy prawa organi-
zowania Euro 2012 jest oczywi-
œcie dla nas wielk¹ szans¹, na ra-
zie ugrzêz³a ona trochê w wiel-
kich, niepotrzebnych politycz-
nych sporach - niczemu nie s³u-
¿y³a przecie¿ w sumie ja³owa
dyskusja, gdzie ma stan¹æ nowy
stadion, skoro od pocz¹tku by³o
wiadomo, ¿e tak naprawdê liczy
siê tylko jedna lokalizacja.

Pozytywnie odnotowujê wi-
docznie wiêksze tempo rozpo-
czynania nowych inwestycji
w Warszawie. Wprawdzie nie-
którzy z³oœliwie dodaj¹, ¿e wiele
sto³ecznych ulic zamieni³o siê
w jednopasmówki, ale przecie¿ te
prace, kiedyœ siê skoñcz¹, a ich
efektem bêdzie poprawienie stan-
dardu naszego ¿ycia w mieœcie.

Z wielk¹ frajd¹ obserwujê, jak
m³odzie¿ garnie siê do przedsiê-
wziêæ organizowanych przez
PCK. Na przyk³ad na zorganizo-
wane przez nas kursy ratownictwa
medycznego przychodz¹ t³umy,
z coraz wiêksz¹ skutecznoœci¹
odbudowujemy etos honorowego
krwiodawstwa. To pokazuje, ¿e
jeœli jesteœmy w stanie pokazaæ
m³odym ludziom porywaj¹cy cel,
nie ma problemów z chêci¹ podjê-
cia aktywnoœci i nowych wyzwañ.

W ¿yciu prywatnym w minio-
nym roku nie mia³em jakiœ prze³o-
mowych zdarzeñ. Funkcjê w PCK
wykonujê spo³ecznie, natomiast

etatowo od kilku tygodni zatru-
dniony jestem w Warszawskim
Centrum Pomocy Rodzinie. (t)

Bogus³aw Ró¿ycki
– prezes Zarz¹du „Spo³em” WSS
Praga Po³udnie

Cieszê siê, ¿e w minionym roku
w dalszym
ci¹gu do-
brze dawali-
œmy sobie
radê na tym
coraz tru-
dniejszym
r y n k u .
W z r o s ³ y
nam obroty,

wzros³y te¿ zarobki naszych pra-
cowników. Przyjêta i konsekwent-
nie realizowana strategia rozwoju
firmy sprawdza siê. Sporo œrod-
ków wydajemy na modernizacjê,
w minionym roku przeprowadza-
liœmy generalne remonty w pla-
cówkach w Falenicy i Sulejówku,
nieco mniejszy zakres mia³y prace
w sklepie w Rembertowie.

Z rzeczy, których nie uda³o
siê za³atwiæ - a nie nale¿a³o to
do nas - pozostaje wci¹¿ sprawa
„dzikiego” handlu wokó³ bazaru
przy Rondzie Wiatraczna. Po
chwilowej poprawie wszystko
wróci³o do z³ej normy. Coraz
trudniej jest nam wiêc dowieŸæ
zaopatrzenie do Universamu,
handluj¹cy blokuj¹ ulice, cho-
dniki. Szczerze mówi¹c, ju¿
nam rêce opadaj¹, bo ile razy
mo¿na podnosiæ ten sam pro-
blem. Czy ma zdarzyæ siê jakieœ
nieszczêœcie, ¿eby odpowie-
dzialne za porz¹dek s³u¿by wy-
kaza³y siê skutecznoœci¹?

Modernizacja Universamu na
Grochowie przesuwa siê. Wie-
my ju¿, ¿e nie rozpocznie siê
ona - jak to pierwotnie planowa-
liœmy wiosn¹ bie¿¹cego roku,
prawdopodobnie wystartujemy
z ni¹ rok póŸniej, a byæ mo¿e
dopiero zim¹ 2010 roku.

Dobrze rozwija³a nam siê wspó³-
praca z w³adzami dzielnicy. A co
w moim ¿yciu prywatnym? ¯ad-
nych wiêkszych zdarzeñ nie odno-
towa³em. I... bardzo dobrze. (t)
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Mieszkanie na Saskiej Kępie? Proszę bardzo!

Prezes Jaros³aw Machlewski
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Jubileusz dziesiêciolecia
firmy, która ju¿ na dobre
wkomponowa³a siê w kra-
jobraz prawobrze¿nej War-
szawy, jest dobr¹ okazj¹,
aby poœwiêciæ jej kilka
zdañ. Tym bardziej, ¿e
Opel Nivette nie tylko
sprzedaje i serwisuje auta,
ale tak¿e zajmuje siê ludŸ-
mi  – Nivette daje pracê
setkom naszych mieszkañ-
ców.

Prezes spó³ki i jej g³ów-
ny udzia³owiec, Micha³ Ni-
vette, w bran¿y motoryza-
cyjnej dzia³a od blisko pó³
wieku. Ju¿ w 1970 r. za³o-
¿y³ firmê, w której prowa-
dzi³ serwis mechaniczny
popularnych wtedy Fiatów
i £ad. Dziewiêtnaœcie lat
póŸniej wspó³pracowa³
przy wprowadzaniu na
nasz rynek samochodów
marki Subaru i zosta³ jed-
nym z pierwszych autory-
zowanych serwisów tej fir-
my w Polsce. Obecna sie-
dziba Nivette Sp. z o.o.,
przy ul. Lotniczej 3/5 (po-
miêdzy ul. Ostrobramsk¹
i Grochowsk¹) budowana
by³a od 1996 r. W trzy lata

po podpisaniu pierwszej
umowy z General Motors
Poland w uznaniu za profe-
sjonaln¹ obs³ugê GM pod-
pisa³o z Nivette umowê de-
alersk¹ na obs³ugê i sprze-
da¿, wprowadzanych na ry-
nek polski, samochodów
dostawczych marki Opel.
W ten sposób Nivette
wszed³ do grona wybra-
nych dealerów oferuj¹cych
pe³n¹ gamê samochodów
Opel. I do dziœ w tym gro-
nie pe³ni rolê wiod¹c¹, co
potwierdzaj¹ dwa przyzna-

ne mu tytu³y – Dealer Roku
2001 i Master Dealer Roku
2006. Solidnoœæ Nivette
Sp. z o.o. zosta³a tak¿e do-
strze¿ona przez inne
podmioty. I tak, m.in. Eu-
ropejski Instytut Jakoœci
przyzna³ firmie Certyfikat
Najwy¿szej Jakoœci 2004,
zaœ Kapitu³a Programu Go-
spodarczo-Konsumenckie-
go, któremu patronowa³o
Przedstawicielstwo Komi-
sji Europejskiej, za „termi-
nowe regulowanie wszel-
kich zobowi¹zañ oraz po-
szanowanie ekologii i praw
konsumenta” przyzna³a
spó³ce tytu³ Solidna Firma.

Jakoœæ œwiadczonych
us³ug motoryzacyjnych
i zaanga¿owanie w dzia³al-
noœæ spo³eczn¹  firmy zo-
sta³y docenione przez czy-
telników czasopisma „Mie-
szkaniec” przyznaniem
w konkursie „Superwitry-
na” pucharu burmistrza
dzielnicy Praga Po³udnie
w 2002 roku.  

Chocia¿ Nivette Sp.
z o.o. kojarzona jest przede
wszystkim z Oplem, to fir-
ma sta³a siê tak¿e cenio-

nym dealerem marki Che-
vrolet. Od 2004 r. to jeden
z najwiêkszych dealerów
w Polsce. Oferuje klientom
kupno nowych samocho-
dów, kompleksow¹ obs³ugê
serwisow¹ oraz zakup ory-
ginalnych czêœci, a tak¿e
pe³en zakres us³ug zwi¹za-
nych z finansowaniem,
ubezpieczeniem i obs³ug¹
po-sprzeda¿ow¹ samocho-
dów Chevrolet. 

Ca³y czas Nivette Sp.
z o.o. prowadzi serwis sa-
mochodów marki SUBA-

RU. W roku 2006, tak¿e na
Pradze Po³udnie, przy ul.
Fieldorfa 32 b, powsta³a
nowoczesna Autoryzowana
Stacja Obs³ugi SUBARU,
która zosta³a wybudowana
z wykorzystaniem najno-
woczeœniejszych technolo-
gii, przez co spe³nia wszy-
stkie normy Unii Europej-
skiej w dziedzinie ochrony
œrodowiska. Firma Nivette
Sp. z o.o. posiada w³asny
zak³ad blacharsko-lakierni-
czy.

„Motoryzacja to nasza
pasja” – to jedno z hase³
firmy Nivette Sp. z o.o.
I jest to prawda, czego do-
wodem jest pozabiznesowa
dzia³alnoœæ Filipa i Marci-
na, synów prezesa Micha³a
Nivette, którzy od lat s¹
kierowcami rajdowymi i na
tym polu odnosz¹ sukcesy. 

Warto wspomnieæ, ¿e Fi-
lip Nivette w czasie przedo-
statniego warszawskiego
rajdu Barbórka razem
z Paw³em Nowocieniem,
w doborowej i licznej kon-
kurencji, zaj¹³ 7 miejsce na
presti¿owym odcinku spe-
cjalnym „Karowa”,

a w barbórkowym rajdzie
w 2007 r. w teamie z Marci-
nem Jastrzêbskim uplaso-
wa³ siê na 4 lokacie w swo-
jej klasie. Ma te¿ na swoim
koncie kilka zwyciêstw –
m.in. w 26. Rajdzie Kra-
kowskim, w którym piloto-
wany przez Marcina Ja-
strzêbskiego œciga³ siê
Oplem Astra II OPC.
W tym samym rajdzie drugi
reprezentant zespo³u Nivet-
te Motorsport: Marcin Ni-
vette pilotowany przez Pio-

tra Kwiatkowskiego startu-
j¹cy bliŸniacz¹ Astr¹ II
OPC zaj¹³ 5 miejsce w kla-
sie N3 i 12 w klasyfikacji
generalnej Pucharu Pol-
skiego Zwi¹zku Moto-
rowego. 

Oficjalne uroczystoœci ju-
bileuszowe 10-lecia firmy
rozpoczynaj¹ siê Msz¹ œw.
26 stycznia o godz. 18.00
w koœciele pod Wezwaniem
Narodzenia Pañskiego przy
ul. Ostrobramskiej.
AS 2008                              ar

Dziesięć lat Nivette
W 1997 r. powsta³a firma Nivette Sp. z o.o. Dziesiêæ lat temu
spó³ka podpisa³a umowê dealersk¹ z General Motors Po-
land na obs³ugê serwisow¹ i sprzeda¿ samochodów marki
Opel.  Na Pradze Po³udnie, powsta³a pierwsza Autoryzowa-
na Stacja Obs³ugi samochodów Opel.

REKLAMA REKLAMA

Prezes Micha³ Nivette
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- Sprzedajemy samochody
zgodnie z sumieniem: my
wiemy jak niezawodne s¹
Mazdy, jak bezkonkurencyj-
nie wyposa¿one i w jakich
doskona³ych relacjach ceny
do jakoœci - mówi „Mie-
szkañcowi” Pawe³ Go³em-
biewski z warszawskiego

oddzia³u bia³ostockiego de-
alera Mazdy Auto Ksiê¿y-
no. - I mamy prawdziw¹
frajdê, jak po dwóch, trzech
latach klienci nam mówi¹:
nie stosowaliœcie tricków
handlowych. Sprzedaliœcie
mi auto rzeczywiœcie nieza-
wodne.

W Europie Mazda sprze-
daje siê rewelacyjnie. Auta
w ca³oœci wyprodukowane i
z³o¿one w Japonii ciesz¹ siê
wielkim popytem, a ubieg³y,
trudny dla motoryzacji rok,
by³ mimo wszystko dla Ma-
zdy pod wzglêdem sprzeda-
¿y rekordowy. Podobnie jest

w Polsce, a w samej War-
szawie wrêcz modelowo: od-
dzia³ Auto Ksiê¿yno funk-
cjonuje na sto³ecznym ryn-
ku od niespe³na trzech lat
i ka¿dego roku odnotowuje
70 proc. dynamikê wzrostu
sprzeda¿y!

W „Mieszkañcu” o salonie
Auto Ksiê¿yno pisaliœmy
przed dwoma laty. - Wów-
czas prowadziliœmy salon
w Starej Mi³osnej - wspomi-
na Pawe³ Go³embiewski. 
- Jednak dynamiczny wzrost
sprzeda¿y i - przede wszyst-
kim - chêæ i koniecznoœæ
otwarcia gwarancyjnego
i pogwarancyjnego serwisu
napraw mechanicznych
sk³oni³y nas do poszukania
nowej siedziby. 

Od jesieni ub. roku jeste-
œmy na Pradze Pó³noc, na
Targówku przy ulicy Liw-
skiej 2, tu¿ przy Wysockiego.
Tu mo¿emy naszym klientom
zagwarantowaæ w pe³ni pro-
fesjonaln¹ obs³ugê: sprzeda¿
nowych aut, samochodów
u¿ywanych - specjalizujemy
siê w Mazdach RX-8 z silni-
kiem Wankla o niesamowi-
tych osi¹gach - z 1,3 litra po-
jemnoœci otrzymujemy 231
kM mocy! No i na miejscu
mamy warsztat napraw me-
chanicznych. Najwiêkszym
zainteresowaniem klientów
ciesz¹ siê najnowsze modele:
najmniejsza Mazda 2 oczywi-
œcie chyba najlepiej wyposa-
¿ony w swojej klasie w wersji
podstawowej suv Mazda CX -

7 z napêdem na 4 ko³a.
W ofercie oczywiœcie s¹ zna-
ne ju¿ d³u¿ej: Mazda 3, Ma-
zda 6 (która niedawno mia³a
premierê w nowym modelu).
Na auta nie czeka siê d³ugo - do
kilku tygodni. A wiele modeli
dostêpnych jest praktycznie od
rêki. - Na miejscu oferujemy
tak¿e mo¿liwoœæ zawarcia
umowy kredytowej, leasingo-
wej czy ubezpieczeniowej (pa-
kiet 4,5%). Serdecznie zapra-
szamy - mówi Pawe³ Go³em-
biewski. S³u¿ymy wszystkimi
informacjami w internecie:
www.mazda.warszawa.pl,
przez telefon: salon (022) 77 33
884, serwis (022) 675 11 08
oraz oczywiœcie na miejscu
w salonie przy ulicy Liwskiej 2.
AS 2008 toms

Mazda podbija Europę 
i... Warszawę
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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
REKLAMA REKLAMA

Sygn. akt III K 714/06
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 04 czerwca 2007 r.

S¹d Rejonowy dla Warszawy Pragi Po³udnie w III Wydziale Karnym w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: SSR Anna Wielgolewska-Widarska
Protokolant: Joanna Kaczmarek
przy udziale Prokuratora Anna Wróbel-WoŸniak
po rozpoznaniu dnia 19.09.2006 r., 16.10.2006 r., 01.12.2006 r., 31.05.2007 r.
sprawy Leszka Kawalec syna Ryszarda i Alfredy z d. Ró¿ycka
urodzonego 31.01.1963 r. w Warszawie
oskar¿onego o to, ¿e:
w dniu 12.04.2005 r. oko³o godz. 20.05 w Warszawie na ul. £ukowska-Osiecka umyœlnie naruszy³ zasady bezpieczeñstwa
w ruchu l¹dowym okreœlone w art. 45 ust. 1 i art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”
(Jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 58 poz. 5157 w ten sposób, ¿e znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci (kolejne badania wy-
kaza³y 1- 1,51,mg/l, II – 1,65 mg/l, III – 1,46 mg/l, IV – 1,44 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) kierowa³ samocho-
dem marki „Suzuki” nr rej. WT 06249 i na skutek os³abienia sprawnoœci psychomotorycznej organizmu uprzednio spo-
¿ytym alkoholem zbli¿aj¹c siê do przejœcia dla pieszych nie zachowa³ szczególnej ostro¿noœci i na skutek nieust¹pienia
pierwszeñstwa pieszej znajduj¹cej siê na przejœciu doprowadzi³ do potr¹cenia Kamilli Ko³odziej lat 90, powoduj¹c u niej
nieumyœlnie obra¿enia cia³a w postaci: urazu g³owy, rany t³uczono-szarpanej urazu g³owy, licznych zsinieñ i otaræ naskór-
ka twarzy, wykrêcenia krêgos³upa szyjnego, masywnego st³uczenia nadgarstka i stawu skokowego lewego, pot³uczeñ
ogólnych, zaburzeñ œwiadomoœci ze stanami majaczenia skutkuj¹cych rozstrojem zdrowia trwaj¹cym d³u¿ej ni¿ 7 dni, tj.
o czyn okreœlony w art. 177§ 1 kk w zb. z art. 178 a § 1 kk w zw. z art. 11 § 1 kk.

Orzeka:
I. Oskar¿onego Leszka Kawalec w ramach zarzucanego mu aktem oskar¿enia czynu uznaje za winnego tego, ¿e

w dniu 12.04.2005 r. oko³o godz. 20.05 w Warszawie na ul. £ukowska-Osiecka umyœlnie naruszy³ zasady bez-
pieczeñstwa w ruchu l¹dowym okreœlone w art. 45 ust. 1 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. „Prawo o ruchu drogo-
wym” (Jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 58 poz. 5157 w ten sposób, ¿e znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci (ko-
lejne badania wykaza³y I- 1,51 mg /l,  II – 1,65 mg/l, III – 1,46 mg/l, IV – 1,44 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu) kierowa³ samochodem marki „Suzuki”nr rej. WT 06249 i czyn ten kwalifikuje jako wystêpek z art.
178 a § 1 kk i za to na mocy art. 178 a § 1 kk skazuje oskar¿onego na karê 8 (oœmiu) miesiêcy pozbawienia
wolnoœci;

II. na mocy art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt. 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia
wolnoœci warunkowo zawiesza na okres 2 (dwóch) lat tytu³em próby;

III. na mocy art. 71 § 1 kk orzeka wobec oskar¿onego grzywnê w wymiarze 100 (sto) stawek dziennych ustalaj¹c
wysokoœæ jednej stawki na kwotê 20 (dwadzieœcia) z³otych;

IV. na mocy art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskar¿onego œrodek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich poja-
zdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 5 (piêciu) lat;

V. na mocy art. 50 kk podaje treœæ niniejszego wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez jego opublikowanie
w jednym z lokalnych tytu³ów prasowych;

VI. na mocy art. 63 § 2 kk na poczet orzeczonego œrodka karnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mecha-
nicznych zalicza oskar¿onemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 13.04.2005 r. do dnia 04.06.2007 r.;

VII. na mocy art. 627 kpk zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty s¹dowe w kwocie 470 (cztery-
sta siedemdziesi¹t) z³otych w pozosta³ej czêœci przejmuje je na rachunek Skarbu Pañstwa.

Przypomnijmy, ¿e jesieni¹
2006 r., na Osiedlu TOR (po-
miêdzy ul. Kobielsk¹, Podskar-
biñsk¹ i Stanis³awowsk¹), w ra-
mach lokalnego programu re-
witalizacji, zbudowano trzy
placyki zabaw i nasadzono no-
w¹ roœlinnoœæ. W naszym tek-
œcie ujawniliœmy „bumelkê”,
jak¹ za publiczne pieni¹dze za-
fundowali mieszkañcom wyko-
nawcy prac. Piaskownice,
z których wysypuje siê piach
i w których walaj¹ siê kawa³y
pokruszonego, niebezpieczne-
go betonu; ³awki z niesezono-
wanego drewna, które po jed-
nym lecie przedstawia³y obraz
nêdzy i rozpaczy, dodatkowo
brudz¹c siadaj¹cych ciekn¹c¹
¿ywic¹; brak furtek w ogrodze-
niach placów zabaw; wypaczo-
n¹ wyk³adzinê placyków
i uschniête, choæ niedawno za-
sadzone krzewy. 

Natychmiast po publikacji
otrzymaliœmy od Janusza Sê-
kowskiego dyrektora ZGN Praga
Po³udnie, pisemn¹ informacjê, ¿e
nasze doniesienia zostan¹ spraw-
dzone. Warto tutaj podkreœliæ po-
stawê dyrektora Sêkowskiego.

Urzêdnicy, politycy i samorz¹-
dowcy maj¹ okreœlony przepisa-
mi prawa automatyczny obowi¹-
zek odpowiedzi na krytykê wyra-
¿on¹ przez media. Obowi¹zek!
Rzadko kto tego obowi¹zku do-
pe³nia. A tu, proszê – pan dyrek-

tor sam z siebie... Rzeczywiœcie,
zapowiedziana kontrola zosta³a
przeprowadzona i jej wyniki po-
twierdzi³y stan opisywany przez
„Mieszkañca”. Wiemy to, ponie-
wa¿ dyrektor ZGN przes³a³ re-
dakcji kolejne pismo. „Celem
usuniêcia stwierdzonych usterek,
nakaza³em Kierownikowi Admi-
nistracji Nieruchomoœci Nr 3
w trybie pilnym – w zale¿noœci od
warunków atmosferycznych –
podjêcie nastêpuj¹cych zdecydo-
wanych dzia³añ...” – pisze dyrek-
tor Sêkowski i wylicza m.in.
monta¿ brakuj¹cych furtek, wy-
mianê wadliwych elementów ³a-
wek, uzupe³nienie ubytków
w tartanowym pod³o¿u, naprawê
piaskownic oraz sta³e i rzetelne
monitorowanie stanu techniczne-
go placyków zabaw i stanu ro-
œlinnoœci. Miejmy nadziejê, ¿e
ju¿ w tym roku place zabaw na
Osiedlu TOR stan¹ siê bardziej
bezpieczne i przyjazne. I bêd¹
wygl¹da³y, jak nowe. Bo osta-
tecznie – to s¹ nowe place. Pozo-
staje tylko pytanie, kto zap³aci za
poprawki? Czy napraw dokona
wykonawca w ramach gwaran-
cji, czy „bumelantom” znowu
wpadnie do kieszeni trochê pu-
blicznej, czyli naszej kasy...

Adam Rosiński

Place zabaw czekaj¹ na poprawkê

Poprawka rewitalizacji
Po naszej publikacji „Rewitalizacja, czy defraudacja?” („Mieszka-
niec” Nr 22 z 2007 r.  numer dostêpny tak¿e w naszym internetowym
archiwum na stronie www.mieszkaniec.pl) na rewitalizowanym Osie-
dlu TOR zosta³a przeprowadzona kontrola.

No i Warszawa ma nowego sekretarza. Zupe³nie spoza politycznego roz-
dania. Pani Prezydent postawi³a na swoim i zamiast lansowanych przez
Platformê Obywatelsk¹ kandydatów doprowadzi³a do powo³ania przez Ra-
dê Warszawy absolutnie bezpartyjnego i merytorycznego Jaros³awa Maæko-
wiaka – doktora prawa administracyjnego. O tym, ¿e wybór siê op³aci³ Ra-
da przekona³a siê ju¿ kwadrans po g³osowaniu: nowy sekretarz zast¹pi³ biu-
ro prawne i w kilkuminutowym wyk³adzie rozwik³a³ zawi³oœci, których nie
byli w stanie radnym wyjaœniæ nieŸle op³acani radcy prawni. Pojawi³ siê wiêc
natychmiast pomys³ oszczêdnoœciowy: z biura prawnego zrezygnowaæ.
Zw³aszcza, i¿ i tak funkcjonuje jak sklep miêsny za wczesnego Jaruzel-
skiego. 

Rada pochyli³a siê tak¿e z trosk¹ nad prac¹ sto³ecznych urzêdników. Kon-
kretnie tych z ¯oliborza. A jeszcze konkretniej tych, którzy w wyj¹tkowo
sprawny sposób za³atwili sprawê pewnej willi przy ul. Dygasiñskiego. Choæ
fakt, i¿ rzecz dotyczy³a powi¹zanego z rodzin¹ Kaczyñskich ministra Siwka
na pewno nie mia³ dla tempa ¿adnego znaczenia, radni uznali, i¿ sprawie
powinno przyjrzeæ siê Centralne Biuro Antykorupcyjne. Byæ mo¿e pomo¿e to
w upowszechnieniu siê „tempa Siwka” na pozosta³ych mieszkañców. 

Po raz pierwszy w historii – na wniosek Pani Prezydent – Rada postano-
wi³a przyznaæ pieni¹dze na wieloletni program opieki nad bezpañskimi
zwierzêtami. Dziêki oko³o 2 milionom rocznie czworonogi bêd¹ mia³y za-
gwarantowane do¿ywianie (z dosypywanym œrodkiem antykoncepcyjnym,
co ograniczy ich populacjê) oraz opiekê medyczn¹ (w tym sterylizacjê). Pa-
ni Prezydent uzna³a, a Rada myœl tê popar³a, i¿ to lepsza, tañsza i bardziej
humanitarna metoda od budowania nowych schronisk. 

Na koniec dobra wiadomoœæ dla dziatwy szkolnej. Rada zdecydowa³a, i¿
grupy uczniów (minimum 10 sztuk plus opiekun) w okresie ferii i wakacji
bêd¹ po Warszawie jeŸdzi³y za darmo. Wiêcej, bêd¹ mog³y bezp³atnie ko-
rzystaæ z kulturalnej i sportowej oferty Miasta. Do katalogu tradycyjnie bez-
p³atnych œlizgawek, boisk i ZOO radni w³¹czyli tak¿e taras widokowy PKiN,
Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historyczne i inne nale¿¹ce do
samorz¹du placówki.

Ferie nie bêd¹ wiêc nudne – mimo tego, i¿ Rada Warszawy robi sobie
w tym czasie wolne i ostatni raz zamierza spotkaæ siê (tradycyjnie) w dniu,
gdy ten numer „Mieszkañca” trafi do r¹k Czytelników. Porz¹dek sesji przy-
pomina kosz po wielkim sprz¹taniu albo bajaderkê z podrzêdnej cukierni:
zgromadzono w nim wszystkie sprawy, które z jakichœ przyczyn nie mog³y
doczekaæ siê na swoj¹ kolejkê. Medialnie – nudne, politycznie – nieatrakcyj-
ne. Ale merytorycznie – niezbêdne. Teraz pozostaje tylko poczekaæ czy Ra-
dzie uda siê porz¹dek zrealizowaæ. Czêœæ rajców ju¿ dziœ mówi, i¿ „jest tak
nudny, ¿e kworum zabraknie ju¿ w po³udnie”. Po¿yjemy, popatrzymy…

PODPATRYWACZ

Anomalie
Niby mamy zimê, a tu leje deszcz i tem-

peraturka przesz³a na plus. Przy takiej
pogodzie przyroda g³upieje. Niby zima,
a jakby trochê wiosny lub jesieni. Wariu-
j¹ te¿ ludzie. 

Ja na przyk³ad ca³kowicie zg³upia³em
spostrzegaj¹c dwa tygodnie temu nowy
bilboard przy zbiegu ul. Grenadierów
i Cyraneczki (na zdjêciu). Z bilboardu
mruga³ do mnie zawadiacko orze³ w ko-
ronie i wo³a³: „Nie ma radoœci bez nie-
podleg³oœci!” I by³a te¿ data – 11.11.

Z daleka ³udz¹co podobna do 11.II. Po-
myœla³em, ¿e coœ mi w naszym narodo-
wym ¿yciu musia³o umkn¹æ i pewnie
nowa w³adza zmieni³a datê Œwiêta Nie-
podleg³oœci i teraz bêdziemy je obcho-
dziæ nie 11 listopada, ale 11 lutego. 

Podszed³em bli¿ej i sprawdzi³em, ¿e
jednak widniej¹ca tam data, to 11.11.
Czyli, wszystko bez zmian. Zg³upia³em
tylko chwilowo. A przy okazji wyjaœni³ siê
mój dylemat, co do pory roku, któr¹ zgo-
towa³a nam aura. Skoro bilboard rekla-
muje obchody listopadowego œwiêta, no
to jednak musi – mamy teraz jesieñ...

rosa

URZ¥D MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWY
BIURO ARCHITEKTURY 

I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
DELEGATURA W DZIELNICY WESO£A

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.03.80.721 ze zm.)
Prezydent Warszawy informuje, ¿e: 
1. W Delegaturze Biura Architektury i Planowania Prze-

strzennego Urzêdu m.st. Warszawy w Dzielnicy We-
so³a zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dro-
gi dla inwestycji polegaj¹cej na budowie ulicy Ko-
œciuszki w Dzielnicy Weso³a na odcinku od ulicy S³o-
wackiego do ulicy Niemcewicza, wraz z budow¹
odwodnienia - studnie ch³onne i przebudow¹ kolidu-
j¹cej infrastruktury, na dzia³kach ew. nr 1/2, 43, 23,
70/11, 70/12, 70/13, 70/14, 55, 70/21, 95, 127/3,
154/1, 154/2, 71/1, 71/4, 19, 21, 22 z obrêbu 06-02.

2. Ka¿dy, kto wyka¿e interes prawny ma prawo sk³ada-
nia wniosków i uwag w powy¿szej sprawie w siedzi-
bie Urzêdu Dzielnicy Weso³a m.st. Warszawy w Dele-
gaturze Biura Architektury i Planowania Przestrzen-
nego, 05-075 Warszawa-Weso³a, ul. 1. Praskiego
Pu³ku 33, pok. 206, w terminie 14 dni od daty ukaza-
nia siê niniejszego obwieszczenia.



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    7777

Kilka dni temu ktoœ, zapew-
ne bardzo zakochany, wyma-
lowa³ na chodniku przed jed-
nym z grochowskich bloków
wielki, bia³y napis: „KO-
CHAM CIÊ”. Szalony, m³ody,
zakochany… Pamiêtacie te
huœtawki uczuæ, zerwania, po-
wroty? 

Ale jest te¿ mi³oœæ spokojna,
spracowana, poobijana choæ
silna i bezpieczna, jak w sta-
rym, dobrym ma³¿eñstwie.
Znaj¹ swoje przywary, ale
¿adne z nich za skarby nie za-
mieni³oby swojej drugiej po-
³owy na „inny model”.
W zdrowiu i w chorobie, na
dobre i na z³e.

Czy pamiêtamy o uczu-
ciach? Czy o nich mówimy?
Podejrzewam, ¿e czêœciej
padaj¹ deklaracje typu
„Kocham tê sukienkê” czy

„Kocham tego psa” ni¿
„Kocham Ciê”. O ile te¿ ³a-
twiej przychodzi powiedzieæ
„nienawidzê”, ni¿ „ko-
cham”! 

Czemu chêtniej ujawniamy
negatywne uczucia? Dlaczego
chowamy g³êboko te dobre,
tak potrzebne ka¿de mu z nas?
Czy prawd¹ jest, ¿e nie trzeba
o nich mówiæ, wystarczy je
okazywaæ?

Jeœli tak, to jak czêsto je
okazujemy swojej drugiej po-
³owie? I czy ona na pewno ro-
zumie, o co nam chodzi? Czy
czuje siê kochana?

Pewien starszy pan, nie
mog¹c zasn¹æ, postanowi³
ko³o pó³nocy iœæ na ma³y
spacer, bior¹c dla towarzy-
stwa swoj¹ star¹ jamniczkê,
Boñciê. Lecz gdy chcia³ wra-
caæ do domu, ze zgroz¹

stwierdzi³, ¿e na koñcu smy-
czy Boñci brak! Przerazi³
siê, zacz¹³ jej szukaæ, roz-
paczliwie biegaj¹c i nawo³u-
j¹c zduszonym g³osem (œro-
dek nocy!) „Boñcia! Boñ-
cia!”. Bez skutku. Ko³o trze-
ciej wreszcie wróci³ do do-
mu. Roztrzêsiony, obudzi³ ¿o-
nê: „Zgubi³em Boñciê!”-
wyzna³ z rozpacz¹. „Zaraz!
Jak to, zgubi³eœ Boñciê?! –
spyta³a zaspana. – Ale¿ ona
ca³y czas œpi tu, ko³o mnie!”.
Nieopisane szczêœcie ogar-
nê³o owego pana, utuli³ ¿onê,
uœciska³ psa, do rana nie
móg³ zasn¹æ. 

Lubiê tê historiê, poniewa¿
jest w niej i miejsce na mi³oœæ
do ¿ony i troskê o ni¹, ale tak-
¿e na mi³oœæ do Boñci, wiel-
kie serce dla „zgubionego”
psa, który niczego nieœwia-
dom, spa³ sobie s³odko na
poduszce zadowolony, ¿e pan
wyszed³ i jest w ³ó¿ku wiêcej
miejsca.

Szkoda tylko, ¿e czasem
trzeba wstrz¹su, by sobie
przypomnieæ o tym, co wa¿ne.
A Walentynki tu¿-tu¿! żu

Kocham
Ciê!

Kobiecym okiem
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La³o. Na wszystkich bazarach od Kamionka po Falenicê kupcy
chowali siê pod swoimi daszkami z kolorowych folii. ¯ycie towa-
rzyskie zamiera³o, bo ile mo¿na piæ? Nawet w tak¹ pogodê.

- Coœ siê panu Bogu pomerda³o - stwierdzi³ pan Eustachy Mor-
dziak w odpowiedzi na zwyczajowe „dzieñ dobry” skierowane
pod jego adresem przez pana Kazimierza G³ówkê, jego kolegê.

- Wzglêdem czego, za przeproszeniem.
- Wzglêdem kalendarza rzecz jasna. Nie widzisz pan, ¿e mamy

œrodek jesieni, choæ jesteœmy w œrodku zimy? Œnieg powinien byæ
po kostki, piwo grzane, a kobity gor¹ce. Tymczasem jak ju¿ siê
jedna z drug¹ po takim dniu na bazarze w domu trochê ogrzeje, to
zaraz zasypia i tyle z niej po¿ytku.

- A wie pan, ¿e te¿ zauwa¿y³em. Konkretnie pod Universa-
mem. Tamtejsze kobity okutane w te spodnie, w te swetry, w te
szale, monumentalne s¹ jak nie przymierzaj¹c piramida Cheo-
psa. Przez co trudnodostêpne. Te ich ch³opy chodz¹ wiêc wœcie-
k³e miêdzy budami, trzysta piêædziesi¹ty dziewi¹ty raz popra-
wiaj¹ na haku te same torebki, te same d¿insy, te same futra, na
które zreszt¹ nikt spojrzeæ nie chce, bo nie tylko zimy nie ma,
ale i forsy, jak zawsze po Nowym Roku. Z daleka widaæ, ¿e krew
w nich kipi nieuspokojona, nieutulona. A tu nawet klientek jak
na lekarstwo. Krêc¹ siê tylko jakieœ ma³olaty od rana zaprawio-
ne piwkiem, po nocy zu¿yte, zasmrodzone fajkami, ¿e ju¿ od
pierwszego spojrzenia apetyt cz³owiekowi przechodzi. Na wy-
padek gdyby jednak cz³owiekowi nie przechodzi³o, to przy tych

ma³olatach krêc¹ siê eleganci w dresach, ze sznytami, cyngwaj-
sami, sam pan wiesz. Obrazu dope³nia placyk przed fontann¹,
u stóp lokalu „Astoria” - same menele z³achmanione do cna.
Bluzgi lataj¹ w powietrzu gêsto, jak nie przymierzaj¹c ten
deszcz. A wokó³ - kupcy „narêczni”… rêczniki, szaliki, badzie-
wie. Nie ma co – wizytówka Grochowa. Brawo, panowie w³a-
dza, brawo! 

- Widzê, panie Kaziu, ¿e ostroœæ obserwacji u pana nie mija.
- A pani Krysia, oœmielê siê zapytaæ, od dawna taka zziêbniêta?

Pan Kazimierz nie da³ siê Eustachemu zbiæ z tropu.
- Bêdzie tak jakoœ od Sylwestra.
- To ja siê nie dziwiê, ¿e trochê pan nie w sosie, ¿e tak powiem.

Ale ¿eby pana pocieszyæ, powiem panu, panie Eustachy, ¿e ludzie
gorzej maj¹. 

- Pewnie inaczej, ale ¿eby gorzej, to nie przypuszczam.
- Pamiêtasz pan, jak panu opowiada³em o andrzejkowej przy-

godzie pewnego doktorostwa, które zbli¿y³ taniec? 
- Co to on jej te klipsy sca³owa³?
- No, no.
- No zdarzy³o siê. I co z tego. 
- WyobraŸ pan sobie, ¿e czy nas ktoœ pods³ucha³, czy jak, w ka¿-

dym razie w gazecie ich przygodê opisali! W naszem „Mieszkañ-
cu”! Teraz dopiero maj¹ ludzie ambaras. 

- Coœ mnie siê zdaje, ¿e im, cholerka, do œmiechu nie jest.
W ka¿dem razie my bardzo przepraszamy, ale do g³owy nam nie
przysz³o, ¿e co my sobie tu gadamy, to ktoœ mo¿e do gazet wynieœæ. 

- Choæ mówi¹c miêdzy nami, nie mielibyœmy nic przeciwko, ¿e-
by i nam trafi³a siê taka partnerka i taki taniec, co nie panie Eu-
stachy?

- A jaka mowa. Pewnie! Krysia mog³aby se spaæ do wiosny.
Szaser

Co tam panie na Pradze...

Jesieñ w zimie
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Poniewa¿ tytu³ niniejszej rubryki zaczyna siê od s³ów „ŒWIATOWE uwagi”
zacznê od... Francji. Na ostatniej stronie ksi¹¿ki, o której za chwilê, znajduje
siê zdjêcie dwóch kombatantów przed pomnikiem na cmentarzu polsko-fran-
cuskim we Francji. Jednym z nich jest zmar³y w 2004 roku  porucznik w stanie
spoczynku Janusz Leleno, spadochroniarz, uczestnik Wojny Obronnej we wrze-
œniu 1939 roku i Kampanii Francuskiej w I Dywizji Grenadierów Wojska Pol-
skiego w 1940 roku. Drugim - pu³kownik w stanie spoczynku Tadeusz Szurek,
uczestnik Powstania Warszawskiego na Pradze i II wojny œwiatowej – Honoro-
wy Grenadier I Dywizji Grenadierów, który otrzyma³ ten tytu³ w czasie histo-
rycznej podró¿y we Francji w roku 2000. I to w³aœnie on jest autorem ksi¹¿ki
pt. „Warszawskie kwiaty” – prawdziwej mozaiki wspomnieñ, opowieœci á la
Wiech i wierszy. 

O samym Powstaniu na Pradze, Szurek pisze: „Wobec walk powstañczych w le-
wobrze¿nej Warszawie, walki powstañcze na Pradze s¹ tylko niewielkim, ma³o zna-
nym epizodem. Ale tu te¿ ginêli powstañcy i ludnoœæ cywilna, mimo, ¿e w zale¿no-
œci od miejsca, trwa³y one tylko kilka dni. Na Pradze opanowano 14 obiektów, a 15
pozosta³o w rêkach niemieckich. Na skutek druzgoc¹cej przewagi nieprzyjaciela
i nie osi¹gniêcia zamierzonych celów, dzia³ania przerwano po 6 – 8 dniach. Wielu
powstañców przedosta³o siê do lewobrze¿nej Warszawy, bior¹c udzia³ w walkach na
Czerniakowie, Mokotowie oraz w Puszczy Kampinoskiej”. 

Jest w wierszu Tadeusza Szurka pt. „Moje Powstanie Warszawskie” taki frag-
ment: „Kiedy nam siê zdawa³o // ¿e zwyciê¿yliœmy // inaczej siê sta³o // Przywie-
ziono rozkaz – rozejœæ siê do domów // To by³ grom najwiêkszy z mego ¿ycia gro-
mów /// Grom z jasnego nieba // Trudno to opisaæ. Nie mo¿na. Nie trzeba... //
By³a wolnoœæ i ju¿ jej nie ma // i znów zniewolona warszawska ziemia // „Gott mit
uns”, a z nami nie? // Gdzie jesteœ, Bo¿e, krzyczeæ siê chce”. Te dwa ostatnie linij-
ki powtarzaj¹ siê w wierszu kilkakrotnie. 

Nasta³y czasy powojenne. Tadeusz Szurek jest precyzyjny. Pisze oddzielnie o Tar-
gówku i o Pradze. Z historii Targówka pamiêta du¿o. Tak¹ na przyk³ad w knajpie
zabawê. Pisze: „Harmonia na trzy czwarte z cicha r¿nie // A do Rudej Helki nie
mo¿na dopchaæ siê // Podchodz¹ œmirusy, gêby jak kaktusy // nosy czerwone //
a przylizane w³osy lekko zmierzwione // Ka¿dy w lansadach i po d³ugich paradach
// namawia j¹ do poleczki // Ruda Helka, wychyliwszy pó³ wódeczki // sukienkê
podkasa³a, klasê w tañcu pokaza³a // z Zenkiem Krwawym, tym ry¿awym // Fe-
rajna ich obst¹pi³a i miejsce zrobi³a // Grajek – ch³opak klawy // wiadomo, z Tar-
gówka, z Warszawy // zar¿n¹³ od ucha // to siê widzi, to siê s³ucha // Tak siê na
Targówku bawili // czasami malutk¹ drakie uskutecznili // lecz dawali ludziom
uszanowanie // ale tylko tym, co zas³ugiwali na nie”. 

Helka, to Helka, na Targówku, a jakie s¹ „Helki” na TARGOWEJ, a wiêc na Pra-
dze? Tadeusz Szurek wyjaœnia: „Och, Targowa //  Tyœ ulic praskich ulic królowa //
Tu jest szyk i wdziêk // Kto nie wierzy niechby pêk³! /// Ile¿ tu piêknych pañ //
boskich, praskich dam // Tu dwie œliczne // Koleœ mówi, wprost iddyllyczne // Bu-
zia, œlipeñki, usta miód // To jest Praski Cud // Tam znów trottuarem gna // Wy-
marzona ma // Jaki piêkny ma chód// I liniê wspania³ych ud // Jest jak rozwiniê-
ty kwiat // Przes³ania sob¹ ca³y œwiat /// Ach, Targowa // Tyœ praskich ulic królo-
wa // Mo¿e by tak ktoœ na pomys³ wpad³ // i nazwa³ j¹ ‘Praskich Piêknoœci Trakt’”. 

Wreszcie Wiech! Tadeusz Szurek opisuje stylem Wiecha, jak to Walery W¹tróbka
i szwagier Piekutoszczak pojechali na Marsza³kowsk¹ i na pocz¹tku zachwycili siê
„seks-szopami”. Ale ostatecznie doszli do wniosku, ¿e i one, i ró¿ne inne cuda, to
jedna wielka szopka i wrócili na Pragê. Uznaj¹c, jak i Wiech, to, co jest prawd¹ nie-
podwa¿aln¹: „A JEDNAK PRAGA GÓR¥”.

Zygmunt Broniarek

KUPON KONKURSOWY – SUPERWITRYNA 2007
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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.
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- Wróciliœcie Pañstwo niedawno ze
wspólnego – rodzinnego wyjazdu. Odpo-
czywaliœcie razem kilka tygodni. Jak tak
energiczne osoby spêdzaj¹ wolny czas?
Czy jest to rodzaj aktywnego wypoczyn-
ku? Czy s³odkie leniuchowanie i tzw. „³a-
dowanie akumulatorów”?

- ¯yjemy tak aktywnie, ¿e przynajmniej
raz w roku lubimy poleniuchowaæ. Wynajê-
liœmy w Grecji dom w górach i zaszyliœmy
siê tam na dwa miesi¹ce. Siedzieliœmy z na-
szymi synami Beniem i Emikiem na base-
nie, chodziliœmy na dzikie pla¿e, ucztowali-
œmy w maleñkich nadmorskich tawernach.
Nacieszyliœmy siê wreszcie sob¹. 

- Niektórzy maj¹ problem, by po d³u¿-
szej – nawet œwi¹tecznej przerwie - za-
braæ siê do pracy. Pañstwo zaczêliœcie
przygotowania do koncertów, które
odbêd¹ siê w nied³ugim czasie. Na rynku
pojawi³o siê DVD z Waszym materia³em.
Jakie jeszcze s¹ Wasze najbli¿sze plany
zawodowe?

- Rzeczywiœcie ciê¿ko jest po przerwie
wróciæ do pracy, ale co robiæ w tak¹ pogo-
dê? Mo¿na albo le¿eæ pod kocem z ksi¹¿k¹
i kieliszkiem dobrego wina, albo rzuciæ siê
w wir obowi¹zków. Nie mieliœmy wyjœcia.
Dwa miesi¹ce temu wydaliœmy antologiê
Wilków. Box zawiera 6 do tej pory wyda-
nych p³yt zespo³u, 2 cd z materia³ami archi-
walnymi, fragmentami koncertów, piosen-
kami nigdy niepublikowanymi i dvd ze
wszystkimi teledyskami oraz bonusami. 

- Jesteœcie idolami dla wielu m³odych
ludzi. Niektórzy z nich marz¹ o sukcesie
w bran¿y muzycznej. Co mo¿na dzisiaj
w Polsce – Pani zdaniem - nazwaæ karie-
r¹? Czy mo¿na dojœæ do niej samodziel-
nie, bazuj¹c jedynie na swojej pracowi-
toœci i talencie? 

- To chyba jedyna s³uszna droga - praca
i rozwijanie talentu. Prawdê mówi¹c prze-
ra¿a mnie to, co siê obecnie dzieje w tzw.
szo³biznesie. Niewa¿ne jest co kto robi, ale

ile razy widziano go w telewizji, ile skanda-
li z jego udzia³em opisz¹ gazety. To dziœ na-
zywa siê karier¹. I dlatego uwa¿am, ¿e m³o-
dym ludziom jest teraz trudno siê przebiæ.
Radia graj¹ komercyjn¹ anglojêzyczn¹ pap-

kê, w telewizji zamiast programów mu-
zycznych mamy talk-show, w którym „przy
okazji” muzycy mog¹ opowiedzieæ o swo-
ich nowych dzie³ach. To wszystko chyba
stoi na g³owie.

- Mieszkacie Pañstwo po prawej stro-
nie Warszawy. Czy o wyborze miejsca
zamieszkania zdecydowa³ przypadek?
Czy by³a to decyzja, za któr¹ przewa¿a³y
mocne argumenty?

- Oboje pochodzimy z Pragi. Nigdy nie
myœleliœmy o zamieszkaniu po drugiej stro-
nie Warszawy. Nasz pierwszy dom kupili-
œmy w Józefowie. Po jakimœ czasie okaza³o

siê, ¿e jednak by³ trochê za daleko od cen-
trum. Wyjœcie do kina, czy teatru by³o wy-
praw¹. Ale bardzo siê do niego przywi¹za-
liœmy i d³ugo szukaliœmy dla niego odpo-
wiednich nowych w³aœcicieli, chcieliœmy,
¿eby ktoœ go pokocha³ od pierwszego wej-
rzenia. Sprzedaliœmy go znajomym, którzy
podjêli decyzje o jego kupnie przy pierw-
szej wizycie.

Nasz nowy dom te¿ od razu nas oczaro-
wa³, jest poroœniêty dzikim winem, trochê
tajemniczy. Chyba znaleŸliœmy swoje miej-
sce na ziemi.

- Czy Pani zdaniem mieszkanie w tej
okolicy ma wiêcej plusów czy minusów?
Gdybyœcie Pañstwo mogli - to co zmieni-
libyœcie w swojej okolicy? 

- Na pewno wielkim utrudnieniem dla
wszystkich s¹ ci¹g³e korki na przejeŸdzie
kolejowym w Radoœci. Dla nas i naszych
s¹siadów tak¿e to, ¿e mieszkaj¹c jednak
w Warszawie, do sklepu chodzimy zapada-
j¹c siê po kostki w b³ocie. No i niestety po-
twornie brudny las. Za wyrzucanie œmieci
w lesie powinny byæ dotkliwe kary, zw³a-
szcza, ¿e czêsto te œmieci s¹ wyrzucane
z bardzo drogich samochodów. A plusy?
No w³aœnie samo mieszkanie w s¹siedztwie
lasu, cisza, natura. Ma³a spo³ecznoœæ, gdzie
ludzie siê znaj¹, mówi¹ sobie na ulicy
„dzieñ dobry”. 

- Czy po³¹czenie spraw prywatnych ze
s³u¿bowymi, podobne zainteresowania
i pasje wp³ywaj¹ pozytywnie na zwi¹-
zek? 

- Wspólne pasje na pewno tak, ale po-
³¹czenie spraw prywatnych i zawodo-
wych to ci¹g³y sprawdzian dla zwi¹zku.
Trudno jest nie przenosiæ sporów zawo-
dowych do domu, a przecie¿ czasem inte-
resy menad¿era i artysty ró¿ni¹ siê. Naj-
wa¿niejsza jest mi³oœæ, kompromis, zau-
fanie. Wtedy nawet wielkie burze koñcz¹
siê pomyœlnie.

- Przy Pañstwa muzyce mo¿na siê ba-
wiæ, odpoczywaæ, wzruszaæ. Chcia³abym
zapytaæ, czego prywatnie najchêtniej s³u-
chaj¹ Pañstwo Gawliñscy?

- Nie zamykamy siê w jednym gatunku
muzycznym, s³uchamy bardzo ró¿nej mu-
zyki - Richarda Ashcrofta,  The Cash, Amy
Winehouse, Boba Marleya, U2, Spearhead,
Sinead O’Connor.

- Dziêkujê za rozmowê. 
Magdalena Kamińska

Monika GAWLIŃSKA
MIESZKAÑCY

„Mieszkaniec” rozmawia z Monik¹ Gawliñsk¹, menad¿erem
zespo³u „Wilki”, a prywatnie ¿on¹ Roberta Gawliñskiego. 
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

REKLAMA REKLAMA

SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

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

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

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

REALIZUJEMY KARTY P£ATNICZE I KARTY KLIENTA SPO£EM
BONY SODEXHO, £ADOWANIE BILETÓW ZTM

poniedzia³ek–pi¹tek 600–2000, sobota 800–1600, niedziela 900–1600

DH „UNIVERSAM” – Grochowska 207
(Rondo Wiatraczna)

ZAPRASZA w dniach 21.01-31.01.2008 r.
na tydzieñ PRO-ZDROWOTNY

W sprzeda¿y po promocyjnych cenach:
� „Benecol”
� Wyroby ekologiczne (soki, miody, ciastka, morele)
� Herbaty i syropy „Herbapol”
� Jogurty „Actimel”
� Wêdliny tradycyjne „Wolarek”

Z NAMI ZDROWIEJ

Pędzelkiem
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA

Jacek Frankowski

Odblaskowo w 2008 roku
W nowy 2008 rok czêœæ po³udniowopraskich
przedszkolaków wkroczy³a w strojach zwiêk-
szaj¹cych ich bezpieczeñstwo. S¹ deklaracje,
¿e sto³eczne Biuro Bezpieczeñstwa wspomo-
¿e wszystkie przedszkola.

Pod koniec ubieg³ego roku w Przedszkolu Nr 51 przy ul.
Chrzanowskiego 7 zorganizowane zosta³y tradycyjne ju¿ obchody
Œwiatowego Dnia Pluszowego Misia. W imprezie uczestniczy³o
blisko szeœædziesi¹t przedszkoli i szkó³ z obydwu Prag, Œródmie-
œcia, Ursynowa, Bielan i Targówka. 

W czasie œwiêta sto³eczne Biuro Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania
Kryzysowego obdarowa³o ma³ych gospodarzy uroczystoœci kom-
pletem kamizelek odblaskowych. Te nietypowe prezenty zosta³y
przekazane w ramach akcji „Widoczne Przedszkolaki”. rosa

<<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

Nawet do 16 zł/h!!!
+ prowizja

KONSULTANT TELEFONICZNY
Bez ograniczeń wiekowych

Tel. 022 511 91 34
www.pcm.pl

emilia.sniegowska@pcm.pl

KOPIOWANIE NAGRAÑ
VIDEO NA DVD

DVD CLUB GROCHOWSKA 119
przy Pl. Szembeka

tel. 022-870-38-64
www.videoclub.pl

Na has³o „Mieszkaniec”
zni¿ka 10%!

Najwiêksza polska sieæ handlowa z bran¿y spo¿ywczej poszukuje
do nowo otwieranego sklepu w Warszawie przy ulicy

¯ymirskiego, a tak¿e do innych placówek, osób na stanowiska:

� KASJER 
� SPRZEDAWCA
� MAGAZYNIER 

Naszym pracownikom zapewniamy:

 umowê o pracê w prê¿nie rozwijaj¹cej siê firmie

 atrakcyjne wynagrodzenie

 szkolenia stanowiskowe

 mo¿liwoœæ awansu i rozwoju zawodowego

 bezp³atny pakiet opieki medycznej w renomowanej przychodni

Zainteresowane osoby zapraszamy pn.-pt. w godz. 8.00-16.00
do biura w Warszawie, ul. ¯urawia 32 tel. 022/745-10-01

lub do przes³ania aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@marcpol.waw.pl

Skontaktujemy siê wy³¹cznie z wybranymi osobami.
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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

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

K L E J EK L E J E
„DARCHEM” 

Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86

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

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

TRANSPORT – GRATIS
R a b a t y

Upusty dla wykonawców
HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika

11110000 %%%%

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 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.

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

ZZ AA PP RR AA SS ZZ AA MM YY ::   
ww  ggooddzz..  770000−−11880000,,    ssoobb..  990000−−11440000

� 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

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

hurt detal
✓ grzejniki  

✓ wk³ady kominowe
✓ rury i kszta³tki (plastik, miedŸ)

✓ kot³y gazowe i olejowe
CENY PRODUCENTA

BAPLAST
ul. Br. Czecha 19

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

� 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

Ozłocona szkoła
Przez lata nast¹pi³o tu wiele zmian, czêsto
podyktowanych przemianami historycznymi.
Ale jedno pozostaje niezmienne: troska
o wszechstronny rozwój intelektualny i fi-
zyczny m³odzie¿y. Zespó³ Szkó³ Sportowych
nr 70 im. p³k Henryka Leliwy Roycewicza
w Warszawie obchodzi³ Z³oty Jubileusz po-
wstania Szko³y Podstawowej nr 55.

Uczniowie trenuj¹ tutaj lekk¹ atletykê. A lekko nie jest, bo
chocia¿ fizyki, matematyki czy historii ucz¹ siê tak jak inni, to za-
jêæ z wychowania fizycznego maj¹ zdecydowanie wiêcej. W–f to
10 godzin tygodniowo. – Na pocz¹tku jest ciê¿ko, ale mo¿na siê
przyzwyczaiæ – mówi¹ Micha³ i Piotr, uczniowie ostatniej klasy
gimnazjum. – Ta szko³a pozwoli³a nam znaleŸæ odpowiedni kieru-
nek, wiemy, co chcemy robiæ, jak¹ dyscyplinê trenowaæ, i co naj-
wa¿niejsze wiemy jak trenowaæ. 

Jak co roku w uroczystoœci wziêli udzia³ kombatanci z batalionu
„Kiliñski”, w³adze dzielnicy Praga Po³udnie, absolwenci i emerytowa-
ni nauczyciele, przedstawiciele oœwiaty i duchowieñstwa. W trakcie
uroczystoœci, za sportowe sukcesy nagrodzeni zostali nauczyciele i ich
wychowankowie. Tradycyjnie odby³o siê te¿ œlubowanie najm³od-

szych uczniów. Zaproszeni goœcie, dziêki krótkiemu filmowi i przygo-
towanej wystawie, mogli poznaæ historiê szko³y, jej tradycjê i sukcesy.
- Najwa¿niejszy w ka¿dym dzia³aniu jest pocz¹tek. Tym pocz¹tkiem
w przypadku naszej szko³y by³ rok szkolny 1957/1958. Uznaliœmy, ¿e 50
rocznica nie mo¿e zamkn¹æ siê w jednym dniu. Bêdziemy starali siê
uczciæ jubileusz kolejnymi sukcesami, dyplomami, pucharami i meda-
lami. Mam nadziejê, ¿e bêdziemy godnymi nastêpcami tych, którzy to
zapocz¹tkowali - powiedzia³a dyrektor szko³y Barbara Mierzwa.

A naœladowaæ jest kogo. Patronem szko³y jest Henryk Leliwa-
-Roycewicz, ¿o³nierz Wileñskiego Pu³ku U³anów, dowódca  batalio-
nu „Kiliñski” podczas Powstania Warszawskiego, a tak¿e medalista
olimpijski w jeŸdziectwie. Jak mówi¹ uczniowie, jego postaæ to do-
bry przyk³ad tego, jak mo¿na ³¹czyæ ukochany sport z obowi¹zka-
mi. Dodatkowo, poœród absolwentów szko³y jest wielu wybitnych
sportowców, uczestników imprez sportowych w Polsce i poza jej
granicami, m.in. Jacek Wszo³a, specjalista skoku wzwy¿. Mistrz
olimpijski z Igrzysk w Montrealu (1976) i wicemistrz z Olimpiady
w Moskwie (1980). 

Œledz¹c historiê szko³y, jej rozwój i sukcesy, pozostaje tylko cze-
kaæ a¿ spod jej skrzyde³ wyjd¹ kolejni mistrzowie „królowej spo-
rtu” – lekkiej atletyki. Piotr Bartoszewicz

Zaproszonych goœci: nau-
czycieli, absolwentów i rodzi-
ców uczniów, powita³ dyrektor,
Eugeniusz Œniegowski: - Dzi-
siaj nie bêdziemy mówiæ o spra-
wach powa¿nych. Nie bêdziemy
mówiæ o ocenach celuj¹cych
i nieodpowiednich, o zachowa-
niu nagannym i wzorowym, bo
to zrobiliœmy wczeœniej na ze-
braniach i apelach. Dziœ zapro-
siliœmy pañstwa po to, abyœcie
prze¿yli coœ piêknego, coœ dla
ducha. Bo zawsze to, co prezen-
tuje nasza m³odzie¿, wasze, na-

sze dzieci, to jest coœ wartoœcio-
wego, to jest zawsze najpiêk-
niejsze.

Rzeczywiœcie popisy m³o-
dych aktorów robi¹ wra¿enie.
Teatr N.O.R.A., czyli Nadwi-
œlañskie Oddzia³y Rezerw Ar-
tystycznych, daje mo¿liwoœæ
rozwoju uczniom, w których
drzemi¹ aktorskie talenty. A na
ich brak placówka narzekaæ
nie mo¿e. Przez kilka lat
w dzia³alnoœæ teatru w³¹czy³a
siê olbrzymia liczba m³odzie-
¿y. W szkolnych ³awach Ze-

spo³u Szkó³ nr 37 zasiada wie-
le osób, które na co dzieñ
wspó³pracuj¹ z teatrami: Buf-
fo, Roma i Rampa. 

Co ciekawe, wœród aktorów
graj¹cych „na deskach” szkol-
nego teatru, jest wielu absol-
wentów. Jednym z nich jest,
graj¹cy postaæ pasterza, Mi-
cha³ G³owacki, który œwiadec-
two dojrza³oœci uzyska³ 5 lat
temu. – Nie tylko mnie trzyma-

j¹ te mury, tu ca³y czas przy-
chodzi wielu absolwentów.
Mamy tutaj ciekawe imprezy,
pomagamy przy spektaklach,
to fajna zabawa. Nad ca³oœci¹
jak zawsze czuwa³ Krzysztof
Konrad. „Kat nadzorca”, jak
o nim napisano w programie
spektaklu, od wielu lat re¿yse-
ruje i przygotowuje wszystkie
przedsiêwziêcia teatru.

Florenty

„Pieœñ ujdzie ca³o” – fina³
miêdzyszkolnego, patrio-
tycznego konkursu pod ta-
kim w³aœnie tytu³em odby³
siê w grudniu w XXIII Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. Marii
Sk³odowskiej-Curie.
Konkurs rozgrywany by³ w dwóch ka-

tegoriach – wykonania pieœni patriotycznej
i pracy literackiej. Gra¿yna Bakunowska,
dyrektor liceum, które goœci³o laureatów,
zwróci³a szczególn¹ uwagê na symbolikê
konkursowych dat: - Zaczêliœmy 11 listopa-
da, w Œwiêto Niepodleg³oœci. Przes³uchania
odby³y siê 29 listopada, w rocznicê wybu-
chu Powstania Listopadowego, a fina³ kon-
kursu mamy 13 grudnia, w rocznicê wpro-

wadzenia Stanu Wojennego... W konkursie
wziêli udzia³ uczniowie kilkunastu mazo-
wieckich szkó³. 

Przy wykonaniu pieœni jury pod przewo-
dnictwem Marioli Bujak bra³o pod uwagê

m.in. czystoœæ intonacji, muzykalnoœæ wy-
konania, dykcjê i emisjê g³osu oraz inter-
pretacjê i kostium sceniczny. Wykonawców
podzielono na trzy kategorie: indywidual-
n¹, zespo³ow¹ i zespo³u instrumentalnego.
Wydzielono równie¿ grupy wiekowe: pod-
stawówka, gimnazjum i szko³y ponadgim-
nazjalne. Prace pisemne oceniano pod k¹-
tem wartoœci merytorycznej, oryginalnoœci
formy i odkrywczoœci w zakresie identyfi-
kacji pieœni patriotycznej. 

Nie sposób wymieniæ wszystkich laurea-
tów konkursu, niemniej, trzeba nadmieniæ,
¿e wœród sto³ecznych podstawówek brylo-
wali m.in. uczniowie szkó³ nr 312, 135,
279, 140, 195, 141 i 218.  Wœród m³odzie-
¿y warto wymieniæ uczniów gospodarzy, li-
ceum im. Stanis³awa Wyspiañskiego i ze-
spo³ów szkó³ im. Agnieszki Osieckiej oraz
Stefana Kisielewskiego. 

Fina³ konkursu zosta³ wzbogacony wy-
stêpami laureatów. Ada M. 

„GORE GWIAZDA”
Teatr N.O.R.A od oœmiu lat przygotowuje
spektakle, koncerty i wiele innych widowisk
artystycznych. Tê niezwyk³¹ grupê artystycz-
n¹ tworz¹ uczniowie Zespo³u Szkó³ nr 37 im.
Agnieszki Osieckiej w Warszawie. 17 stycz-
nia, widownia zgromadzona w szkolnej Sali
Kolumnowej obejrza³a pastora³kê Joanny
Kulmowej „Gore gwiazda”.

PIEŚŃ USZŁA CAŁO

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

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
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 2

POZIOMO: 1-A tyle, ile mieœci siê w d³oni. 1-J dzielnica
Budapesztu. 2-E pospolicie o alkoholu. 3-A rodzina lutni-
ków w³oskich. 3-G buty z kó³kami. 4-E najcieñsza struna
w skrzypcach. 4-L wyprawa panny m³odej. 5-G rzeka we
Francji. 6-A zewnêtrzny wygl¹d. 6-K jezioro na Pojezierzu
I³awskim. 7-B t³uszcz roœlinny. 7-G dzielnica Czêstocho-
wy. 8-D rumieniec na twarzy. 8-J lataj¹cy œrodek trans-
portu. 9-F tur. œciêcie g³owy. 10-A chwast polny. 10-H mi-
nera³, materia³ dekoracyjny. 11-A narzêdzie do kopania
ziemi. 12-H œrodek s³odz¹cy. 13-A rodzaj tkaniny, 14-J
niezale¿noœæ, wolnoœæ.15-E zajmuje siê wyrobem uprzê-
¿y. 16-A U, polityk birmañski (1961-71), sekretarz gene-
ralny ONZ. 16-J niemo¿noœæ czytania.   
PIONOWO: A-1 miasto przy ujœciu Wis³y. A-10 armatura.
B-6 przymierze, zwi¹zek. C-1 pogl¹d w teorii poznania.
C-10 poemat epicki. D-6 papier na œcianê mieszkania.
E-1 buraki + chrzan. E-11 umowa gie³dowa na okreœlony

termin. F-8 wyspa brytyjska na Oceanie Atlantyckim. G-1
otwór wiertniczy. H-2 bawó³ indyjski. H-7 niechêæ, uraza.
H-12 s³u¿ba wartownicza, warta. I-3 rodzaj sieci myœliw-
skiej. I-9 matka Romulusa i Romusa. J-1 litera grecka. 
J-7 ranna godzina. J-12 brak wszelkich dŸwiêków. K-5
bêben do nawijania lin, L-1 niezwyk³a, zdumiewaj¹ca
rzecz. L-8 mierzenie, przymiarka. £-4 rzeka w Chinach
i Kazachstanie. £-12 pracuje na kutrze. M-1 spoina muro-
wa. N-8 rozleg³y obszar s³onych wód. O-1 karabin maszy-
nowy. O-12 meksykañski sukulent kwitn¹cy tylko raz.

opr. A. Kemski
Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Ro-
wi¹zanie krzy¿ówki Nr 25/26/07: „Na Szczepana by-
wa b³oto po kolana”. Nagrodê ksi¹¿kow¹ wylosowa-
³a: p. Krystyna Zych z ul. Dwernickiego. Po odbiór
zapraszamy do redakcji. Wa¿ne do 01.02 br.
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H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

Jeœli uwa¿asz, ¿e wszyscy siê sprzysiêgli
przeciwko Tobie- czas na zmiany. Zacznij od
siebie, a dopiero potem zweryfikuj otoczenie.
W najbli¿szych dniach mo¿e wyjœæ na œwiat³o
dzienne jakaœ d³ugo skrywana tajemnica. Za-
chowaj zimn¹ krew i nie wpadaj w panikê,
a wszystko dobrze siê skoñczy. Za to Wenus
i Amor wynagrodz¹ Ci wszystkie stresy…

�� BYK 22.04-21.05
Szalone pomys³y, niespo¿yta energia i wielka na-
miêtnoœæ – uwa¿aj, wystarczy gorsze samopo-
czucie i przestajesz byæ królem ¿ycia. Dlatego po-
cz¹tek roku zacznij od dok³adnych badañ, a po-
tem ciesz siê karnawa³em. Jeœli narzekasz na
brak gotówki – nadszed³ czas na podjêcie jakie-
goœ planu – zmiany pracy, nowej inwestycji lub
odbioru starego d³ugu. Po prostu zacznij dzia³aæ.

 BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Warto porozmawiaæ i przemyœleæ pewne posu-
niêcia – a nie podejmowaæ pochopne decyzje.
Najbli¿sze dni bêd¹ wymaga³y od Ciebie wy-
trwa³oœci i konsekwencji w dzia³aniu. Mo¿liwe
zawirowania w rodzinie, mo¿e odwiedz¹ Ciê
niezapowiedzeni krewni, albo dowiesz siê od
najbli¿szych czegoœ nieoczekiwanego. Za to
w mi³oœci – spokój i harmonia.. 

�� RAK 22.06-22.07
Nie zadrêczaj otoczenia swoimi problemami –
popatrz na nie z odpowiedniej perspektywy, a¿
stan¹ siê zupe³nie malutkie. Nie lekcewa¿ tyl-
ko rady zaprzyjaŸnionej osoby, mo¿e okazaæ
siê bezcenna. Styczniowe zimne dni mog¹ byæ
dla Ciebie bardzo gor¹ce – jeœli pójdziesz za
g³osem serca. Sprawy finansowe pozostaj¹ na
razie bez wiêkszych zmian, co nie znaczy, ¿e
nie powinieneœ trzymaæ rêki na pulsie. 

�� LEW 23.07-23.08
Zwolnij – wyhamuj tempo ¿ycia – nie musisz
myœleæ i dzia³aæ za wszystkich. Na stres i sko-
³atane nerwy dobra jest joga albo æwiczenia re-
laksacyjne. W najbli¿szym czasie nie zwracaj
uwagi na s³owne zaczepki i ha³aœliwe komen-
tarze osób z najbli¿szego otoczenia. W imiê
œwiêtego spokoju warto czasem pomilczeæ.

�� PANNA 24.08-23.09
Stop porz¹dkom, uk³adaniu ubrañ w kostkê i co-
dziennemu czyszczeniu kurzu – nadszed³ czas
na pe³ny luz. Jeœli nie mo¿esz gdzieœ wyjechaæ,
zorganizuj szalony wieczór, najlepiej we dwoje.
Teraz od oddanej w terminie pracy wa¿niejszy
jest fryzjer i wizyta w sklepach z ciuchami. A pra-
ca - i tak bêdzie wykonana - perfekcyjnie.

�� WAGA 24.09-23.10
Ten rok bêdzie ukoronowaniem Twoich wie-
loletnich wysi³ków, mo¿liwa bêdzie jakaœ no-

wa inwestycja, zamkniêcie starej sprawy lub
super propozycja biznesowa. Nie straæ tylko
wrodzonej czujnoœci – i dwa razy siê zasta-
nów zanim coœ zrobisz. Te przestrogi nie
obowi¹zuj¹ w mi³oœci – tu wskazane jest zu-
pe³ne szaleñstwo.

�� SKORPION 24.10-23.11
Nadszed³ czas na zmiany. Mo¿esz zmieniaæ
fryzurê, partnera, pracê, dom - w zale¿noœci
od gwiazd i Twoich dzia³añ. Jeœli nie wyko-
rzystasz tego momentu, mo¿esz przegapiæ
dobr¹ passê – bo teraz ka¿da zmiana bêdzie
dla Ciebie korzystna. Zapanuj tylko nad emo-
cjami – zmiana charakteru na bardziej opa-
nowany bardzo Ci siê przyda.

�� STRZELEC 24.11-22.12
Pieni¹dze to nie wszystko – teraz strze¿ in-
nych wartoœci – mi³oœci, lojalnoœci, prawdy.
Jeœli skupisz siê tylko na dobrach material-
nych – to mo¿esz obudziæ siê w z³otej klatce
– sam. A bliskie Ci osoby bardziej od spo-
nsorowania chc¹ od Ciebie ciep³a i czu³oœci.
Zadbaj te¿ o swoje zdrowie, koniecznie
odwiedŸ lekarza i zrób kontrolne badania.
Przekonasz siê, jak dobre samopoczucie
i ¿yczliwoœæ poprawi¹ Twoje relacje z otocze-
niem.     

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Nerwy, które Tob¹ trzês¹ – niczego dobrego
nie zwiastuj¹. Zamiast denerwowaæ siebie
i swoje otoczenie – postaraj siê nauczyæ aser-
tywnoœci i dystansu. W koñcu stycznia mo¿li-
we spotkanie z dawno niewidzianymi przyja-
ció³mi. Nie zastanawiaj siê czy pójœæ – karna-
wa³ trwa tak krótko, a Ty masz tak ma³o okazji
do zabawy. Czas na zmiany!

�� WODNIK 21.01-19.02
Postaraj siê bardzo kontrolowaæ siebie – swo-
je s³owa i zachowanie. W Twoim otoczeniu jest
ktoœ wybitnie nie¿yczliwy, który tylko czeka,
¿eby Ciê przy³apaæ. Niewykluczona powa¿na
rozmowa ”na szczycie” ukróci te zachowania.
Nie bêdziesz narzeka³ na brak gotówki, jeœli
zachowasz pewien rozs¹dek w wydawaniu
pieniêdzy. Dobry czas na podró¿e. 

�� RYBY 20.02-20.03
Chocia¿ nie nale¿ysz do tych gadatliwych, po-
staraj siê wiêcej mówiæ bliskim o swoich uczu-
ciach. Jak maj¹ Ciê rozumieæ, kiedy nie wie-
dz¹ nawet co myœlisz? Otwartoœæ i spontanicz-
noœæ prze³o¿¹ siê na lepsz¹ atmosferê w domu
i w pracy. Za to w finansach, jeœli postarasz siê
mo¿e byæ rewelacyjnie. Ulokuj tylko m¹drze
nieoczekiwan¹ gotówkê, bo nied³ugo mo¿e siê
bardzo przydaæ.

Merlin

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie
Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 

wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

SSeezzoonn  bbaalloowwoo−−ttoowwaarrzzyysskkii  ww ppeełłnnii!!
MMaammyy  kkaarrnnaawwaałł!!  JJaakk  ttoo  zzrroobbiićć,,  bbyy
bbiiżżuutteerriiaa  llśśnniiłłaa  ppeełłnnyymm  bbllaasskkiieemm??

�
Pierścionki zdejmujemy z pal−
ców i zanurzamy na pół godzi−
ny w wodzie z płynem do my−

cia naczyń. Następnie starannie
myjemy je delikatną szczoteczką
do zębów (warto mieć jedną, prze−
znaczoną specjalnie do tego celu,
najlepiej małą, dziecinną), zarówno
od zewnątrz jak i od środka, płu−
czemy, po czym drewnianą, ostrą
wykałaczką usuwamy wszelkie po−
zostałości brudu z ciasnych zaka−
marków. Następnie znowu myjemy
szczoteczką, płuczemy pod bieżą−
cą wodą i polerujemy szmatką.

�
Turkusowe kolczyki i naszyjniki
mogą zmieniać kolor pod
wpływem mydła, dlatego zale−

ca się czyszczenie ich czystą, cie−
pła wodą i polerowanie naturalną
irchą albo papką ze zmielonej kredy
wymieszanej z odrobinką oleju,
zwłaszcza lnianego. Podobnie po−
stępujemy z opalami.

�
Perły przecieramy plaster−
kiem cytryny, a następnie
płuczemy zimną wodą

i osuszamy.

�
Ozdoby z prawdziwego korala
lubią co jakiś czas poleżeć
w lekko osolonej wodzie, to je

ożywia.

�
Bursztyny lubią alkohol! Pole−
rujemy je watką zwilżoną alko−
holem (może być denaturat),

a w przypadku silnych zabrudzeń
najpierw je w alkoholu moczymy.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
�� KKoottyy  łłoowwiiąą  mmyysszz?? Właśnie, dlatego Egipcjanie oswoili je
i udomowili już 7.000 lat temu. Początkowo tylko do celów
użytkowych, ale szybko okazało się, jak bardzo potrafią być mi−
łe, czułe i zabawne. Dlatego mruczki szybko zyskały prawa roz−
pieszczanych domowych ulubieńców, po śmierci były nawet mu−

mifikowane przez zamożnych właścicieli!
�� OObbjjeeddlliiśśmmyy  ssiięę  pprrzzyy  śśwwiiąątteecczznnyymm  ssttoollee?? Na szczęście nie jesteśmy tak żarłoczni,
jak larwy biedronek: zanim wyrosną na sympatyczne „biedroneczki w kropeczki” po−
żerają około 3.000 larw innych owadów i około 90 dorosłych biedronek! A wyglą−
dają tak niewinnie…
�� PPsszzcczzoołłyy  ssąą  ssyymmbboolleemm  pprraaccoowwiittoośśccii.. Żeby wyprodukować jeden kilogram miodu,
muszą przetworzyć aż 3 kg nektaru. Żeby zebrać taką jego ilość, odbywają aż
60.000 kursów z ula i do ula, przenosząc mikroskopijne jego ilości, przyczepione do
tzw. poduszek na jednej z trzech par nóg pszczoły. A przy okazji zapylają kwiatki!

CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Wpadaj¹c na kawê do znajomych, mi³o jest przynieœæ
ze sob¹ coœ s³odkiego, np. pralinki w³asnej roboty.
Przyjemnie te¿ w œrodku zimy, gdy za oknem ponuro
i zimno, przypomnieæ sobie letnie aromaty.

✓✓ Domowe pralinki: 5-10 dag biszkoptu (mo¿e byæ ze
spodu tortowego), pokruszyæ, dodaæ 8 dag mas³a w kawa-
³eczkach, 3 ³y¿ki kakao i 1-3 ³y¿ki cukru pudru, 2 – 3 dag
mielonych migda³ów oraz pó³ tabliczki drobno startej czekolady; wszystko
skropiæ ma³ym kieliszkiem alkoholu (najlepiej – dobrego likieru, np. pomarañ-
czowego albo Baileys, ewentualnie wiœniówki czy spirytusu) i starannie wyro-
biæ mikserem na g³adk¹ masê. Nastêpnie szybko zagnieœæ, jak ciasto i wsta-
wiæ do lodówki. Gdy stê¿eje, podzieliæ na oko³o 40 ma³ych kawa³ków, uformo-
waæ z nich kulki: czêœæ z nich obtoczyæ w cukrze pudrze, czêœæ w kakao albo
wiórkach kokosowych, czêœæ w zmielonych migda³ach lub pistacjach. Trzy-
maæ w ch³odzie. Rewelacja! 

✓✓ Pachn¹cy dom, lato w s³oiczku: opakowanie mro¿onych œliwek, wiœni
(bez pestek!) lub truskawek w³o¿yæ do niewielkiego garnka, zasypaæ cukrem
(1/2–1 szklanki), a gdy puszcz¹ sok, rozgnieœæ je a nastêpnie podgrzewaæ
odkryte na wolnym ogniu czêsto mieszaj¹c. Po pó³ godzinie wy³¹czyæ gaz,
by odpoczê³y. Nazajutrz znowu gotowaæ bardzo powoli przez oko³o 30-40
minut mieszaj¹c, a gdy ju¿ wyraŸnie gêstniej¹, wsypaæ 4 ³y¿ki mocnego,
ciemnego kakao. Rozmieszaæ starannie, gotowaæ jeszcze oko³o 10 minut,
poczekaæ a¿ ostygnie. Doskona³e do porannej bu³eczki oraz jako nadzienie
do naleœników! 

✓✓ Smak lata: kubek zimnego kefiru zmiksuj z kawa³kiem œwie¿ego ogórka,
pokrojonego w cieniutkie s³upki, dwiema czubatymi ³y¿kami siekanego koper-
ku, ³y¿k¹ (p³ask¹) natki i ma³ym z¹bkiem czosnku, roztartym z sol¹. Znakomi-
ty, dietetyczny koktajl dla tych, którzy powinni zacz¹æ dbaæ o liniê…

PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

6-£ 12-N 10-J 11-B 5-E 6-I 2-G 2-L 9-L 12-E 16-N 13-D 3-H

4-O 1-J 9-I 1-E 16-A 14-H 6-C 10-C 14-£ 7-D

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Córka pyta matkę:
– Mamusiu, ja słyszałam, że w niektórych

częściach Afryki kobieta aż do chwili ślubu
nie zna swojego męża. Czy to możliwe?!

– Oczywiście, kochanie, ale to zdarza się w każdym kra−
ju...

☺ ☺ ☺
Żona kupiła szafę z dostawą do domu. Ekipa przywio−

zła mebel, zmontowała w sypialni i pojechała. A tu ulicą
przejechał tramwaj, mebel zadrżał i wypadły drzwiczki. Pa−
ni wzywa na pomoc sąsiada, zreperował, a tu znowu
przejechał ulicą tramwaj i drzwi wypadły… 
– Wie pani co? – mówi uczynny sąsiad. – Zamknę się

w tej szafie i jak znowu będzie jechał tramwaj, zobaczę
dlaczego te drzwi wypadają! – i wszedł do szafy.
W tym momencie wraca mąż. – O, nowa szafa! – wo−

ła, otwiera ją, a tam – sąsiad, speszony, jąka: – Nooo…
pewnie nie uwierzy pan jak powiem, że czekam tu na
tramwaj! WWeessoołłyy  RRoommeekk



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    11111111

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

AUTO−MOTO/kupię

� Opla – Skodê. 
Tel. 0506-871-924

KUPIĘ

�� AAA Antyki, meble, obrazy,
zegary, platery, srebra oraz
inne przedmioty. 

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

� Kolekcjoner kupi: stare ksi¹¿-
ki, pocztówki, monety. 
Tel. 022 677-71-36, 0502-011-257
� Monety, banknoty, 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
� J. polski. Tel. 691-923-889
� Kursy przygotowawcze do ma-
tury. Tel. 022 879-87-66; 

0602-23-28-79
� Liceum dla doros³ych.

Tel. 022 498-65-95
� Matematyka. 

Tel. 0607-163-744
�� Nauka Jazdy – kurs. 

Tel. 022 374-14-02
� Niemiecki, angielski. 
Tel. 0604-06-06-41; 022 810-02-22
� Niemiecki. Tel. 0698-19-48-48
� 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

� Dwupokojowe, Grochów. 
Tel. 022 643-09-10

� Gara¿ ul. Walewska. 
Tel. 022 810-21-33

� Gara¿ przy ul. Kinowej. 
Tel. 0501-123-953

� Pó³ bliŸniaka z ogrodem,
wszystkie media, Miêdzylesie. 

Tel. 0604-125-907;
022 671-79-25

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

� Dzia³kê 1100 m kw,. z do-
mkiem, gara¿em w Rembel-
szczyŸnie – woda, œwiat³o - ogro-
dzon¹. Tel. 022 813-23-08
� Gara¿ murowany ul. Turbino-
wa. Tel. 0602-609-550
� Gara¿ ul. Grenadierów  41. 

Tel. 022 810-48-75 
� Mieszkanie 70 m kw. dwupo-
ziomowe, komfort, nowe – We-
so³a Zielona, blisko basen, re-
zerwat przyrody. 

Tel. 0606-348-026

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

� Mieszkanie 2 pokoje z kuch-
ni¹, 50 m kw. piece, butla gazowa
– na wiêksze 3-4 pok. Mo¿e byæ
zad³u¿one. Tel. 022 810-98-17

DAM PRACĘ

� Atena Security na korzystnych
warunkach zatrudni do ochrony
obiektów na terenie Pragi Po³u-
dnie. Tel. (022) 853-05-05 

lub 0695-411-181
� Agencja Ochrony zatrudni kie-
rownika ochrony. Wymagamy:
licencja II lub I, samochód, do-
œwiadczenie w kierowaniu zespo-
³em pracowników. W,wa ul. Do-
minikañska 9 lub e-mail: ochro-
na@atenasecurity.pl
RAMKA
Atena Security zatrudni na stano-
wisko kierownicze osoby dyspo-
zycyjne z samochodem. Zg³osze-
nia: W-wa ul. Dominikañska 9
lub e-mail:ochrona@atenasecuri-
ty.pl
� Kultowa kawiarnia w Parku
Skaryszewskim poszukuje osób
na stanowisko sprzedawczyni –
kelnerki. Mi³a rodzinna atmosfe-
ra, dla osoby lubi¹cej dzieci
i psy. Proszê dzwoniæ tel. 022
815-64-23
� Poszukujê mê¿czyzn do sprz¹-
tania obiektów. 

Tel. 0508-332-840
�� Zatrudnimy Przedstawicieli
Handlowych – do promocji pro-
duktów finansowych banku. Wy-
magane wykszta³cenie min. œre-
dnie, silna motywacja do pracy, do-
œwiadczenie w sprzeda¿y bezpo-
œredniej i ³atwoœæ w nawi¹zywaniu
kontaktów. Umowa zlecenie,
atrakcyjne wynagrodzenie. Oferty
z podaniem klauzuli o ochronie da-
nych osobowych prosimy kiero-
waæ na adres elektroniczny pauli-
na.swoboda@db.com lub na adres
Placówka db kredyt nr 4 al. Stanów
Zjednoczonych 72 04-036 Warsza-
wa. Uprzejmie informujemy, ¿e
skontaktujemy siê tylko z wybra-

nymi Kandydatami, a nades³anych
dokumentów nie zwracamy.

SZUKAM PRACY

� Emerytowana nauczycielka za-
opiekuje siê dzieckiem, osob¹
starsz¹. Tel. 787-240-908
� Emerytka 55 lat - gosposia lub
inne. Tel. 517-701-403

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 umówie-
niu. Tel. 022 810-00-61 wew.
252 (we wtorki), 0509-959-444.
Od 6 lutego kancelaria bêdzie
czynna 5 dni w tygodniu. 
�� 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

RAMKA
Skup z³omu metali kolorowych.
Stary punkt – nowe ceny! Ul.
Kawcza 40. Tel. 0600-236-046

SPORT

� 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-PRZEPROWADZKI
i meblowozy. 1 z³/km. 

Tel. 0512-139-430
�� AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 022 612-95-23, 

0609 105 940
�� Alternatory, rozruszniki – na-
prawa, spawanie ul. Kawcza 40. 

Tel. 022 610-53-43
� Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Polsat,
N-ka, Promocja dekoder Polsatu za

79 z³, 5 m-cy gratis i 37,90 z³/m-c,
satelity bez op³at 700 programów
w tym 17 polskich (Polonia,
TRWAM), anteny TV – naziemne.
Sprzeda¿, monta¿, naprawa, gwa-
rancja! „Lemag” W-wa, ul. Br.
Czecha 29. 
Tel. 022 815-47-25; 0501-123-566;

www.lemag-TVSAT.waw.pl 
��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¿ skórza-
na – us³ugi miarowe, przeróbki,
wszelkie naprawy. Ul. Zamie-
niecka 63. Tel. 022 610-23-05
� Futra, przeróbki, zamówienia -
ul. Dokerów 11. 

Tel. 022 611-96-59
��Gaz, hydraulika – 24 h, napra-
wa pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, uprawnienia gazowe. 
Tel. 022 610-72-31; 0662-065-292
�� Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹cze-
nia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 022 610-88-27; 0604-798-744
�� Glazura, malowanie, tapeto-
wanie, hydraulika, elektryka,
panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 022 615-58-13, 

0504 61 88 88
� Glazura, 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
� Glazura, terakota, uk³adanie. 

Tel. 605-78-39-68
� Glazurnictwo, remonty, malo-
wanie, p³yta gipsowa. 
Tel. 022 789-58-72; 0512-154-413
�� 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

�Malowanie – tapetowanie – re-
monty. Tel. 022 612-21-74; 

501-028-073
�� 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
� 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

�� Stolarstwo, lakiernictwo. Me-
ble na wymiar, kuchenne, biuro-
we, szafy wnêkowe, garderoby itp.
Ciêcie p³yt. Tel. 0694-94-99-49;

022 619-52-76
�� 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

ZWIERZĘTA

� Oddam sukê 2-letni¹. 
Tel. 022 810-83-37; 0609-291-526

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

Skup z³omu metali koloro-
wych. Stary punkt – nowe ce-
ny! Ul. Kawcza 40. 

Tel. 0600-236-046

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

Atena Security zatrudni na sta-
nowisko kierownicze osoby
dyspozycyjne z samochodem.
Zg³oszenia: W-wa ul. Domini-
kañska 9 lub e-mail: ochro-
na@atenasecurity.pl
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Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

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

Nowoczesnoœæ w Miêdzylesiu
14 stycznia br. uroczyœcie oddano nowy od-
dzia³ urazowo-ortopedyczny w Miêdzyleskim
Szpitalu Specjalistycznym. 

Oddzia³ sk³ada siê z dwóch bloków. W pierwszym znajduj¹ siê
sale dla 25 chorych, gabinety zabiegowe i rehabilitacyjne, a w dru-
gim dwie sale operacyjne wyposa¿one w najnowoczeœniejsz¹ apara-
turê. Nowy oddzia³ powsta³ na wzór oddzia³u ortopedyczno-urazo-
wego znajduj¹cego siê w szpitalu przy ul. Brzeskiej. Placówka zo-
sta³a niedawno przejêta przez Miêdzyleski Szpital Specjalistyczny. 

Dyrektorowi Jaros³awowi Ros³onowi uda³o siê stworzyæ najno-
woczeœniejszy oddzia³ urazowo-ortopedyczny w Warszawie. Pra-
wie 11 mln z³ na niezbêdn¹ aparaturê da³ Urz¹d Marsza³kowski. 

Nowy oddzia³ to kolejna zmiana w miêdzyleskiej placówce.
Wczeœniej do nowych pomieszczeñ przeniesiono kardiochirurgiê,
urologiê oraz oddzia³ intensywnej opieki medycznej. 

Pomieszczenia poœwiêci³ abp Diecezji Warszawsko-Praskiej S³a-
woj Leszek G³ódŸ. MKP

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
specjaliœci:

�� psycholog (opinie) �� reedukator 
�� couch

GABINET POMOCY „MIKROL”
PSYCHOLOGICZNO−PEDAGOGICZNEJ 

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

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

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

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

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

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

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

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

� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00

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

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00

Uroczystego otwarcia dokonali (od lewej) wiceminister zdrowia
Adam Fronczak, cz³onek zarz¹du woj. mazowieckiego Walde-
mar Roszkiewicz i dyr. szpitala Jaros³aw Ros³on.
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Wykonujemy dekoracje okien:
� firany, zas³ony, story rzymskie

i austriackie
� monta¿ karniszy, pomiary i projekty
� pokrowce na meble i narzuty
� du¿y wybór tkanin

ul. Igañska 2 lok. 6
tel. 022 810-24-73; 0503-679-679
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 1100-1800

REKLAMA REKLAMA

SCHUDNIJ 
SZYBKO I ZDROWO!!!

AGYPTOS
– REWOLUCYJNA METODA ODCHUDZANIA
Ju¿ po 1 zabiegu œrednia utrata w obwodach cia³a (mierzo-

ny w 18 punktach) wynosi 15–50 cm. Zazwyczaj jest on znacz-
nie wiêkszy i wynosi œrednio 25–50 cm. Rekordowe zmniejsze-
nie obwodów cia³a to 108 cm po 1 zabiegu!!! Zabieg ten stosu-
jemy na ca³e cia³o. Likwiduje nadmiar na poœladkach, udach,
brzuchu, ramionach, podwójnym podbródku, szyi. Wspomaga
leczenie wielu chorób: alergie, reumatyzm, bezsennoœæ, dolegli-
woœci stawów i pleców, redukuje obrzêki cia³a, ³agodzi dolegli-
woœci miesi¹czkowe i klimakterium.

EFEKTY GWARANTOWANE!

Wiêcej informacji znajdziecie Pañstwo na naszej stronie www.medicalstudio.pl
lub bezpoœrednio w gabinecie przy ul. Obarowskiej 21 (wjazd od Serockiej) tel. (022) 610 29 10

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 30.I
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

W okresie zimo-
wym nie tylko lu-
dzie, ale i zwierzê-
ta ulegaj¹ ró¿nego
rodzaju infekcjom
uk³adu oddecho-
wego. Spadek
temperatur, wiêk-
sza iloœæ opadów,
wietrzna pogoda,
brak nas³onecz-

nienia, a tak¿e niedobory mineralno-wi-
taminowe sprzyjaj¹ spadkowi odporno-
œci, a przy tym zwiêkszaj¹ podatnoœæ
na infekcje. 

Choæ nie stwierdzono wzajemnych korelacji
wœród czynników chorobotwórczych towarzy-
sz¹cych przeziêbieniom cz³owieka, psa, czy
kota, to jednak czynniki œrodowiskowe odpo-
wiedzialne za wyst¹pienie infekcji mog¹ byæ
identyczne. Mam na myœli choæby tzw. „szok
tempera tu rowy” ,
kiedy to z nagrzane-
go mieszkania do 22
- 24 st. C wychodzi-
my na dwór gdzie
temp. wynosi np.
minus 20 stopni C.
Centralne ogrzewa-
nie, które obecnie
powszechnie stoso-
wane jest w naszych
mieszkaniach powo-
duje obni¿enie wil-
gotnoœci powietrza
w pomieszczeniu i tak¿e nie wp³ywa dodat-
nio na stan œluzówek oraz drzewa oskrzelo-
wego naszych podopiecznych. Nic zatem
dziwnego, ¿e okres ten obfituje we wspomnia-
ne infekcje uk³adu oddechowego zarówno
zwierz¹t jak ich opiekunów.

Dlatego pamiêtajmy, aby zadbaæ o sierœæ
psa. Mokra, sko³tuniona i w dodatku jeszcze
brudna sierœæ to prosta droga do chorób
skóry wymagaj¹cych bardzo czêsto d³ugo-
trwa³ego i kosztownego leczenia. Jednak bez
wzglêdu na rasê powinniœmy zadbaæ o za-
hartowanie psa przed wyst¹pieniem powa¿-
nych mrozów. Tote¿ starajmy siê ka¿dego
dnia wyd³u¿aæ z nim nieco nasze spacery,
czy te¿ pozwólmy na to, by pies coraz d³u¿ej
przebywa³ w ogrodzie ko³o domu. Jeœli wie-
my, ¿e nasz czworono¿ny podopieczny ma
sk³onnoœci w zimie do przeziêbieñ warto
wspomóc jego si³y odpornoœciowe podaj¹c
preparaty zio³owe np. z je¿ówki, bzu czarne-
go, b¹dŸ te¿ odwiedziæ lekarza weterynarii,
który poda immunostymulatory tj. zastrzyki,

b¹dŸ tabletki podnosz¹ce odpornoœæ. Ko-
niecznie przed spodziewanymi opadami
œniegu wystrzy¿my z w³osów dok³adnie
przestrzenie miêdzypalcowe. Dziêki temu
unikniemy tworzenia siê tam kulek zbitego
œniegu i lodu, które prowadziæ mog¹ do otaræ
i ran, a nawet odmro¿eñ. Z tego powodu sta-
rajmy siê zwróciæ baczniejsz¹ uwagê na stan
poduszek i wspominanych przestrzeni miê-
dzypalcowych. Jeœli jednak zdarzy siê tak,
¿e mimo wszystko zauwa¿ymy drobne, zbite
lodowe kulki pomiêdzy palcami psa nie wy-
rywajmy ich ani nie rozgrzewajmy np. su-
szark¹. Najlepiej w takich razach zanurzyæ
³apkê psa w wodzie o temperaturze pokojo-
wej – nigdy w ciep³ej. Pamiêtajmy, aby
przed ka¿dorazowym wyjœciem na mroŸny
spacer z psem posmarowaæ je wazelin¹, czy
zwyk³¹ maœci¹ nat³uszczaj¹c¹. 

Podczas zimy musimy tak¿e nieco zmodyfi-
kowaæ dietê psa zwiêkszaj¹c jej kalorycznoœæ.

Dotyczy to przede
wszystkim psów
stró¿uj¹cych, mie-
szkaj¹cych w budzie.
Szacunkowo w ta-
kich przypadkach
dieta powinna mieæ
wiêksz¹ kalorycz-
noœæ nawet od 25 do
40%. W przypadku
takich psów nie-
zmiernie wa¿na jest
dobrze ocieplona, za-
ciszna i szczelna bu-

da. Jednak bezpieczniej jest zabraæ z niej psa,
gdy temp. na zewn¹trz spada do minus 15-20
stopni C. np. do gara¿u, szczególnie podczas
wietrznej, œnie¿nej pogody potêguj¹cej odczu-
wanie zimna.

Okres zimowy sprzyjaæ mo¿e silniejszym
manifestowaniem siê niektórych schorzeñ psa.
Do tyczy to: schorzeñ skóry i w³osów – grzy-
bice, dro¿d¿yce, zaka¿enia bakteryjne; scho-
rzeñ uszu, lusterka nosowego, poduszek palco-
wych, pazurów; schorzeñ uk³adu oddechowe-
go i ortopedycznych.

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

MIESZKAÑCU pomó¿!
Hu, hu, ha – nasza zima z³a!

SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZ¥T
Artur Dobrzyñski

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

tel. (022) 673-70-25
od poniedzia³ku do pi¹tku: 14.30-19.00 

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

W jednym z marketów kupi³em telewizor. W opisie produktu podano, ¿e ma on
29 cali. Niestety okaza³o siê, ¿e ekran ma tylko 25,5 cala. Chcia³bym wiedzieæ,
czego mogê ¿¹daæ od nieuczciwego sprzedawcy. Robert S.

Przedsiêbiorca, podaj¹c nieprawdziw¹ informacjê, dotycz¹c¹ wymiarów ekranu za-
stosowa³ nieuczciw¹ praktykê rynkow¹. W zwi¹zku z tym, ¿e Pana interes zosta³ na-
ruszony, mo¿e siê Pan domagaæ m. in. naprawienia wyrz¹dzonej szkody na zasadach
ogólnych, a w szczególnoœci uniewa¿nienia umowy z obowi¹zkiem wzajemnego zwro-
tu œwiadczeñ oraz zwrotu przez przedsiêbiorcê kosztów zwi¹zanych z nabyciem pro-
duktu. Co istotne, to przedsiêbiorca musi udowodniæ, ¿e nie zastosowa³ nieuczciwej
praktyki rynkowej. Ciê¿ar dowodu, spoczywa wiêc na sprzedaj¹cym, a nie na Panu.

Kupi³em buty narciarskie w Internecie, jednak okaza³y siê one za ma³e. Czy
zwracaj¹c zakupiony przedmiot, mogê ¿¹daæ zwrotu pieniêdzy od sprzedawcy
internetowego? Artur K.

Tak, mo¿e Pan ¿¹daæ zwrotu pieniêdzy, gdy¿ dokonuj¹c zakupu w Internecie ma Pan
prawo do odst¹pienia od umowy w ci¹gu 10 dni od dnia dostarczenia produktu. Wy-
starczy wys³anie informacji o odst¹pieniu od umowy. Musi Pan jednak oddaæ produkt
w stanie niezmienionym, czyli nie mo¿e go Pan u¿ywaæ, jednak mo¿e go Pan wy-
próbowaæ (czyli przymierzyæ, sprawdziæ jak dzia³a). Sam zwrot towaru musi nast¹piæ
w ci¹gu 14 dni. Sprzedawca internetowy nie mo¿e ¿¹daæ od Pana jakiejkolwiek zap³a-
ty za wycofanie siê z umowy, takie ¿¹danie jest bezprawne i nawet, jeœli zosta³o zapi-
sane w umowie (np. regulaminie sklepu), jest niewa¿ne.

K.K-B.

Kancelaria Doradztwa Prawnego 
Kalina Kisiel− Bartoszewicz, 

Warszawa, ul. Radzymińska 34 lok. 6 
(przedłużenie ul. Ząbkowskiej), tel. 500−020−048

§ PRAWNIK RADZI §
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Nie³atwo byæ pracodawc¹,
zw³aszcza ma³ym,  skoro wa¿-
ne dla przedsiêbiorców
akty prawne (Dzienniki
Ustaw, Monitory itp.)
wydane w Polsce
w 2007 r. liczy³y
w sumie a¿ 17 tys. stron
tekstu, pisanego jêzykiem
nie zawsze zrozumia³ym nawet
dla fachowców! 

17 stycznia br. Kongres Pra-
codawców, t³umnie obraduj¹cy
w Warszawie, wraz z zaproszo-
nymi goœæmi (m. in. Donald
Tusk,  Waldemar Pawlak, Tade-
usz Mazowiecki, Leszek Balce-
rowicz) postanowi³ wzi¹æ siê za
uproszczenie nie tylko aktów
prawnych, poczynaj¹c od tych,
które s¹ ewidentnymi bublami,
ale te¿ zadbaæ o uproszczenie
wielu obowi¹zuj¹cych proce-
dur. 

Korzystne zmiany maj¹ do-
tyczyæ zarówno firm ju¿ dzia-
³aj¹cych, jak i nowozak³ada-
nych; wp³yn¹ te¿ o¿ywczo na
wspó³pracê przedsiêbiorców
z samorz¹dami.  W podpisanej
przez zebranych deklaracji ¿¹-
dano tak¿e, by instytucje pañ-
stwowe traktowa³y przedsiê-
biorców jako równoprawnych
obywateli. 

� � �
W sobotê 19 stycznia w Ma-

zowieckim Urzêdzie Woje-
wódzkim odznaczono stu ho-
norowych dawców krwi, pra-
cowników oraz dzia³aczy Pol-
skiego Czerwonego Krzy¿a
z terenu Mazowsza. Od 1998
roku iloœæ oddawanej krwi
utrzymuje siê na sta³ym pozio-
mie, zaœ na Mazowszu prze-
ciêtnie oddawane jest honoro-
wo rocznie oko³o 60 tysiêcy li-
trów krwi. Na terenie woje-
wództwa mazowieckiego funk-
cjonuj¹ dwa Regionalne Centra
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa – w Warszawie i w Rado-
miu, które posiadaj¹ liczne od-
dzia³y terenowe. 

Na Mazowszu dzia³a 137
Klubów Honorowych Dawców
Krwi PCK, które dzia³aj¹ g³ów-
nie przy zak³adach pracy, szpi-
talach, szko³ach oraz Zarz¹dach
Rejonowych PCK. 

– Ta krew oddawana przez
Was jest najcenniejszym darem,
darem ¿ycia – powiedzia³ pod-
czas spotkania Leszek Mizie-
liñski prezes mazowieckiego
PCK. 

� � �
17 stycznia po raz pi¹ty

w Przedszkolu nr 264 im. „Plu-
szowego Misia” odby³ siê Kon-
cert Kolêd i Pastora³ek w wyko-
naniu wawerskich przedszkola-
ków. Jego celem by³a integracja
w atmosferze Œwi¹t Bo¿ego Na-
rodzenia, przypomnienie trady-
cji tych œwi¹t poprzez wspólne
kolêdowanie. W uroczystoœci
wziê³o udzia³ 10 przedszkoli. 

Motywem przewodnim tego-
rocznego koncertu by³y
wszechobecne tego dnia anio³y.
I trzeba przyznaæ, ¿e konse-
kwencja w koncepcji organiza-
cji koncertu pozwoli³a stworzyæ
prawdziwie niebiañski nastrój
(na zdjêciu dzieci z przedszkola
nr 338 w Falenicy).

� � �
Nie bêdzie przebudowy ulicy

Stra¿ackiej. Prac nie mo¿na roz-
pocz¹æ, bo brakuje dokumentacji
technicznej. Jest to jedyna droga,
która u³atwi³aby przejazd z Rem-
bertowa na Targówek Przemy-
s³owy. Droga ³¹cz¹ca Wawer
i Rembertów z Targówkiem od
lat jest koszmarn¹ wizytówk¹
stolicy, choæ na mapie Stra¿acka
jest normaln¹ ulic¹ wzd³u¿ torów
magistrali kolejowej. 

ZDM nie mog¹c rozpocz¹æ
przebudowy z powodu braku
dokumentacji planowa³ wyrów-
naæ i utwardziæ drogê. Niestety
okaza³o siê, ¿e pod spodem s¹
œmiecie. Nadal drogowcom nie

uda³o siê zgromadziæ dokumen-
tacji technicznej potrzebnej do
rozpoczêcia budowy asfaltowej
drogi wraz ze œcie¿k¹ rowero-
w¹. W tej sytuacji kierowcom
pozostaje nadk³adaæ 10 kilome-
trów jad¹c przez Z¹bki lub ³a-
maæ zawieszenia na Stra¿ac-
kiej. 

Asfalt mia³ na Stra¿ackiej zo-
staæ po³o¿ony ju¿ osiem lat te-
mu, gdy zbudowano spalarniê
przy Zabranieckiej. 

� � �
Od œrody 16 stycznia na tra-

sie z warszawskiej dzielnicy
Tarchomin do stacji metra na
Pl. Wilsona rozpoczê³y siê testy
prawie 20-metrowego autobusu
miejskiego, najd³u¿szego z je¿-
d¿¹cych po Warszawie. 

Jeœli wyniki testów bêd¹ po-
zytywne, MZA zakupi oko³o 10
takich autobusów, by kursowa-
³y na najbardziej obci¹¿onych
liniach w godzinach szczytu.
Rzecznik MZA Adam Stawicki
mówi³, ¿e - wed³ug zapewnieñ
producenta - pojazd zabiera
o 25 proc. wiêcej pasa¿erów ni¿
18-metrowy przegubowiec, ja-
kich wiele jeŸdzi po Warsza-
wie. Autobus CapaCity mo¿e
pomieœciæ oko³o 200 pasa¿e-

rów, ma cztery bezstopniowe
wejœcia, klimatyzacjê i obszyte
welurem siedzenia. Wa¿y pra-
wie 32 tony. MZA liczy, ¿e au-
tobus pomyœlnie przejdzie pró-
by na warszawskich ulicach, bo
- jak powiedzia³ PAP kierowca
testowego pojazdu - sprawdzi³
siê on w Niemczech, gdzie eks-
ploatowano go nawet w najtru-

dniejszych warunkach. Wed³ug
kierowcy, autobus prowadzi

siê niemal identycznie jak
krótsze przegubowce. 

� � �
26 i 27 stycznia

w Hali Sportowej
„Saska” przy ul. An-

gorskiej 2 odbêdzie siê III
i IV Miêdzynarodowa Wystawa
Kotów Rasowych. 

Mi³oœnicy kotów mog¹ je
ogl¹daæ i podziwiaæ: w sobotê

w godz. 10.00-17.30; w nie-
dzielê 9.30-17.00. Organizato-
rem jest Elitarny Klub Kota Ra-
sowego. 

� � �
Warszawa ma swój hejna³.

Ka¿dego dnia o godz. 11.15
melodia rozbrzmiewa z wie¿y
zegarowej Zamku Królewskie-
go. Jest oparta na motywach
„Warszawianki” i „Marszu Mo-
kotowa”, a jej kompozytorem
jest profesor Zbigniew Bagiñ-
ski z Akademii Muzycznej. 

Hejna³ Warszawy gra na
tr¹bce Tadeusz Sobolewski.
Hejna³ z wie¿y zegarowej Za-
mku Królewskiego grany jest
na trzy strony œwiata, oprócz
wschodu. Powód jest prozaicz-
ny: wie¿a ma tylko trzy okna.
- Godzina, o której hejna³ roz-
brzmiewa równie¿ nie jest
przypadkowa - t³umaczy To-
masz Andryszczyk z Urzêdu
Miasta. W czasie bombardo-
wania Warszawy, zegar na
wie¿y Zamku Królewskiego za-
trzyma³ siê w³aœnie na godzi-
nie 11.15, st¹d hejna³ grany
jest w³aœnie o tej porze. Ma to
wymiar symboliczny - dodaje
Andryszczyk. 

O to, ¿eby Warszawa wre-
szcie mia³a w³asn¹ charaktery-
styczn¹ dla tego miasta melo-
diê, która mog³aby staæ siê jej
symbolem, zabiega³ Zwi¹zek
Powstañców Warszawy,
a szczególnie œrodowisko Zgru-
powania Chrobry II. Sto³eczny
Ratusz na ten cel przeznaczy³
36 tysiêcy z³otych. 

� � �
W sobotê 9 lutego 2008r.

o godzinie 8.30 w Oœrodku
Edukacji Kulturalnej SBM
„Grenadierów” Al. Stanów
Zjednoczonych 40 osoby cho-

re, cierpi¹ce z powodu chorób
nowotworowych i innych naj-
ciê¿szych schorzeñ - mog¹ siê
spotkaæ z Uzdrowicielem Cli-
vem Harrisem. Wejœcie bez
biletu. (ab) (ego) (mkp)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA
Zaproszenia dla mieszkańców

� Sala Widowiskowa w nowej siedzibie CPK ul. Podskarbiñ-
ska 2 – 28.01. godz. 19.00 – Przedstawienie teatralne „Waza
Francois” wystawiane przez Oœrodek Praktyk Teatralnych „Gar-
dzienice – zaproszenie do odebrania w CPK ul. Grochowska 274.
Mo¿liwoœæ rezerwacji telefonicznej: (022) 813-79-98;
� Sala kolumnowa urzêdu dzielnicy Rembertów al. gen. A.
Chruœciela „Montera” – 4.02. godz. 17.00 – otwarcie wystawy
fotografii autorstwa Aleksandra Za³êskiego „Na nieludzkiej zie-
mi: Charków, Katyñ, Miednoje”. Wystawê mo¿na ogl¹daæ do 14
marca br. 
� Sala kolumnowa Ratusza Dzielnicy Rembertów Al. Gen. A.
Chruœciela 28 – 31.01.godz. 16.30 - Czarodziejski flet – przed-
stawienie teatralne w wykonaniu teatru Wariacje. Wstêp wolny.
� Sala konferencyjna Ratusza Dzielnicy Rembertów Al. Gen.
A. Chruœciela 28 - 6.02. godz. 16.30 - Historia hymnu narodo-
wego – wyk³ad poprowadzi dr hab. Witold Lisowski. Wstêp wol-
ny.
� Dom Kultury ,,Wygoda” ul. Koniecpolska 14 - 26.01. godz.
18.00-19.30 - Noworoczny koncert muzyczny w wykonaniu ze-
spo³u Volt z Ogólnokszta³c¹cej Szko³y Muzycznej I St. z ul. Nie-
po³omickiej; 30.01. godz. 17.30-18.30 - dy¿ur dzielnicowego dla
mieszkañców Wygody i Kawêczyna;
�Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 – 25.01. „HE-
RODY” spektakl w re¿yserii Szczepana Szczytno, goœcinnie
w Klubie Kultury  „Marysin”; 6.02. godz. 18.00 „Dekalog wspó³-
czeœnie – rozmowy” otwarte spotkanie literackie prowadzenie:
Anna Wiewiórka; 7.02. godz. 18.30 - „To ju¿ 10 lat” wspominan-
ki-niespodzianki Melodyjkowy jubileusz.
� Klub Kultury „Marysin” ul. Potockich 111 – 31.01. godz.
12.00 – spektakl dla m³odzie¿y pt. „Kiedy zamykam oczy” w re-
¿yserii Julii Kotarskiej – Rokosz. Sztukê zaprezentuje m³odzie-
¿owy teatr „Glan”; Og³oszenie XII Wawerskiego Przegl¹du Tañ-
ca Towarzyskiego i Nowoczesnego; 2.02. – godz. 17.00-19.00
Wieczorek taneczny dla Seniorów. W programie wystêp Agaty
Bobrzyñskiej z zespo³u ,,Trapiœci”; 9.02.08 r. – godz. 13.00 Baj-
ka dla dzieci pt.,, Zimowa bajka” w wykonaniu aktorów scen
warszawskich; 11 -22.02. – akcja ,,Zima w mieœcie”.
� Dom Kultury „Rembertów” al. Komandosów 8 - 27.01.
w godz.16.00-18.00 Karnawa³owy Bal Przebierañców dla dzieci
z artystami scen warszawskich. W programie: wybór Królowej
i Króla balu, zabawy i konkursy z nagrodami, poczêstunek i wie-
le innych atrakcji; 30.01. godz.19.00 „Szlachetne zdrowie”…
z cyklu prelekcji promuj¹cych zdrowy tryb ¿ycia, wyk³ad S³awo-
mira Kowalczyka - specjalisty medycyny naturalnej i doradztwa
psychotronicznego nt. „Naturalne sposoby oczyszczania organi-
zmu”.
� Klub Kultury „Zastów” ul. Lucerny 13 - 31.01. T³usty
Czwartek godz. 12.00 - Jeœli lubisz szalon¹ zabawê, konkursy
z nagrodami i biedronki, a przede wszystkim, jeœli jesteœ smako-
szem p¹czków to musisz przyjœæ na Bal Przebierañców i P¹czko-
w¹ Ucztê. Biletem wstêpu na zabawê jest strój.
� Pañstwowe Muzeum Archeologiczne ul. D³uga 52 - do 15
lutego br. wystawa „Miêdzy Wschodem i Zachodem. Ikony ze
S³owacji”. Gromadzona od koñca XIX w. kolekcja ikon znajdu-
j¹ca siê w zbiorach Muzeum Szariskiego w Barejowie nale¿y do
najcenniejszych i najciekawszych w Europie Œrodkowej. 

Po³udniowopraskie „samice oczli-
ka nosz¹ stosunkowo du¿e worki
jajowe”. Wiedz¹ o tym ju¿ Hiszpa-
nie, Niemcy i Francuzi, którzy
goœcili w Warszawie na zaprosze-
nie nauczycieli i uczniów liceum
Jasiñskiego z ul. Grochowskiej.

Jeziorko Kamionkowskie jest jednym z naj-
wa¿niejszych akwenów prawobrze¿nej Warsza-
wy. Jego badaniem zajêli siê ostatnio uczniowie
LXXII Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. gen. Ja-
kuba Jasiñskiego oraz ich rówieœnicy z innych
europejskich krajów. – W ramach unijnego pro-
gramu Sokrates wspólnie realizujemy projekt
„Nasze lokalne œwiaty wodne” – wyjaœnia Beata
Kamecka, nauczycielka geografii z liceum.
Oprócz szko³y z Pragi Po³udnie w projekcie bio-
r¹ udzia³ szko³y z Woerth w Niemczech, Les Arcs
sur Argens we Francji i La Almunia de Doña Go-
dina w Hiszpanii. Grupy uczniów i nauczyciele
z tych miejscowoœci przez piêæ dni goœci³y w Pol-
sce. W tym czasie m.in. bada³y wodê naszego je-
ziorka, pozna³y jego faunê i florê, geografiê i hi-
storiê okolicy. Grupy przedstawia³y tak¿e swoje
lokalne akweny. Zagraniczne prezentacje prowa-

dzili nauczyciele, a polskie uczniowie ze szkol-
nych kó³ek zainteresowañ – ekologicznego, che-
micznego i geograficznego. 

Warto podkreœliæ samodzielnoœæ naszej m³o-
dzie¿y, bo prezentacje odbywa³y siê w jêzyku
angielskim i œwiadczy to o tym, ¿e uczniowie
Jasiñskiego doœæ swobodnie pos³uguj¹ siê mo-

w¹ Szekspira. Sprawi³o to dodatkow¹ satysfak-
cjê anglistce Katarzynie Reczyñskiej, która
w projekcie pe³ni rolê t³umacza. W³aœnie z jed-
nej z prezentacji, autorstwa Mariusza Lejdyna
z klasy III e, pochodzi przytoczone we wstêpie
intryguj¹ce zdanie o workach jajowych samicy
oczlika. Oczliki, to trzymilimetrowe stawonogi
z podgromady wid³onogów, które ¿yj¹ w jezior-
ku Kamionkowskim. Gliniane modele tych
stworzeñ, jak i innych charakterystycznych dla
naszego akwenu, miêdzynarodowe towarzy-
stwo lepi³o w dzielnicowym Centrum Promocji

Kultury. – Z glinianych figurek powstanie gale-
ria – mówi³ g³ówny koordynator projektu Peter
Wunsch – Realizowany przez nasze szko³y pro-
jekt trwa trzy lata. Zamierzamy jeszcze stworzyæ
wspóln¹ stronê internetow¹, a wyniki badañ
stanu lokalnych akwenów wykorzystaæ do tego,
aby m³odzie¿ zastanowi³a siê jak zadbaæ i po-
lepszyæ ich jakoœæ. Beata Kamecka dodaje, ¿e
uczniowie przygotuj¹ tak¿e projekt edukacyjnej
œcie¿ki ekologicznej wokó³ jeziorka Kamion-
kowskiego. Œcie¿ka mia³aby siê sk³adaæ z tablic
zawieraj¹cych rysunki i opisy tutejszych zwie-
rz¹t i roœlin. To bardzo dobry pomys³, gdy¿
dziêki temu efekty uczniowskiej pracy by³yby
dostêpne dla wszystkich spacerowiczów. Wi-
dzimy nad jeziorkiem kaczki, ³abêdzie, ale czy
s³ysza³ ktoœ np. o oczlikach? Któ¿ potrafi na-
zwaæ egzemplarze fauny i flory jeziorka i oko-
licy? A s¹ wœród nich prawdziwe przyrodnicze
rarytasy. 

Prócz glinianych figurek uczniowie wspólnie
zbudowali makietê jeziorka Kamionkowskiego
i namalowali jego kilkumetrowy obraz. Praca ze-
spo³owa przyczyni³a siê do zacieœnienia m³o-
dzie¿owych kontaktów. – Podszlifowa³em jêzyk
– podsumowuje Piotr Borkowski z klasy II d,
którego mama czêstowa³a francusk¹ m³odzie¿
pierogami z kapust¹ i grzybami – i zawar³em kil-
ka przyjaŸni. W ramach projektu polscy ucznio-
wie byli ju¿ w Niemczech. W tym roku pojad¹
do Hiszpanii, a w nastêpnym do Francji.

Magda K.

Worki jajowe oczlika



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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!
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Sprzedaż ratalna na bardzo korzystnych warunkach
Dział spożywczy czynny: pon.−pt. – 7.00−20.00, sob. – 7.00−20.00. 

Dział przemysłowy czynny: pon.−pt. – 10.00−19.00, sob. – 9.00−16.00.

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

PP

NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

www.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

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

�� NARTY
�� ROWERY
�� SERWIS!!!
W−wa ul. Ateńska 19
tel. (022) 616−15−05;

691−616−515

��������	�
������
��

����������	��	���	
Ul. Patriotów 108

Warszawa-Miedzeszyn 
tel. (22) 872-91-57

TRINITY COLLEGE LONDON
Matury – Egzamin gimnazjalny
Kursy ogólne i specjalistyczne

dla m³odzie¿y i doros³ych
Angielski dla dzieci od 5 roku ¿ycia

– Talking Kids

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!!

RRRRAAAABBBBAAAATTTT     ZZZZ IIII MMMMOOOOWWWWYYYY 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

� 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

JJJJUUUUŻŻŻŻ    WWWW    NNNNOOOOWWWWEEEEJJJJ    SSSSIIIIEEEEDDDDZZZZIIIIBBBBIIIIEEEE

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¥!
(Fitness, Pilates dla Pañ 40-50+)

UWAGA!
Zapraszamy na nowootwarte sztuczne lodowisko!!!

Czynne codziennie w godz. 1000-1400, 1500-2000.
Tylko do koñca stycznia wstêp na lodowisko BEZP£ATNY!

REKLAMA REKLAMA


