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Znajomi
znajomych

To jest przekleñstwo krajów po-
stkomunistycznych: cz³owiek wci¹¿
nie wierzy, ¿e mo¿na cokolwiek za-
³atwiæ, nie maj¹c poparcia albo
znajomoœci. Ukradn¹ ci auto - szu-
ka siê dojœæ do komendy, ¿eby „na-
prawdê zaczêli tego auta szukaæ”.
Potrzeba pomocy szpitalnej - choæ
jest skierowanie, szuka siê dojœæ,
¿eby przyjêli i leczyli jak Pan Bóg
przykaza³. Ba, nawet znam przypa-
dek, ¿e obdzwaniano znajomych,
by za³atwiæ kartê kredytow¹...

Czy to s¹ wyimaginowane po-
trzeby, czy to tylko psychologicz-
ne wsparcie, ¿e zrobi³o siê wszy-
stko, by rozwi¹zaæ problem? Nie
s¹dzê. Choæ korupcja w Polsce
znacznie siê zmniejszy³a, wci¹¿
inn¹ wagê maj¹ sprawy polecone
przez bliskich i znajomych ni¿ bie-
gn¹ce swoim naturalnym, urzêdo-
wym torem. Wci¹¿ z niedowierza-
niem przyjmujemy odpowiedŸ:
a wiesz, za³atwi³em, choæ nie mia-
³em znajomych. I tacy chêtni byli
do pomocy...

Najbardziej mnie w tym popy-
chaniu spraw przez znajomych
zadziwia fakt, ¿e wszyscy... je-
steœmy znajomymi. Nie ma tak,
by w kolejnym krêgu nie doszu-
kaæ siê kogoœ bliskiego, komu
sprawê za³atwiliœmy albo nie.
Odpryski ocen stale wracaj¹: ten
pomóg³ bezinteresownie, ten nie
jest mi³y, a tamten po prostu nie-
kompetentny.

Czy ja mam jakiœ wniosek?
Tak. ¯eby ka¿d¹ sprawê za³a-
twiaæ tak, jakby to dotyczy³o naj-
bli¿szego znajomego. A wiêc tak-
¿e z mo¿liwoœci¹ powiedzenia: le-
piej tego po prostu nie potrafiê za-
³atwiæ. Bo rzecz ca³a polega na
tym, by cz³owiekowi ¿yczliwie wy-
t³umaczyæ: jaka jest procedura, ile
mo¿na z niej wycisn¹æ, i co siê
zrobi³o, by powyciskaæ.

Tomasz Szymański

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
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ABUD
Ju¿ w nowej siedzibie!

ul. Patriotów 208
tel./fax 022 610 01 80, tel. 022 615-78-13

MATERIAŁY BUDOWLANE
� mieszalnia tynków i farb
� systemy ociepleñ budynków
� tynki i farby elewacyjne
� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy

Na pocz¹tku miesi¹ca media poda³y wiado-
moœæ, ¿e w³adze Warszawy planuj¹ zakupiæ
zabytkowy Instytut Weterynarii SGGW i prze-
znaczyæ go dla orkiestry Sinfonia Varsovia.
„Mieszkaniec” publikuje inne, ale za to naj-
œwie¿sze informacje dotycz¹ce zabytkowego
kompleksu.

Do „Weterynarii”
wrócą studenci?
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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!

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

OSTATNIE MIESZKANIA 
DO SPRZEDA¯Y!!!

Zakoñczenie inwestycji marzec 2009 r.
Lokalizacja: 

ul. SEROCKA 6  � ul. FILOMATÓW 13
Ma³e kameralne budynki

www.egrib.pl Tel./fax 022 879−73−86
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Warszawa ul. Grochowska 45D
Dzia³y, sklep tel. 022 871-30-30 Serwis tel. 022 740-01-60
SSpprrzzeeddaażż  ––  MMoonnttaażż  OOPPOONN  ––2200%%!!
Pn-pt. 800-1800 Sob. 800-1300 e-mail: info@motopartner.pl

RENAULT CITROENPEUGEOT

SPECJALISTYCZNY 
SKLEP I SERWIS

BILETY LOTNICZE

i innych linii lotniczych

ZIMA, 
GOR¥CE MARZENIA!
pn.-pt. 1000-1800; sob. 930-1300

KORONA TRAVEL
Plac Przymierza 1

(Saska Kêpa)
tel. 022 616-26-75/83
korona@koronatravel.com.pl
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AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 27 XI i 3, 17 XII
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

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.

KUNG FU SHAOLIN
� dzieci
� m³odzie¿                   
� doroœli
Gimnazjum Nr 105
ul. Króla Maciusia 5
zajêcia: wtorek, czwartek 1900-2030

www.kobiety.dl.pl
tel. 022 226-10-82; e-mail: lwaldi@o2.pl

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

www.krasphone.pl
�� CH Szembeka

ul. Zamieniecka 90 paw. 311,
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60

Montaż TV SAT POLSAT CYFROWY

SM „Przyczó³ek Grochowski”
wynajmie lokal u¿ytkowy
o powierzchni 317,0 m2

w budynku mieszkalnym 
na parterze (z ramp¹)

Tel. (22) 813-00-16; (22) 810-16-55
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Ukrad³ tacie kolegi 
samochód

Funkcjonariusze patrolowo-
interwencyjni zostali skiero-
wani przez operatora na jeden
z parkingów na terenie Goc³a-
wia. Oczekuj¹cy tam mê¿czy-
zna poinformowa³ munduro-
wych, ¿e zosta³ mu skradziony
samochód marki Opel Omega.
Wskaza³ równie¿, kogo podej-
rzewa o dokonanie tego czynu.
Dwa tygodnie wczeœniej przy-
szed³ do niego kolega syna,
Rafa³ R., który by³ zaintereso-
wany zakupem samochodu.
W³aœciciel przysta³ na tê pro-
pozycjê, okaza³ mu nawet do-
wód rejestracyjny i kluczyki.
Klient mia³ siê zastanowiæ,
czy na pewno kupi auto. Od
tamtego czasu nie odezwa³ siê.
Kiedy zawiadamiaj¹cy odkry³,
¿e jego opel znikn¹³ z parkin-
gu, stwierdzi³ te¿, ¿e nie ma
równie¿ jednego kompletu
kluczyków. Patroluj¹cy ulice
Saskiej Kêpy mundurowi spo-
strzegli po kilku godzinach ja-
d¹cy samochód marki opel. Za
kierownic¹ siedzia³ podejrze-
wany o kradzie¿ z w³amaniem
25-letni Rafa³ R. Trafi³ do po-
licyjnego aresztu, a pojazd po-
wróci³ do prawowitego w³a-
œciciela. 

Po palcach do aresztu
Miesi¹c temu do komendy

przy ulicy Grenadierów zg³osi³
siê w³aœciciel sklepu wêdkar-
skiego z Saskiej Kêpy, który

stwierdzi³, ¿e w nocy by³o w³a-
manie. Sprawca wybi³ szybê
w oknie wystawowym i ukrad³
ze œrodka siedem ró¿nych wêdek
o ³¹cznej wartoœci 900 z³otych.
Policjanci zabezpieczyli m.in.

œlady linii papilarnych. Po po-
równaniu okaza³o siê, ¿e w bazie
policyjnych danych figuruje ju¿
taki odcisk i nale¿y on do 19-let-
niego Paw³a S., który trafi³ do
policyjnego aresztu.

Grozi³ ochroniarzom
Dochodzi³a pierwsza w nocy,

gdy policjanci zostali skiero-
wani na jedn¹ ze stacji benzy-
nowych. Pracownicy ochrony
ujêli tam dwóch mê¿czyzn,
którzy os³aniali trzeciego do-
konuj¹cego kradzie¿y piwa.
M³odemu cz³owiekowi z pi-
wem uda³o siê uciec, natomiast
dwaj pozostali zostali zatrzy-
mani. Policjanci zostali we-
zwani m.in. dlatego, ¿e jeden
z zatrzymanych grozi³ ochro-
niarzom zemst¹, a tak¿e tym,
¿e zdemoluje stacjê. Zosta³
przewieziony na komendê.

Fanty schowa³ w ³ó¿ku
W Wawrze przy ulicy Agre-

stowej dosz³o do w³amania do
jednego ze sklepów. W³aœci-
cielka placówki handlowej
zg³osi³a zdarzenie w komisa-
riacie przy ulicy Mrówczej.
Sprawca wszed³ do sklepu po
wybiciu szyb od strony zaple-
cza, ukrad³ papierosy ró¿nych
marek, gumy do ¿ucia i pre-
zerwatywy. Policjanci  prze-
prowadzili kilka czynnoœci
operacyjnych, które pozwoli³y
trafnie wytypowaæ podejrze-
wanego. By³ nim mieszkaniec
bloku, w którym mieœci siê
sklep. M³ody z³odziej wpad³
w rêce policjantów kilkanaœcie
godzin po w³amaniu. Funkcjo-
nariusze odzyskali tak¿e czêœæ
skradzionego towaru. Sprawca
schowa³ go we w³asnym ³ó¿-
ku. To, czego brakowa³o zd¹-
¿y³ sprezentowaæ najbli¿szym
osobom, g³ównie cz³onkom
rodziny.

Okrad³ w³asny konwój
Policjanci zatrzymali mê¿-

czyznê, który pracuj¹c w kon-
woju finansowym ukrad³ 2 ty-
si¹ce z³otych. Mê¿czyznê sku-

si³a niezaklejona koperta w jed-
nej z partii odbieranego ze skle-
powego sejfu utargu. Z 12 tys.
z³otych Marek P. ukrad³ 2 tys.
z³otych. Zdarzy³o siê to po
ostatnim konwoju i kierow-
niczka sklepu otrzyma³a telefon
z banku z informacj¹, ¿e w jed-
nej z kopert brakuje 2 tysiêcy
z³otych. Kierownictwo sklepu
od razu zajê³o siê wyjaœnieniem
sprawy. 

Nie by³o to zbyt trudne zada-
nie. Policjanci bardzo szybko
ustalili, kto wyci¹gn¹³ z koper-
ty pieni¹dze. Okaza³o siê, ¿e
by³ to nie kto inny, jak tylko
mê¿czyzna ochraniaj¹cy ten
konwój, który pobiera³ z sejfu
koperty. Ochroniarz przyzna³
siê do pope³nienia tej kradzie¿y.
Pomyœla³, ¿e mo¿e uda siê mu
niepostrze¿enie ukraœæ czêœæ
pieniêdzy. 

I Straży Miejskiej

Wieczorem 18 listopada
stra¿nicy miejscy otrzymali
informacjê, ¿e na ulicy Korko-
wej w Marysinie Wawerskim,
dosz³o do potr¹cenia ³osia. 

– Na miejscu na prawym pasie
jezdni w kierunku Weso³ej do-
strzegliœmy le¿¹ce martwe
zwierzê – opowiadali stra¿ni-
cy. – Obok na poboczu sta³
uszkodzony samochód Vol-
kswagen Transporter, którego
kierowca oœwiadczy³ nam, ¿e
³oœ wybieg³ z lasu prosto na
niego. Zwierzê w wyniku zde-
rzenia ponios³o œmieræ na
miejscu. Zabezpieczyliœmy te-
ren, wezwaliœmy policjê i ³ow-
czego – zakoñczyli swoj¹ rela-
cjê stra¿nicy. toms

Od d³ugiego czasu opisuje-
my losy jednego z najcenniej-
szych praskich zabytków – In-
stytutu Weterynarii SGGW.
Przypomnijmy, ¿e zabudowa-
nia „Weterynarii” przy ul. Gro-
chowskiej 272 zamierza³ kupiæ
jeden z deweloperów, który nie
kry³ swoich planów budowla-
nej ingerencji w kszta³t obiektu.

Przeciwko takiemu obrotowi
sprawy silnie zaprotestowa³ lo-
kalny samorz¹d i œrodowiska
varsavianistów. Deweloper usi-
³owa³ wszelkimi œrodkami
podwa¿yæ ujêcie „Weterynarii”
w mazowieckim rejestrze za-
bytków. Ostatecznie decyzja
wojewódzkiej konserwator za-
bytków Barbary Jezierskiej zo-
sta³a utrzymana w mocy, a de-
weloper wycofa³ siê z transak-
cji. SGGW, w³aœciciel „Wetery-
narii”, szuka³o nowego nabyw-
cy. Zakupem kompleksu by³a
zainteresowana Wy¿sza Szko³a
Handlu i Finansów Miêdzy-
narodowych im. Fryderyka
Skarbka. Pisaliœmy o tym ju¿
w sierpniu ubieg³ego roku,
w publikacji „Co dalej z „We-
terynari¹?” („Mieszkaniec” Nr
15/2007 dostêpny w naszym in-
ternetowym archiwum na stro-
nie www.mieszkaniec.pl). 

– Wczoraj zakoñczyliœmy roz-
mowy i „Weterynariê” kupuje za
15,5 miliona z³otych WSHIFM –
poinformowa³ nas w minionym
tygodniu Krzysztof Szwejk
rzecznik SGGW. Natychmiast
zadzwoniliœmy do Piotra Ku-
sznieruka Kanclerza WSHIFM.

Pytaliœmy m.in. o to, co teraz bê-
dzie w dawnym Instytucie We-
terynarii i czy zwykli mieszkañ-
cy Pragi Po³udnie i turyœci bêd¹
mieli swobodny dostêp do
obiektu. Okazuje siê, ¿e uczelnia
planuje ca³kowite przeprowa-
dzenie siê na Pragê Po³udnie.
Tutaj te¿ ma przenieœæ siê zwi¹-
zana z WSHIFM Wy¿sza Szko-
³a Mazowiecka szkol¹ca adep-
tów fizjoterapii, zdrowia pu-

blicznego, administracji i euro-
peistyki. – „Weterynaria” spe³-
nia jakoœciowo i edukacyjnie
potrzebne nam warunki eduka-
cyjne i funkcje akademickie –
wyjaœnia Kanclerz Piotr Ku-
sznieruk. – Ma bardzo ciekaw¹
historiê - tutaj m.in. studiowa³
Stefan ¯eromski. Akademickoœæ
tego obiektu jest wyrazista i ma-
my nadziejê, ¿e bêdzie s³u¿y³
przysz³ym pokoleniom.

Przywo³ane przez Kanclerza
pokolenia, to liczna rzesza stu-
dentów. Obecnie, tylko w tych
dwóch wspomnianych i maj¹-
cych siê przenieœæ na Pragê Po-
³udnie uczelniach, studiuje ok.
4 000 osób. Piotr Kusznieruk
zapewni³ nas, ¿e teren „Wetery-
narii” bêdzie dostêpny dla mie-
szkañców i turystów. 

To dobra informacja, bo parko-
we otoczenie gmachu, tak¿e ujête
w rejestrze zabytków, jest nie-
zwykle urokliwe i ma³o znane.
WSHIFM gwarantuje zachowa-
nie w niezmienionym kszta³cie
architektury obiektu. – To bardzo
wa¿ne – mówi¹ samorz¹dowcy
z Kamionka, na terenie którego
znajduje siê „Weterynaria”,
którzy pierwsi rozpoczêli bataliê

o prawn¹ ochronê i uratowanie
po³udniowopraskiego zabytku. –
Oczywiœcie, wa¿ne jest dla nas
i mieszkañców, co bêdzie mieœci³o
siê w tym wspania³ym obiekcie,
ale przede wszystkim chodzi nam
o to, aby „Weterynaria”, w zabyt-
kowym kszta³cie, zosta³a zacho-
wana dla potomnych. I œwiadczy-
³a o tym, ¿e ju¿ na prze³omie XIX
i XX wieku prawobrze¿ne tereny
Warszawy by³y doceniane przez
ówczesnych inwestorów. Do tego,
aby „Weterynaria” przesz³a na
w³asnoœæ WSHIFM potrzebna
jest jeszcze zgoda Ministerstwa
Skarbu – informuje Krzysztof
Szwejk z SGGW. W³adze WSHI-
FM przyznaj¹, ¿e znane im s¹
niedawne plany zakupu Instytutu
Weterynarii przez sto³eczny ra-
tusz i umieszczenia w tym miej-
scu orkiestry Sinfonia Varsovia.
Rozwi¹zanie problemu braku od-
powiedniej siedziby orkiestry wi-
dz¹ w ulokowaniu Sinfonii w bu-
dynku przy ul. Rakowieckiej 21.
– My te¿ braliœmy pod uwagê ten
obiekt, ale tam jest ok. 2000 me-
trów kwadratowych powierzchni.
– mówi Piotr Kusznieruk. – To za
ma³o dla naszych uczelni, ale po-
winno zaspokoiæ potrzeby orkie-
stry. Kanclerz dodaje, ¿e „Wete-
rynaria” wymaga du¿ych œrod-
ków na remont. Szacuje, ¿e sama
wymiana drewnianych stropów
poch³onie kilkanaœcie milionów
z³otych. 

Ale trzeba zacz¹æ od rzeczy
znacznie drobniejszych – choæ-
by wymiany chyl¹cego siê
ogrodzenia kompleksu. Przy
powa¿niejszym remoncie uczel-
nia liczy na dotacje pañstwowe
i unijne. Pojawia siê szansa
odzyskania przez „Weterynariê”
dawnego blasku i ducha. ar

POST SCRIPTUM
W³adze Warszawy sygnalizu-

j¹, ¿e mimo zawarcia porozu-
mienia pomiêdzy SGGW,
a WSHIFM w sprawie sprzeda-
¿y Instytutu Weterynarii, nie zre-
zygnuj¹ ze starañ o nabycie za-
bytkowego kompleksu, z prze-
znaczeniem na siedzibê orkie-
stry Sinfonia Varsovia. Fakt,
Miastu przys³uguje w tej spra-
wie prawo pierwokupu. Red.
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Do „Weterynarii”
wrócą studenci?

SZPZLO WARSZAWA PRAGA P£D., Warszawa ul. Krypska 39
OGŁASZA KONKURS OFERT

NA UDZIELANIE ŒWIADCZEÑ ZDROWOTNYCH 
W ZAKRESIE WYKONYWANIA DIAGNOSTYKI
w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Szczegó³owe warunki konkursu ofert bêd¹ dostêpne w siedzibie SZPZLO
Warszawa Praga-P³d. przy ul. Krypskiej 39, w Biurze Promocji Zdrowia i Marketingu

(I p. pok. 102) od dnia 27.11.2008 r. tel. 022 810-78-49.
Dyrektor SZPZLO Warszawa Praga Po³udnie

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
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REKLAMA REKLAMA

- Panie dyrektorze, dzwo-
niê z ulicy Szaserów. Kiedyœ
dobrym zwyczajem by³o po-
dawanie np. na klatkach scho-
dowych posesji adresu dozor-
cy, gospodarza domu. Dlacze-
go tego siê ju¿ nie praktykuje?

- Wyt³umaczenie jest doœæ
proste. Wielu dozorców jest tak
zwanych „dochodz¹cych”,
wiêc podawanie ich adresów
zamieszkania mija siê z celem.
Osobisty kontakt z dozorc¹ do-
mu jest mo¿liwy codziennie
w godzinach jego pracy. Wszel-
kie sprawy administracyjne
mo¿na zg³aszaæ do administra-
tora rejonu, który pracuje w te-
renie lub w biurze administra-
cji. Ponadto w przypadku awa-
rii mo¿na skorzystaæ z nume-
rów telefonów do konserwato-
rów lub telefonów alarmowych
do specjalistycznych s³u¿b in-
terwencyjnych i pogotowia.
Numery tych telefonów wywie-
szone s¹ w ka¿dym budynku.

- Mieszkam przy ulicy Nie-
k³añskiej.  90 proc. lokali
z naszego budynku komunal-
nego zosta³o wykupionych
przez lokatorów. Zosta³o kil-
ka osób i nam siê odmawia
prawa do tego wykupu.
Zwraca³am siê w tej sprawie
i do burmistrza dzielnicy i do
dzia³u prawnego, nie otrzy-
ma³am satysfakcjonuj¹cej
odpowiedzi. Co mam robiæ?

- To nie s¹ kompetencje Za-
rz¹du Gospodarowania Nieru-
chomoœciami lecz Wydzia³u
Zasobów Lokalowych przy uli-

cy Podskarbiñskiej 6. Ja tylko
mogê przypuszczaæ, ¿e byæ mo-
¿e, w pewnym momencie, poja-
wi³y siê np. roszczenia daw-
nych w³aœcicieli kamienicy
i sprzeda¿ lokali zosta³a wstrzy-
mana do ostatecznego wyja-
œnienia sprawy. Ale to tylko
moje domniemania. Mam pro-
pozycjê - proszê siê ze mn¹
skontaktowaæ za kilka dni, po-
proszê w³adze lokalowe o in-
formacjê, sk¹d siê wzi¹³ pro-
blem i przeka¿ê pani tê wiedzê.

- Ja telefonujê z ulicy Zaliw-
skiego. Na podwórku naszej
posesji od lat stoi wykorzysty-
wany przez tylko jedn¹ loka-
torkê gara¿, grupa mieszkañ-
ców wygrodzi³a tak¿e sobie
ogródek. Czy to legalne?

- Znam tê sprawê. Wyjaœnia-
my wszystkie okolicznoœci,
sprawdzamy czy zosta³y wype³-
nione wszystkie procedury
zwi¹zane z dzier¿aw¹ terenu.
We wrzeœniu Administracja
Nieruchomoœci nr 7 przeprowa-
dzi³a ankietê w sprawie sporne-
go podwórka i sposobu korzy-
stania z ogródka - zdecydowana
wiêkszoœæ ankietowanych nie
zg³osi³a zastrze¿eñ. Nie po-
twierdzi³y siê tak¿e sygna³y, ¿e
w ogródku dochodzi do za-
k³ócania ciszy i porz¹dku. Jed-
nak na nasz¹ proœbê, policja
i stra¿ miejska objê³a to
podwórko swoim nadzorem.
A gara¿ zosta³ wybudowany 60
lat temu, wykorzystywany jest
zgodnie ze swoim przeznacze-
niem, nie potwierdzi³y siê za-

rzuty o zagro¿eniu przeciwpo-
¿arowym. Obecny u¿ytkownik
gara¿u oczekuje na decyzjê
Urzêdu Miasta Sto³ecznego
Warszawy, po z³o¿eniu proœby
o wydzier¿awienie.

- Czy mo¿na wynaj¹æ trze-
ciej osobie mieszkanie komu-
nalne?

- Nie, nie mo¿na. Mieszkanie
komunalne w pewnym sensie
jest mieszkaniem socjalnym,
czerpanie zysków z jego wynaj-
mu tak naprawdê œwiadczy tyl-
ko o tym, ¿e najemca, któremu
lokal taki przyznano, wcale go
nie potrzebuje. Poproszê o ad-
res, sprawdzimy.

- Ja telefonujê w sprawie
ulicy Francuskiej. W³adze

dzielnicy deklarowa³y, ¿e chc¹
zamieniæ nasz¹ ulicê w odpo-
wiednik Nowego Œwiatu, chc¹
j¹ o¿ywiæ, uruchomiæ kawiar-
nie, restauracje, puby. Ja pro-
wadzê dzia³alnoœæ gastrono-
miczn¹. I wie pan jak siê mu-
szê u¿eraæ ze wspólnot¹ mie-
szkañców, która nie chce np.
bym prowadzi³a sprzeda¿ al-
koholu? Czy rzeczywiœcie mu-
szê siê liczyæ z tym, co ma do
powiedzenia wspólnota, prze-
cie¿ tak, to nigdy Francuska
nie bêdzie ulic¹ pe³n¹ lokali.

- Ustawa nie pozostawia
w tej sprawie w¹tpliwoœci - mu-
si pani. Trzeba przecie¿ pamiê-
taæ tak¿e, ¿e ulica Francuska
nie jest enklaw¹ pozbawion¹

mieszkañców, oni maj¹  prawo
do ciszy, spokoju, wypoczynku.
Tu nie ma innego rozwi¹zania,
ni¿ to które zastosowali inni pa-
ni koledzy prowadz¹cy na
Francuskiej dzia³alnoœæ gastro-
nomiczn¹ z wyszynkiem. Trze-
ba siê porozumieæ - w sprawie
alkoholu, markiz itp.

- Na jakim etapie wdra¿a-
nia w ZGN jest program
„Wzorcowe zarz¹dzanie zaso-
bami i nowoczesne metody
obs³ugi mieszkañców”?

- Od 1 paŸdziernika bie¿¹cego
roku wszed³ w ¿ycie nowy regu-
lamin organizacyjny Zak³adu
Gospodarowania Nieruchomo-
œciami, wprowadzaj¹cy now¹
strukturê organizacyjn¹ Zak³adu.
Te rozwi¹zania powinny
w znacznym stopniu usprawniæ
funkcjonowanie ZGN i wykony-
wanie stoj¹cych przed Zak³adem
zadañ. W przysz³ym roku wdro-
¿ony zostanie zintegrowany sy-
stem informatyczny, a to pozwo-
li jeszcze szybciej i sprawniej za-
³atwiaæ wszystkie sprawy.

- Mamy problem na ulicy
Roz³uckiej. Chodzi o œmietnik,
który „obs³uguje” trzy du¿e
budynki i na dodatek dwa
sklepy, a i s¹siedzi z pobliskich
wie¿owców, którzy maj¹ zsy-
py, znosz¹ tu do nas tzw. gaba-
ryty. Œmietnik wymaga na-
tychmiastowego remontu i...
ochrony, bo permanentnie jest
podpalany. Pomo¿e pan?

- Pomogê. Œmietnik jest spra-
w¹ wspólnot mieszkañców, ale
skoro - jak pani mówi - brakuje
koordynatora, który zaj¹³by siê t¹
spraw¹, to ja siê chêtnie tej roli
podejmê. Postaram siê jeszcze
wci¹gn¹æ do sprawy radê osiedla,
by by³a ewentualnym negocjato-

rem, gdyby siê pojawi³y proble-
my kompetencyjne. Do takiego
spotkania doprowadzê w grudniu.

- Panie dyrektorze, a co
z akcj¹ „Kolorowa Praga”,
która ma poprawiæ wygl¹d
elewacji i fasad budynków?

- Program „Kolorowa Praga”
jest w fazie rozruchowej. Trwa-
j¹ negocjacje miêdzy sponsora-
mi a wspólnotami mieszkanio-
wymi objêtymi programem pi-
lota¿owym. My z kolei wyko-
naliœmy w 2007 roku remonty
elewacji w budynkach  przy uli-
cy Grochowskiej 117 i 119, rok
wczeœniej w ramach rewitaliza-
cji zosta³y wykonane elewacje
budynków m.in. przy ulicy Lu-
belskiej i Kamionkowskiej.  Na
efekty programu „Kolorowa
Praga” jeszcze czekamy.

- Ile pieniêdzy wydatkowa³
ZGN w bie¿¹cym roku na re-
mont chodników, klatek scho-
dowych i zabezpieczeñ da-
chów? Jak to siê ma do po-
przednich lat?

- Ju¿ patrzê do dokumentów.
Remonty chodników: w 2006 –
2,2 mln z³otych, w 2007 - blisko
3,2 miliona, w tym roku chodni-
ków nie wykonywaliœmy. Re-
monty klatek schodowych:
2006 rok - za blisko 25 tys. z³o-
tych, w tym roku blisko 40 tys.
Remonty dachów: w 2007 roku
blisko 2 miliony z³otych, w tym
roku nieco ponad milion. Wiêc
ró¿nie to siê uk³ada.

Notował: toms

OdpowiedŸ na „List Otwarty”
z³o¿ony dyr. Januszowi Sêkow-
skiemu w dniu dy¿uru przy tele-
fonie w Mieszkañcu zostanie
zamieszczona w kolejnym na-
szym wydaniu. Red.

Telefoniczny dyżur „Mieszkańca”
Przy redakcyjnym telefonie 18 listopada dy-
¿ur pe³ni³ p.o. dyrektora Zak³adu Gospodaro-
wania Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga
Po³udnie m.st. Warszawy Janusz Sêkowski.
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� meble pokojowe z najlepszych fabryk
� regały – na zamówienie – dowolny kolor i układ segmentów
� zestawy wypoczynkowe, kanapy, sofy
� meble pojedyncze – stoły, stoliki, szafki, biurka itp. 

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

SKLEP MEBLOWY

ul. Modlińska 190 (budynek STENDA) tel. 510−36−66
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SONATA powsta³a w 1984
roku. Najpierw funkcjonowa³a
jako Warszawska Orkiestra
Dzieciêca, a jej za³o¿ycielem
i dyrygentem by³ Bogumi³ £e-
pecki. Ju¿ w 1988 r. orkiestra
wspiê³a siê na pierwszy wa¿ny
szczyt – w Filharmonii Kielec-
kiej zdoby³a „Z³ot¹ Jod³ê” na
Miêdzynarodowym Festiwalu
Kultury M³odzie¿y Szkolnej.

SONATA zaczê³a koncertowaæ
za granic¹. Wystêpowa³a m.in.
na scenach Francji, Belgii,
Szwecji, Izraela, Niemiec,
Wielkiej Brytanii, Austrii i Me-
ksyku. Orkiestra dawa³a tak¿e
liczne koncerty w Polsce. By³y
to koncerty lokalne (np. w 173
rocznicê bitwy pod Olszynk¹
Grochowsk¹ w koœciele p.w.
Nawrócenia œw. Paw³a Aposto-
³a, czy ostatnio, w 30 rocznicê
wyboru Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II, w aniñskim koœciele

p.w. Matki Bo¿ej Królowej
Polski), ale by³y te¿ du¿e i me-
dialne koncerty. SONATA jako
jedyna w kraju, za zgod¹ Se-
kretariatu Episkopatu Polski,
na dwie godziny przed pogrze-
bem Jana Paw³a II, wykona³a
nadzwyczajny, transmitowany
przez TVP 1 i TV Polonia, kon-
cert w sto³ecznym koœciele
p.w. Œwiêtej Anny. Zaœ w 2007

roku, og³oszonym przez Senat
RP rokiem Genera³a W³adys³a-
wa Andersa, SONATA zreali-
zowa³a koncert symfoniczny,
który zosta³ wyemitowany
przez TVP 2 w Œwiêto Wojska
Polskiego. 

Od pocz¹tku istnienia SO-
NATA wykona³a przesz³o 550
koncertów! – Praga Po³udnie
nie ma chyba drugiego tak zna-
komitego i znanego w œwiecie
podmiotu, jak nasza orkiestra –
powiedzia³ „Mieszkañcowi”

Jacek £epecki, który po œmierci
za³o¿yciela SONATY obj¹³ sa-
modzielne kierownictwo orkie-
stry. Warto nadmieniæ, ¿e
w swojej historii i sk³adzie
orkiestra mia³a m.in. jednego
z najwybitniejszych, wspó³cze-
snych polskich skrzypków –
Mariusza Patyrê. Patyra by³
w SONACIE prymariuszem -
pierwszym skrzypkiem w ze-
spole kwintetu smyczkowego.
To jedyny w historii Polak,
który zwyciê¿y³ w Konkursie
Skrzypcowym im. Niccolo Pa-
ganiniego w Genui. Szeœæ lat
temu orkiestra przyjê³a imiê
Bogumi³a £epeckiego, swojego
twórcy i wieloletniego dyry-
genta. Równie bogaty co histo-
ria SONATY jest jej repertuar.
Orkiestra gra przesz³o 200
utworów muzyki klasycznej
i rozrywkowej, pieœni patrio-
tyczne, sakralne i kolêdy, uwer-
tury i muzykê operetkow¹, ro-
manse, czardasze, marsze i se-
renady, oratoria  i symfonie.
Warszawska Orkiestra Symfo-
niczna im. Bogumi³a £epeckie-
go ma swoj¹ siedzibê przy ul.
Bartosika na po³udniowopra-
skim Goc³awiu. 

SONACIE mija æwieræ wie-
ku. Czego jeszcze mo¿na ¿y-
czyæ tak znanemu i renomowa-
nemu jubilatowi, który wystê-
powa³ przed najwy¿szej rangi
duchownymi, premierami, ge-
nera³ami i prezydentami? Oka-
zuje siê, ¿e dyrekcja i muzycy
orkiestry chc¹ koncertowaæ
dla... pra¿an: - Chcielibyœmy,
aby raz w roku – mówi Jacek
£epecki. – W³adze Pragi Po³u-
dnie patronowa³y koncertowi
symfonicznemu dla mieszkañ-
ców dzielnicy. I aby by³y to im-
prezy cykliczne. Aby na Pradze
brzmia³y utwory Szymanow-
skiego, Kar³owicza, Paderew-
skiego i Chopina. Tego wiêc
¿yczymy i orkiestrze i mie-
szkañcom. ar

Lokalność i światowość SONATY
Blisko 25 lat temu zosta³a utworzona War-
szawska Orkiestra Symfoniczna SONATA.
Orkiestra od pocz¹tku zwi¹zana jest z Pra-
g¹ Po³udnie. Dziœ prezentuje najwy¿szy
œwiatowy wymiar artystyczny.

Klientowi trzeba przede
wszystkim doradziæ – ta wa¿-
na zasada panuje w 17 deli-
katesach Organic Farma
Zdrowia. Codziennie pe³nej
informacji o towarach udzie-
la personel, dzieje siê tak
równie¿ w nowych delikate-
sach ekologicznych na rogu
Fieldorfa i Meissnera. W pi¹t-
ki zaœ, od godz. 12.00 do
18.00 dy¿uruje Agnieszka
Sienkiewicz – konsultant, fir-
mowy dietetyk. 

B.J. - W³aœnie zakoñczy³y
siê obchody Œwiatowego
Dnia Chorych na Cukrzycê.
Czy w delikatesach Organic
Farma Zdrowia zosta³y nasi-
lone dzia³ania u³atwiaj¹ce ¿y-
cie diabetykom?

Agnieszka Sienkiewicz: 
– W ka¿dych delikatesach na-
szej sieci s¹ pó³ki z ¿ywnoœci¹
specjalnie przeznaczon¹ dla
diabetyków. Nie znaczy to jed-

nak, ¿e chorzy na cukrzycê mu-
sz¹ siê ograniczaæ tylko do
nich, bo przecie¿ szalenie wa¿-
ny w tej diecie jest b³onnik, a my
dysponujemy jakoœciowo naj-
lepszymi. Mam na myœli wszel-
kie zbo¿a i kasze o najwy¿szej
wartoœci od¿ywczej, czyli z cer-
tyfikatem ekologicznym. Warzy-
wa, równie¿ z certyfikatem,
gwarantuj¹ wy¿sz¹ zawartoœæ
tak istotnych przeciwutleniaczy,
których mniej ma ¿ywnoœæ
z upraw nawo¿onych. 

B.J.: - Zgoda, ale co z tym
os³adzaniem ¿ycia cukrzy-
kom?

A.S.: - Proponujemy s³odze-
nie na przyk³ad stewi¹ lub ksyli-
tolem - po szczegó³y zapra-
szam do nas! 

B.J.: - A jakie pytania s¹
zadawane podczas Pani dy-
¿urów w delikatesach?

A.S.: - Pytania dotycz¹ za-
równo produktów (czasami

klienci po raz pierwszy je widz¹)
lub - konkretnie polecanych
przeze mnie przy danym scho-
rzeniu. 

B.J.: - Na koniec, trochê
o rozwiewaniu mitów. Jak
Pani ocenia has³o: czekolada
uzupe³nia poziom magnezu
w organizmie?

A.Œ.: - To zale¿y, o jakiej cze-
koladzie mówimy. Aby mówiæ
o prozdrowotnym dzia³aniu cze-
kolady musi byæ ona gorzka
z 70% zawartoœci¹ kakao,
a iloœæ warunkuj¹ca pozytywne
dzia³anie to trzy kostki zjedzone
- uwaga - w ci¹gu tygodnia! Jest
to dowiedziona naukowo iloœæ,
której przekroczenie niweluje
leczniczy efekt. Nie dorabiajmy
wiêc do jedzenia czekolady wy-
pe³niania misji - wybierajmy po
prostu doskona³¹ gatunkowo
i bez bia³ego cukru i jedzmy j¹
dla przyjemnoœci, a magnez
uzupe³niajmy jedz¹c np.orzechy.

Niezale¿nie od moich dy¿u-
rów zawsze mo¿na wysy-
³aæ pytania przez Internet: 
a.sienkiewicz@organicmarket.pl.
Internauci mog¹ te¿ zama-
wiaæ produkty w najwiêkszym
e-sklepie: www.ekosfera.pl

Nowe delikatesy s¹ czynne:
poniedzia³ek-pi¹tek, od 10.00-
20.00, w soboty od 9.00-18.00,
niedziela od 10.00-16.00. 
Tel. (022) 671-04-15. AS 2008

Gdzie os³odz¹ ¿ycie

W delikatesach Organic
Farma Zdrowia na Gocławiu

Delikatesy Organic Farmy Zdrowia na rogu Fieldorfa i Meissnera

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

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!
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OKNA PCVOKNA PCV

	 Żaluzje
	 Roletki

materiałowe
	 Moskitiery
	 Verticale
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MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

Miêdzynarodowy Dzieñ Bibliotek
Szkolnych to ju¿ tradycja
w Szkole Podstawowej Nr 109
im. Batalionów Ch³opskich.
Przypada zawsze w czwarty po-
niedzia³ek paŸdziernika. 

W zesz³ym roku by³ dzieñ szwedzki, bo
przypada³y 100 urodziny szwedzkiej pisarki-
Astrid Lindgren, a w tym roku – dzieñ kanadyj-
ski, bo przypada 100-lecie powieœci „Ania z Zie-
lonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery. A ¿e
autorka i jej najs³ynniejsza bohaterka – Ania
Shirley pochodz¹ z Kanady - st¹d pomys³ na ka-
nadyjskie œwiêtowanie.

Doskona³¹ dekoracjê biblioteki w tym dniu-
oprócz kanadyjskiej flagi i zielonych balonów -
stanowi³y prace konkur-
sowe dzieci - portrety
Ani, bukiety dla Ani,
laurka, ew. projekt
ok³adki do najnowszego
wydania ksi¹¿ki. Przez
ca³y dzieñ dzieci parado-
wa³y w strojach z epoki
Ani, nawet pani bibliote-
karka wygl¹da³a w tym
dniu jak kobieta trochê
nie z tej epoki.

By³y te¿ pysznoœci
kuchni z Zielonego
Wzgórza. Nie zabrak³o
specja³u kanadyjskiego,
tj. smacznego  syropu
klonowego. Dla ods³o-
dzenia mo¿na by³o po-
chrupaæ surow¹ mar-
chewkê. Ka¿dy móg³ siê
wykazaæ inwencj¹ i napisaæ super ¿yczenia na
specjalnej planszy.

Kulminacj¹ obchodów urodzinowych by³  toast
sokiem marchewkowym za zdrowie Ani (na zdjê-
ciu), który serwowa³a nie tylko biblioteka, ale na-
wet szkolna sto³ówka.

Kanada – jako kraj turystyczny mia³a swoje
stoisko, bo dziêki uprzejmoœci Ambasady Kana-
dy, jak i Szko³y nosz¹cej imiê „Klonowego Li-

œcia” (SP Nr 216 w Miedzeszynie) uda³o siê zgro-
madziæ sporo materia³ów o tym kraju „pachn¹-
cym ¿ywic¹”. Przy tej okazji okaza³o siê, ¿e nie
dla wszystkich jest on obcy, choæ tak odleg³y. Po
tegorocznym œwiêcie biblioteki ju¿ wszyscy
uczniowie wiedz¹ i poka¿¹ w ciemno na mapie,
gdzie le¿y s³ynna Wyspa Ksiêcia Edwarda z po-
wieœci „Ania z Zielonego Wzgórza”.

Wszystkie te atrakcje i ciekawostki dnia cie-
szy³y siê wœród dzieci ogromnym zainteresowa-
niem. Ca³ym kanadyjskim projektem ¿ywo zain-
teresowa³a siê te¿ dyrekcja szko³y, aktywnie
uczestnicz¹c w obchodach i pij¹c nawet mar-
chewkowy toast ze wszystkimi.

Nie oby³o siê w tym dniu bez niespodzianek
i gad¿etów dla dzieci. By³y okolicznoœciowe ka-
lendarze i cukierki od krakowskiego Wydawnic-

twa Literackiego, które te¿ urz¹dza³o urodziny
Ani i to ogólnopolskie! By³y te¿ znaczki Kanady
i stroje Ani do wycinania. Dzieñ kanadyjski
w bibliotece zakoñczy³ siê projekcj¹ filmu –
oczywiœcie – „Ania z Zielonego Wzgórza”. To
by³ dobry pomys³ na po³¹czenie œwiêta bibliote-
ki z urodzinami Ani. Wszystkie dzieci w szkole
- nie tylko o imieniu Ania – bez wahania to po-
twierdz¹! (b)

Œwiêto Ani w bibliotece
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Z ostatniej chwili:

PRZEDŒWI¥TECZNA
OBNIŻKA CEN

wszystkich artyku³ów 

– 10%
wa¿na do 7 grudnia br.
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O zasadach prawid³owej
komunikacji ucz¹ specjaliœci
na szkoleniach i kursach: jest
„nadawca”, jest „odbiorca”,
jest wys³any komunikat. „Od-
grzej sobie zupê”, „Dzisiaj
wrócê póŸniej” to zwyk³e, co-
dzienne sprawy. Od razu wia-
domo, o co chodzi. 

Gorzej, gdy komunikat brz-
mi niejednoznacznie, np.:
„Kup coœ dobrego”. Ona ku-
puje czekoladki, on mia³ na
myœli œledzia. 

Albo: „Zrób coœ z w³osa-
mi”. Ona farbuje na fioleto-
wo, a on chcia³ tylko, ¿eby je
podciê³a…

M¹¿ syczy: „Zrób tu wre-
szcie porz¹dek!”. ¯ona odku-
rza, myje okna, trzepie dywa-
ny, pastuje pod³ogi. M¹¿ wpa-
da i robi piek³o, ¿e „ile razy
mo¿na powtarzaæ ZRÓB PO-
RZ¥DEK!!!”, bo mia³ na my-
œli zmniejszenie iloœci bibelo-
tów w regale. Reszty nie zau-
wa¿y³. ¯ona – có¿, ma poczu-

cie krzywdy, bo PRZECIE¯
zrobi³a porz¹dek!

Problem w tym, ¿e ka¿de
z nich pod³o¿y³o inne treœci
pod nieprecyzyjny komunikat
„zrób porz¹dek”. Obra¿eni,
ka¿de w poczuciu skrzywdze-
nia, nie liczenia siê z nim
przez drug¹ stronê. A wystar-
czy³by tylko precyzyjny komu-
nikat, jednoznacznie okreœla-
j¹cy, o co chodzi „nadawcy”
i upewnienie siê, ¿e odbiorca
zrozumia³ przekaz.

Z kontaktami miêdzyludzki-
mi jest trochê tak, jak z komu-
nikacj¹ miejsk¹: czêste kursy
(¿adnych tam „cichych dni”),
jednoznacznie wytyczane tra-
sy (czyli jasne okreœlanie tego,
co chcemy przekazaæ), odpo-
wiedzialnoœæ i… odrobina
troski o pasa¿era, czyli s³u-
chacza. Od razu ¿y³oby siê
nam lepiej i przyjemniej!

Mimo, ¿e jedni rozklekota-
nym tramwajem, inni luksuso-
wym autem pchaj¹ siê przez
to ¿ycie…

żu

Jeden tramwajem,
inny BMW…

Kobiecym okiem

- Coœ pan nie za dobrze wygl¹da, panie Kaziu. Co siê dzie-
je?

Eustachy Mordziak zbyt dobrze zna³ kolegê, ¿eby nietypowa
bladoœæ pana Kazimierza G³ówki mog³a ujœæ jego uwagi.

- Faktycznie, tr¹ci³o mnie trochê. Ale ju¿ powoli z tego wy-
chodzê. Lekarka powiedzia³a, ¿e teraz w powietrzu lata grypa
¿o³¹dkowa - bóle g³owy, temperatura, wymioty…

- A wiesz pan, ¿e i mnie przez dwa dni targa³o na dwa koñ-
ce.

- A u lekarza pan by³eœ?
- Sam siê wykurowa³em - seta z pieprzem i pod pierzyne.
- Te¿ by mi taka kuracja bardziej pasowa³a, ale niestety –

gorza³y ju¿ nie przyjmujê. Za to telewizji siê naogl¹da³em.
- Canal, czy N-ka?
- Nie, publiczna, Polsat i TVN. Innych nie mam.
- A ja, powiem panu, w ogóle nie ogl¹dam. Po ca³ym dniu

na bazarze, to w domu nam z Krysi¹ tylko kima w g³owie.
- Po eksperymencie telewizyjno-chorobowym mogê panu po-

wiedzieæ, ¿e mo¿e i pañstwo maj¹ racjê.
- Co pan powie?
- Jak Boga kocham. Jeœli ju¿ ktoœ siê przy telewizji bardzo

upiera, to spokojnie mo¿e ograniczyæ siê do jednego progra-
mu. Bo choæ wybieraæ jest w czym, to wszystkie s¹ jednakowe.

- Niemo¿liwe!
- S³owo! We wszystkich s¹ te same programy, ci sami goœcie,

te same s³owa. Tylko inaczej siê nazywaj¹: „Gwiazdy tañcz¹
na lodzie” – „Taniec z gwiazdami”; „Mam talent” – „Jak oni

œpiewaj¹”. U jednych dziennik nazywa siê „Wiadomoœci”,
u drugich „Wydarzenia”, u trzecich „Fakty”, lecz studio wszê-
dzie w gruncie rzeczy wygl¹da tak samo. I – co najciekawsze
– prezenterzy tych ró¿nych stacji, ubrani w tym samym stylu,
u¿ywaj¹c tych samych s³ów, mówi¹ to samo, a czasem nawet
w tej samej kolejnoœci. Ró¿nice widaæ w programach publicy-
stycznych, bo dziennikarze przypisani s¹ do ró¿nych politycz-
nych stajni. Daje to bardzo zabawne efekty, bo o tym samym
opowiadaj¹, jak o czymœ ca³kowicie ró¿nym. WeŸ pan prezy-
denckie gale z okazji 11 Listopada – dla jednych by³o to WY-
DARZENIE, dla drugich akademia w stylu PRL.

- Mo¿e dlatego, ¿e tam podobno Rodowicz œpiewa³a. Kobity
z bazaru j¹ widzia³y i na drugi dzieñ ty³ek jej obrabia³y. 

- Kobity, jak kobity – ca³uj¹ siê, bo siê pogryŸæ nie mog¹. Ale
rzeczywiœcie pani Maryla bez kokardek, wst¹¿eczek, piórek
i kapeluszy, tylko w wytwornej tafcie, jakby nie by³a sob¹. Ona
ma inn¹ osobowoœæ.

- No w³aœnie, panie Kaziu – co to jest ta osobowoœæ? 
- To dosyæ skomplikowane. Bo to i wygl¹d i talent i zacho-

wanie. Mo¿na byæ piêknym, a jednak nie mieæ osobowoœci;
mo¿na mieæ talent i znaæ piêtnaœcie jêzyków, ale w ¿adnym nie
mieæ nic do powiedzenia, mo¿na byæ po Oxfordzie i byæ bez
osobowoœci i mo¿na byæ Dod¹, ale z osobowoœci¹. 

- A ci z tych telewizji, dajmy na to, z dzienników, to oni ma-
j¹ osobowoœæ, czy nie.

- Jakby tu panu powiedzieæ… Przypomina mi siê taki dowcip: 
Przychodzi kobitka do miêsnego, przygl¹da siê mro¿onym

kurczakom, wybiera, przebiera – wszystkie za ma³e. Pyta eks-
pedientkê: 

- Czy jutro bêd¹ wiêksze?
- Nie, nie bêd¹. S¹ martwe!

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Dziœ drób!
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi
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Na jednym z przyjêæ w dniu 6 listopada spotykam profesora dr hab. Mariana
Marka Drozdowskiego, historyka, autora ponad 50 ksi¹¿ek poœwiêconych dzie-
jom Polski i Warszawy oraz stosunkom polsko-amerykañskim. Profesor Dro-
zdowski by³ przez bardzo wiele lat mieszkañcem Saskiej Kêpy i nie straci³ zain-
teresowania ani dla „Kêpy” ani dla ca³ej prawobrze¿nej Warszawy. Spotkanie
odbywa siê dwa dni po wyborach prezydenckich w USA, a wiêc profesor pyta
mnie, jaki wp³yw mo¿e mieæ wybór Baracka Obamy na stosunki polsko-amery-
kañskie. Ja odpowiadam, ¿e najprawdopodobniej polityka USA wobec nas nie
zmieni siê zasadniczo. Na to profesor: „Ja jestem innego zdania. Barack Obama
bêdzie szuka³ zbli¿enia z Rosj¹. W tym d¹¿eniu bêdzie mu przeszkadza³a tarcza
antyrakietowa w Polsce, co mo¿e wp³yn¹æ na och³odzenie stosunków polsko-
amerykañskich”. No i nie up³ynê³o nawet kilka dni, gdy s³owa profesora ziœci³y
siê – co wiêcej, w postaci skandalu wywo³anego przez pracowników Kancelarii
Prezydenta RP. Przecie¿ to oni, referuj¹c rozmowê telefoniczn¹ Lecha Kaczyñ-
skiego z Obam¹, powiedzieli, i¿ ten ostatni stwierdzi³, ¿e budowa tej tarczy bê-
dzie kontynuowana. Teraz nie minê³o nawet kilka GODZIN, gdy z biura Obamy
jako prezydenta-elekta nadesz³o zaprzeczenie: nie, Obama nic takiego nie po-
wiedzia³. Wa¿ne w dalszym ci¹gu jest jego stwierdzenie z okresu kampanii wy-
borczej, ¿e w razie zwyciêstwa, powo³a on grupê doradców, którzy ustal¹, czy
i kiedy tarcza bêdzie w pe³ni skuteczna i ile bêdzie kosztowaæ. Dopiero wówczas,
Obama podejmie w tej sprawie decyzjê.

Sprawa ta dotyczy profesora Drozdowskiego osobiœcie. Jak to mo¿liwe? Czy¿by
jego zainteresowania stosunkami polsko amerykañskimi siêga³y a¿ tarczy antyra-
kietowej, problemu z dziedziny militariów czy obronnoœci? Ale¿ tak! Dziœ, w epoce
globalizacji, wszystko ³¹czy siê ze wszystkim. Oto profesor Drozdowski jest preze-
sem Stowarzyszenia Budowy Pomnika Koœciuszki w Warszawie. Pomnik, który sta-
nowi replikê pomnika naszego Naczelnika w Waszyngtonie przy Lafayette Square
przed Bia³ym Domem, jest ju¿ prawie gotowy i ma stan¹æ na Placu ¯elaznej Bramy
na wiosnê 2009 roku. A poniewa¿ Barack Obama zapowiedzia³, ¿e w³aœnie na wio-
snê ma przybyæ do Polski z oficjaln¹ wizyt¹, to profesor ¿ywi nadziejê, i¿ nowy pre-
zydent móg³by ten pomnik ods³oniæ. 

Mamy tu zreszt¹ tak¿e inny element polski. Poprzednik Obamy, do którego jest
on czêsto porównywany z dodatkiem „czarnoskóry”, a wiêc John F. Kennedy, opo-
wiedzia³ kiedyœ dowcip o Lafayette Square. Jego ¿ona, Jacqueline, jak wiadomo,
mia³a siostrê Lee, która przez pewien czas by³a ¿on¹ ksiêcia Stanis³awa (Stasha)
Radziwi³³a. Kennedy’ego atakowano za to, ¿e mianowa³ swojego brata, Roberta,
ministrem sprawiedliwoœci-prokuratorem generalnym, zarzucaj¹c temu ostatniemu
brak doœwiadczenia. Kennedy odpar³: „Kiedyœ wreszcie Bob musi zacz¹æ je zdoby-
waæ”. I, jak gdyby uprzedzaj¹c pytanie o swego polskiego szwagra, doda³: „Nato-
miast obiecujê, ¿e nie zmieniê nazwy ‘Lafayette Square’ na ‘Radziwi³³ Square’”.
Wybuch³ œmiech. Na to Kennedy: „Przynajmniej nie w czasie mojej pierwszej ka-
dencji”. 

Sprawa tarczy zreszt¹ ma to do siebie, ¿e pojawia siê nieoczekiwanie przy oka-
zji wydarzeñ najró¿niejszych. Oto mamy 14 listopada spotkanie z mediami polskich
i rosyjskich filmowców na temat odbywaj¹cego siê w dniach 14-23 tego miesi¹ca Fe-
stiwalu Filmów Rosyjskich pod nazw¹ „Sputnik nad Warszaw¹”. Jest m. in. mowa
o tym, ¿e dystrybucja filmów rosyjskich jest nik³a miêdzy takimi imprezami jak fe-
stiwale, poniewa¿ festiwale maj¹ siê dobrze. Ale z reszt¹ czasu jest kiepsko. Spra-
wê spuentowa³ dowcipnie redaktor naczelny pisma „Œwiat – Podró¿e – Kultura”,
Krzysztof £ukaszewicz. Nawi¹zuj¹c do dominacji filmów amerykañskich w Polsce,
powiedzia³: „Teraz nad Warszaw¹ lata Sputnik. Ale co bêdzie, gdy nad Warszaw¹
bêd¹ lata³y Patrioty?” 

Zygmunt Broniarek

Komunikacja, to miejskie
tramwaje, autobusy, a tak¿e
taksówki czy nasze samocho-
dy. W dzieñ t³oczno, czasem
nerwowo i niezbyt przyjemnie,
w nocy – zupe³nie inaczej.

Ale komunikacja, to tak¿e
porozumiewanie siê. Komuni-
kowanie sobie nawzajem ró¿-
nych rzeczy. W dzieñ – mnóst-
wo ludzi, mnóstwo s³ów, bie-
ganina, w nocy – wszystko s³y-
chaæ lepiej i brzmi wyraŸniej. 

Jeœli chodzi o miasto, rzad-
ko zdarza siê nam pomyliæ
drogê czy wsi¹œæ do niew³a-
œciwego tramwaju zw³aszcza
na trasach, które znamy do-
brze i przemierzamy codzien-
nie. Ot, rutyna. Gorzej jest
z komunikacj¹ miêdzyludzk¹.
Tu rutyna nie jest najlepszym
doradc¹…
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

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

Zdrowie i si³y odzyskasz tylko w Krynicy-Zdroju!

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

www.zgoda−krynica.pl

na 14-dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne (dofinansowane z PFRON) w terminach: 
�� 18.01.2009–31.01.2009 – 1246 zł �� 02.02.2009–15.02.2009 – 1246 zł
�� 17.02.2009–02.03.2009 – 1246 zł �� 03.03.2009–16.03.2009 – 1120 zł

W cenie turnusu: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie, 2 zabiegi
dziennie + gimnastyka, bogaty program kulturalny, ca³odobowa opieka medyczna. 

W pobli¿u pijalnie wód mineralnych, lodowisko, wyci¹gi narciarskie i inne atrakcje!!!
Ju¿ dziœ zadzwoñ i zapytaj o szczegó³y.

zaprasza
* 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

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. 9588;

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 

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

ZAK£AD POGRZEBOWY
„TOTUS”

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621
P E Ł E N  Z A KR E S  U S Ł UG

(dope³niamy fromalnoœci w domu klienta)

ul. Grochowska 242

C A Ł O D O B O W O

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

� 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

kom. 600 297 508, 600 813 785

KO£BIEL
ul. 1-go Maja 29, 

tel. (025) 757 34 73

CZYNNE: PN.-PT 9.00-19.00,
SOB. 9.00-14.00
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Zaprasza do sklepu spo¿ywczego nr 21 przy ul. Igañskiej 2
p o  m o d e r n i z a c j i

Sklep zosta³ wyposa¿ony w nowe urz¹dzenia
ch³odnicze, zmieniono wystrój wnêtrza.

Do 3 grudnia 2008 r. w sprzeda¿y 
wiele produktów spo¿ywczych (nabia³, wêdliny) 

po promocyjnych cenach.
Ponadto oferujemy miêso (wo³owe, wieprzowe, drób) 

w sta³ych bardzo niskich cenach za 1 kilogram.
Miêdzy innymi: Schab wp. b/koœci – 19,70 z³

£opatka wp. – 11,20 z³
¯eberka wp. – 14,50 z³
Karkówka wp. – 15,50 z³

ZAPRASZAMY PO ZAKUPY W ATRAKCYJNYCH CENACH!

„Spo³em” 
WSS Praga Po³udnie

Realizujemy us³ugi dla klientów równie¿ p³atnoœci domowych rachunków

ul. Saska 46
www.obiadek-saska.pl 

Wszystkie potrawy s¹ nasz¹ w³asn¹
produkcj¹ na bie¿¹co

MO¯NA ZJEŒÆ NA MIEJSCU, 
ZAMÓWIÆ DO DOMU, BIURA
�� Organizujemy wesela ��
�� Bankiety �� Wigilie ��
�� Komunie ��

�� Przyjêcia okolicznoœciowe
¯ywienie zbiorowe na terenie ca³ej Warszawy

Przyjmujemy zamówienia:
na dania gor¹ce, sa³atki, kanapki,
pó³misy miêsa i ryb, garma¿erkê, 
miêsa pieczone, kurczaki, ciasta.

Zamówienia codziennie od godz. 1000

tel. 022 424-44-37; 0503-696-397
Czynne pon.-pt. 11-19; sob.10-15

DOSTAWA GRATIS: Saska Kêpa, Goc³aw

Atmosfera wokó³ przy-
dzielenia kupcom terenu przy
ul. Marywilskiej gêstnia³a
w ostatnich miesi¹cach. Po-
twierdzi³y siê obawy kupców,
o których to obawach pisaliœmy
ju¿ na naszych ³amach, ¿e od-
danie kupcom dzia³ki przy ul.
Marywilskiej, w trybie bez-
przetargowym, jest niemo¿li-
we. Po pierwsze dlatego, ¿e
z punktu widzenia przejrzysto-
œci taki ruch ze strony Miasta
by³by niezbyt rozs¹dny, a po
drugie dlatego, ¿e oddanie kup-
com dzia³ki z pewnoœci¹ zosta-
³oby zaskar¿one do wojewody. 

Dlaczego konieczny
przetarg?

Czym skutkowa³oby zaskar-
¿enie decyzji Miasta o bezprze-
targowym przyznaniu kupcom
terenu przy ul. Marywilskiej?
Ano tym, ¿e decyzja ta mog³a-
by byæ uznana za niewa¿n¹,
a w najlepszym dla kupców
przypadku postêpowanie admi-
nistracyjne odwlek³oby realiza-
cjê umowy nawet o rok lub dwa
lata. A na coœ takiego Warsza-
wa nie mo¿e sobie pozwoliæ.
Po pierwsze dlatego, ¿e kupcy
musz¹ siê wyprowadziæ sprzed
budowanego ju¿ Stadionu Na-
rodowego, a po drugie dlatego,
¿e nie mo¿na dopuœciæ, aby
przez d³u¿szy czas kilka tysiêcy
kupców nie mia³o gdzie praco-
waæ. Kwestia samego przetargu
najwiêcej emocji budzi³a wœród
kupców zwi¹zanych ze Spó³k¹

Kupieck¹ „Kupiec Warszaw-
ski” i Stowarzyszeniem „Polski
Klub Gospodarczy”. To te œro-
dowiska kupieckie od pocz¹tku
chcia³y wydzier¿awiæ dzia³kê
przy Marywilskiej, rozmawia³y
i negocjowa³y z w³adzami mia-
sta, a nawet mia³y podpisany
list intencyjny, z którego mo¿na
by³o wnioskowaæ, ¿e Marywil-
sk¹ otrzymaj¹. Teraz musz¹ sta-
n¹æ do przetargu.

Opanowanie i nerwy

Ale 24 listopada, kiedy wi-
ceprezydent Warszawy An-
drzej Jakubiak og³osi³ decyzjê
w³adz Miasta wœród reprezen-
tantów „Kupca Warszawskie-
go” i PKG nie pojawi³a siê pa-
nika, ani jêk zawodu. – Trud-

no, musimy sprostaæ warun-
kom Miasta, choæ s¹ one bar-
dzo twarde – powiedzia³ ze
spokojem Kazimierz Sekulski
prezes PKG – Kupcy na nas li-
cz¹ i nie mo¿emy ich zawieœæ.
Do przetargu na pewno stanie-
my. Zdecydowanie odmienne-
go zdania byli przedstawiciele
konkurencyjnych podmiotów –
Kupieckiego Stowarzyszenia
„Stadion” i C.H.D. „Stadion”,
którzy ca³y czas liczyli na
otrzymanie dzia³ki przy ul. Ra-
dzymiñskiej. Lucyna Kwiatek
prezes KS „Stadion” mówi³a
o przetargu na Marywilsk¹: 
– Reprezentujemy grupê ludzi,
którzy tej lokalizacji nie wy-
brali. Nie wiem czy przyst¹pi-
my do konkursu... 

Jeszcze rok temu w stowa-
rzyszeniu „Stadion” by³o
1300 osób. Teraz kupcy bar-
dzo siê wykruszyli. Po Lucy-
nie Kwiatek i jej zastêpcy
Bogdanie Owczarku widaæ
by³o zdenerwowanie. Prezes
myli³a lokalizacjê Marywil-
skiej z Radzymiñsk¹ i trudno
by³o od niej uzyskaæ aktualne

dane, co do iloœci wspó³pracu-
j¹cych kupców.  

Wa¿na iloœæ kupców

A iloœæ kupców, udzia³ow-
ców, w podmiotach, które bêd¹
siê stara³y o wygranie przetargu
jest bardzo istotna. Jednym
z warunków przejœcia pierw-
szego etapu przetargu jest to,
aby staraj¹ca siê o dzier¿awê
Marywilskiej spó³ka kupiecka
liczy³a minimum 350 kupców,
których udzia³y w spó³ce bêd¹
stanowi³y ponad 50 procent ka-
pita³u. W obecnej chwili spe³-
nieniu tego warunku najbli¿ej
jest „Kupiec Warszawski”,
który prócz inwestora strate-
gicznego ma blisko 300 kup-
ców - udzia³owców. „Kupiec
Warszawski” gromadzi te¿ naj-
wiêksz¹ iloœæ kupców deklaru-
j¹cych chêæ przejœcia na Mary-
wilsk¹. 

Tak¹ wolê, popart¹ finanso-
wymi wp³atami tzw. akcesu,
wykaza³o ponad 2 tysi¹ce kup-
ców. KS „Stadion” ma obecnie
ok. 400 cz³onków, ale wg
w³adz tego stowarzyszenia ich
kupcy bêd¹ woleli przenieœæ
siê do £odzi ni¿ staraæ siê
o Marywilsk¹. Czyli ze spe³-
nieniem tego warunku przetar-
gu spó³ka DH „Stadion” mo¿e
mieæ du¿y problem.

Wiceprezydent: 
– Bez dyskryminacji

Innym z warunków przetargu
jest posiadanie niema³ego kapi-
ta³u w³asnego. Ma to byæ mini-
mum 20 procent wartoœci dzier-
¿awy, czyli ok. 15 mln z³otych.
Na resztê inwestycji mo¿na za-
ci¹gn¹æ kredyt. Wiceprezydent
Andrzej Jakubiak przyzna³, ¿e
to twarde warunki, ale Miasto
musi mieæ gwarancjê, ¿e przy
Marywilskiej nie bêdzie prowi-
zorki, ¿e kupców bêdzie staæ na

wybudowanie porz¹dnych hal
targowych. – Jest jeszcze jeden
warunek – doda³ wiceprezydent
Jakubiak. – Nikt nie mo¿e byæ
dyskryminowany. Ten z podmio-
tów, który wygra przetarg musi
na takich samych warunkach,
jak swoim kupcom, umo¿liwiæ
dzia³alnoœæ kupcom zwi¹zanym
z konkurencyjnymi spó³kami.
I to bêdzie zapisane w umowie.
Teren przy Marywilskiej przy-
szykowany jest dla wszystkich
kupców sprzed Stadionu Dzie-
siêciolecia. Wiceprezydent za-
pewni³, ¿e s¹ zabezpieczone fi-
nanse na poprawê infrastruktu-
ry drogowej, dziêki której teren
targowiska przy ul. Marywil-
skiej bêdzie znacznie lepiej
skomunikowany.

Powstanie olbrzymi rynek

- Dla naszych kupców Mary-
wilska jest ¿yciow¹ szans¹ i ¿y-
ciow¹ inwestycj¹ – mówi Ceza-
ry Bunkiewicz prezes „Kupca
Warszawskiego”. – Dzier¿awa
bêdzie podpisana na 25 lat.
Szczegó³owe warunki i pierw-
szy etap przetargu Miasto og³o-
si 9 grudnia. Dzier¿awcê terenu
przy ul. Marywilskiej poznamy
w po³owie stycznia 2009 r.
Przypomnijmy, ¿e dzia³ka ma
ok. 20 ha powierzchni. Mie-
siêczny, dzier¿awny czynsz ma
przekroczyæ 400 tys. z³otych.
Pierwsze miejsca do handlu dla
ok. 200 – 300 kupców maj¹ byæ
gotowe ju¿ pod koniec 2009 ro-
ku. W kolejnym roku maj¹ po-
wstaæ hale o powierzchni 25 ty-
siêcy metrów kwadratowych
Docelowo, powierzchni han-
dlowej przy Marywilskiej ma
byæ ok. 57 tysiêcy metrów.
Swoje miejsce pracy znajdzie
tu blisko 4 tysi¹ce kupców. Ma-
rywilska stanie siê jednym
z najwiêkszych rynków hurto-
wo-detalicznych. borek

Marywilska coraz bliżej
W tym tygodniu w³adze Warszawy og³osi³y wstêpne warunki
wydzier¿awienia kupcom sprzed Stadionu Dziesiêciolecia dzia³-
ki przy ul. Marywilskiej. Kto j¹ dostanie? Szekspirowski Hamlet
odpowiedzia³by retorycznie: Oto jest pytanie...

Andrzej Jakubiak

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

Przyjmujemy zapisy na sezon
zimowy pod balonem!
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Poniewa¿ w³adzy nale¿¹ siê przywileje, to
na pierwszy ogieñ posz³a rz¹dz¹ca Platforma
Obywatelska i jej radni. Jak wielka si³a drze-
mie w internetowych zasobach – wie ka¿dy.
Lecz z przykroœci¹ musimy stwierdziæ, ¿e ten
potencja³ jest jedynie wykorzystywany przez
samorz¹dowych polityków w czasie wyborów.
PóŸniej nastêpuje stan kolokwialnie zwany
przez m³odych „olewk¹”. Szkoda, ¿e „olewk¹”
wyborców, czyli tych, dziêki którym nasi radni
zostali radnymi, mog¹ decydowaæ o rozwoju
dzielnicy, pobieraæ za to niema³e pieni¹dze,
czerpaæ z tego ró¿ne profity i nawi¹zywaæ kon-
takty, które w przysz³oœci mo¿e zaowocuj¹ nie-
jednemu z nich lukratywn¹ posad¹. 

Weso³ego Alleluja!

Ale wejdŸmy w internet. Spójrzmy na ofi-
cjaln¹ stronê Ko³a PO Praga Po³udnie. Kpin¹
i niesmakiem s¹ jej aktualnoœci. W okresie
pomiêdzy Œwiêtem Zmar³ych, a zbli¿aj¹cym
siê Bo¿ym Narodzeniem dzielnicowa PO ¿y-
czy mieszkañcom... Weso³ych Œwi¹t Wielka-
nocnych! Po prostu obciach, bo inaczej tego
nazwaæ nie mo¿na. Ale, zak³adaj¹c wielkie
zapracowanie na rzecz wyborców, postaraj-
my siê poszukaæ wyt³umaczenia dla cz³on-
ków po³udniowopraskiej Platformy. Mo¿e
tak wiele robi¹ w samorz¹dzie, ¿e nie maj¹
czasu na internet... Sprawdzamy. Zaczynamy
od Jakuba Jagodziñskiego z Zarz¹du Ko³a.
I rzeczywiœcie, z jego strony internetowej
wynika, ¿e jest wielce zapracowany. W ci¹gu
dwóch lat radny Jagodziñski z³o¿y³ jedn¹
(JEDN¥) interpelacjê w sprawie parkingu
u zbiegu ul. Grenadierów i Kirasjerów. Sed-
no interpelacji (chodzi³o o parking dla kilku
samochodów) zawiera siê w piêciu (PIÊCIU)
zdaniach. Statystycznie ujmuj¹c, na jedno
zdanie interpelacji, czyli podstawowego na-
rzêdzia samorz¹dowej dzia³alnoœci radny Ja-
godziñski potrzebowa³ piêciu miesiêcy... 

Drogi, twórczy radny

S¹ autorzy, którzy tworz¹ w bólach, ale ta-
kie tempo musi wskazywaæ na prawdziw¹
sztukê! Zwa¿ywszy, ¿e w czasie p³odzenia
tych piêciu zdañ radny Jagodziñski pobra³
z publicznej kasy, zasilanej przez mieszkañ-
ców Pragi Po³udnie ponad 50 tysiêcy z³o-
tych! Ale zostawmy m³odego radnego Jago-
dziñskiego przed którym (byæ mo¿e) jeszcze
wiele do z(a)robienia. Zerknijmy na stronê
szefa po³udniowopraskiej Platformy Paw³a
Lecha. No i tu zaskoczenie – strona pod po-

danym adresem po prostu nie istnieje. Szko-
da, bo zapewne i jako szef lokalnej PO i ja-
ko radny Warszawy pewnie mia³by mie-
szkañcom i wyborcom wiele do powiedzenia
o swojej dzia³alnoœci...

Czas siê ich nie ima

Dwa lata temu czas zatrzyma³ siê dla Marci-
na Klusia i Micha³a Suliborskiego. Na ich
g³ównych stronach wci¹¿ widnieje informacja,
¿e... zostali radnymi. Radny Suliborski zreszt¹
wiêkszych ambicji na ciekawe funkcjonowa-
nie swojej strony raczej nie wykazuje, witaj¹c
internautów fraz¹: „Witam Ciê zb³¹kany inter-

netowy wêdrowcze”. Znaczy siê zak³ada, ¿e
na jego stronê mo¿e jedynie ktoœ wejœæ przy-
padkiem. Skoro tak, to faktycznie – nie ma dla
kogo siê przemêczaæ! „Na tej stronie bêdziesz
móg³ znaleŸæ informacje o mnie, czym siê zaj-
mujê...” Z przegl¹du strony mo¿na wysnuæ,
b³êdny zapewne wniosek, ¿e od dwóch lat rad-
ny nie zajmuje siê niczym. A tak, miejmy
nadziejê, nie jest, bo przecie¿ za nicnierobie-
nie nie pobra³by przez dwa lata ponad 50 ty-
siêcy z³otych (netto). 

S¹ i POzytywy

Znacznie wiêcej internetowego zapa³u
mia³ pe³nomocnik PO wiceburmistrz Adam

Grzegrzó³ka. Jemu si³ starczy³o do minio-
nej zimy. W najœwie¿szej aktualnoœci za-
prasza na sesjê rady dzielnicy, która odbê-
dzie siê... 20 lutego 2008 r. Wœród samo-
rz¹dowców, cz³onków ko³a po³udniowo-
praskiej PO, zdawkowo, ale relatywnie na
bie¿¹co, aktualizuje swoj¹ stronê radna
Monika Suska, zaœ szacunkiem do interne-
towego wyborcy i mieszkañca wyró¿nia siê
Maciej Bogucki. Z jego strony mo¿na siê
dowiedzieæ, czym siê zajmuje jako radny
dzielnicy. 

No i koniecznie trzeba pozytywnie wspo-
mnieæ o stronie radnej Warszawy Magdaleny
Czerwosz. Radna nie jest cz³onkiem PO,
a jedynie cz³onkiem klubu Platformy. Jej
strona jest estetyczna i bogata w informacje,
a co wa¿niejsze w samorz¹dzie, przedk³ada
samorz¹dnoœæ nad „wiod¹c¹ rolê partii”.

WyPISali siê z netu

Samorz¹dowców z PiS trudno znaleŸæ
w internecie. Wygl¹da, ¿e po przegranych

wyborach siê z niego... wyPISali. W cza-
sie kampanii stronê www mia³ prawie
ka¿dy, a teraz – posucha! Wyborczy por-
tret Katarzyny Doraczyñskiej zdobi jej
profil w portalu Nasza Klasa, a „goc³aw-
ski orze³” Krzysztof Wysocki chyba scho-
wa³ siê za ska³ami „Orlej Perci”. Bo w in-
ternecie go nie widaæ. W ogóle z radnymi
PiS jest problem. Bo co mo¿na napisaæ
o stronach samorz¹dowców, którzy tych
stron nie maj¹? Chyba tylko wypada³oby
ich zapytaæ, czemu takie strony zak³adali
przed wyborami. Ale tu akurat odpowiedŸ
jest prosta – by zdobyæ kilkadziesi¹t cen-
nych g³osów, które umo¿liwi¹ im zostanie
radnymi...

Blaknie PiS-u „Kwiat” 

Okazuje siê, ¿e po³udniowopraskie ko³o
Prawa i Sprawiedliwoœci nie ma w³asnej
strony internetowej. Przegl¹daj¹c oficjaln¹
stronê partii widaæ, ¿e takich stron nie ma 99
procent kó³  i cz³onków. Odgórna dyrektywa,
czy zwyk³e lenistwo cz³onków? Mo¿e taka
jest polityka? W PiS-ie, choæ dyskretnie, wy-
ró¿nia siê radny Warszawy Adam Kwiat-
kowski. Jego strona jest niezmiernie uboga,
ale przynajmniej szczerze nie robi nadziei na
publikowanie aktualnych newsów. I kolory-
styka strony nie jest ju¿ PiS-owska tylko sza-
ra, niby elegancka, ale trochê wyblak³a.
W ka¿dym razie ze strony Adama Kwiat-
kowskiego za wiele siê nie dowiemy o jego
aktualnych bojach z rz¹dz¹c¹ Warszaw¹
i dzielnicami koalicj¹ PO i lewicy. 

Lewica w podziemiu?

Strony radnych lewicy mo¿na okreœliæ tylko
parafraz¹: Panie na lewo, panowie na prawo,
a lewica... w krzaki. Fakt, lewicowych samo-
rz¹dowców z Pragi Po³udnie nie jest zbyt wie-
lu, ale ci, których mamy znikli z internetu. Po-
jawiaj¹ siê praktycznie tylko na stronie po³u-
dniowopraskiego ko³a SLD. Ale radni dbaj¹
o to, ¿eby w samorz¹dzie promowana by³a ich
partia. Na oficjalnej stronie urzêdu dzielnicy
przy notkach o radnych z tego klubu znajduj¹
siê linki... do partyjnych stron. Widaæ przewo-
dnicz¹cy Bart³omiej Wichniarz przedk³ada
promocjê partii nad internetowy kontakt
z mieszkañcami. Ogólnie mo¿na odnieœæ wra-
¿enie, ¿e lewicowi radni przyczaili siê
„w krzakach”, bo i tak wiedz¹, ¿e do samorz¹-
dów nastêpnej kadencji wejd¹ tylko ci, którzy
wystartuj¹ z pierwszych miejsc na wybor-
czych listach. Wiêc zamiast zadbaæ o g³osy
mieszkañców, dbaj¹ o swoj¹ pozycjê w partii.

Aby do przodu

Trzeba byæ sprawiedliwym i powiedzieæ,
¿e tak¿e po lewej stronie sceny politycznej
trafiaj¹ siê wyj¹tki. Takie, jak Wojciech
O¿d¿eñski z Partii Demokratycznej. Ma
stronê www i j¹ aktualizuje. Co prawda nie-
zbyt nagminnie, ale za to do aktualnoœci do-
rzuca zdjêcia. Brawo. 

A w³aœciwie dlaczego „brawo”? Mo¿e nie
jest to nic wielkiego i w³aœnie tak powinien
wygl¹daæ standard? Mo¿e nie warto robiæ
kolokwialnej „olewki” i zapominaæ o inte-
rautach zaraz po wyborach? Na pewno tê
kwestiê nasi rajcy powinni przemyœleæ.
A tymczasem, wzorem po³udniowopraskie-
go Ko³a PO – Weso³ego Alleluja! I do przo-
du. Do nastêpnych wyborów...

Adam Rosiński

Od redakcji: Publikacja powsta³a w oparciu
o oficjalne strony internetowe (wg stanu
i treœci z listopada 2008 r.).

Po co komu internauci?
Bie¿¹cy numer „Mieszkañca” ukazuje siê dwa lata po
wyborach samorz¹dowych. To po³owa kadencji, co
sk³ania do podsumowañ i refleksji. Sprawdziliœmy
szacunek naszych samorz¹dowców do internetowych
wyborców. Czy internauci (mieszkañcy i wyborcy) po-
trzebni s¹ tylko w czasie wyborów?
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04−062 Warszawa, ul. Grenadierów 10 tel./fax 022 813-43-83, 022 810-64-12
e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl Internet: www.mieszkaniec.pl

Myœl globalnie – og³aszaj siê lokalnie!!!
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Niczym FENIKS z popio³ów tak

JARMARK EUROPA
Powsta³, Jest, Têtni ¯yciem

Zarz¹d spó³ki Kupiec Warszawski
i Kupcy serdecznie zapraszaj¹

hurtowników i detalistów
na B³onia Stadionu X-lecia.

TANIE ZAKUPY
W SAMYM SERCU STOLICY!

7 DNI W TYGODNIU
od 3.00 do 15.00

Kupiec Warszawski Sp. z o.o

SALON FIRMOWY PRODUCENTÓW
POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

�� kabiny, wanny, meble ³azienkowe
�� glazura, terakota, gres
�� panele, parkiet, korek
�� p³ytki elewacyjne, klinkier
�� kleje, fugi, listwy
�� narzêdzia

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

CENTRUM GLAZURY

PROMOCJE PP

NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

REKLAMA REKLAMA

OKNA � ROLETY
PROFIL 6−PROFIL 6−ciocio KOMOROWY KOMOROWY 

W CENIE 5−W CENIE 5−ciocio KOMOROWEGOKOMOROWEGO
Szyba termoizolacyjna k=1,0

�� Maty bambusowe �� ¯aluzje �� Verticale

ul. Patriotów 237 tel./fax 615−68−27, tel. 615−40−40 
e−mail: biuro@oknamaro.pl        www.oknamaro.pl

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

Zespó³ Szkó³ nr 70 istnieje
od 1958 roku. Sk³ada siê ze
Szko³y Podstawowej nr 204
i Gimnazjum nr 106. Patronem
szko³y jest XIX Pu³k U³anów
Wo³yñskich. Podczas pó³ wieku
wiele siê zmieni³o... Wokó³
okaza³ego budynku powsta³o
nowoczesne boisko i hala gim-
nastyczna. Uros³y drzewa. Uro-
œli uczniowie.

Ten wa¿ny dla Zespo³u Szkó³
dzieñ rozpocz¹³ siê uroczystym
przemarszem z M³odzie¿ow¹
Orkiestr¹ Dêt¹ OHSP z Sierpca,
która wygl¹da³a i gra³a niezwy-
kle widowiskowo. Po przemar-
szu wszyscy udali siê na Mszê
Œwiêt¹ w Koœciele Matki Bo-
skiej Anielskiej.

Po mszy, podczas uroczysto-
œci przy kamieniu, z³o¿ono
kwiaty w imieniu wielu przyby-
³ych goœci. Wœród nich by³ goœæ
z Wielkiej Brytanii, rotmistrz
Tadeusz B¹czkowski, ostatni
u³an z 19 Pu³ku U³anów Wo-
³yñskich. Wrêczono liczne me-
dale zas³u¿onym pracownikom,
dyrektorom i nauczycielom
pracuj¹cym w Zespole Szkó³ od
20 lat. Ods³oniêto pami¹tkow¹
tablicê ufundowan¹ przez Radê
Rodziców.

Pomimo niesprzyjaj¹cej po-
gody, ch³odu i m¿awki, dziecia-
kom i doros³ym dopisywa³y hu-
mory. Nic dziwnego – taki
dzieñ to okazja, by spotkaæ siê
po latach z kolegami z ³awki,
a dla m³odszych – by móc wy-
st¹piæ w czêœci artystycznej.A ta
by³a wyj¹tkowo ciekawa.

Prezentacja przedstawienia
„Szkolna Kronika Filmowa“
ukaza³a piêæ dekad istnienia
szko³y. Mo¿na by³o te¿ obej-
rzeæ wystawê zdjêæ i albumów
zgromadzonych przez pó³ wie-
ku oraz podziwiaæ prace pla-

styczne uczniów. „Kawiarenka
absolwenta“ zaprasza³a na po-
czêstunek i tañce w rytmie mu-
zyki z ubieg³ego wieku. Opra-
wa choreograficzna i zjawisko-
we wykonanie piosenek zapie-
ra³y niejednemu dech w pier-

siach. Profesjonalnie zrobiony
w studiu film o szkole zapre-
zentowa³ jego twórca, nauczy-
ciel jêzyka hiszpañskiego, Ja-
vier Monsalve.

- Nasza szko³a cieszy siê
wielkim uznaniem i szacun-
kiem ze wzglêdu na liczne
osi¹gniêcia, nie tylko na p³a-
szczyŸnie sportowej, ale tak
naprawdê s¹ to wysokie noty
na tle Warszawskiej Olimpiady

M³odzie¿owej, gdzie uczniowie
naprawdê zajmuj¹ znacz¹ce
miejsca – mówi³a dyrektor
Monika Prochot. W tym roku
laureatem olimpiady histo-
rycznej zosta³ Jan B³achnio.
Wœród wybitnych absolwen-

tów jest m.in znany psycholog
Jacek Santorski. 

Dzieci s¹ nie tylko utalento-
wane sportowo, ale te¿ arty-
stycznie, o czym mo¿na by³o
przekonaæ siê podczas uroczy-
stoœci. W trakcie wykonania
utworu „Pod Papugami“ przez
jednego z ch³opców wiele
osób, w tym pani dyrektor,
mia³o ³zy w oczach. Mimo, ¿e
nie jest mo¿liwe stworzenie
profilu muzycznego (jest to
wbrew przepisom prawa
oœwiatowego), wiele dzieci
rozwija swoje zainteresowania
w³aœnie w tym kierunku. Graj¹
na perkusji, skrzypcach, klar-
necie. 

Gimnazjum nieraz by³o na
pierwszym miejscu pod wzglê-
dem wyniku egzaminu koñco-
wego. Nauczyciele i personel
wk³adaj¹ ca³e serce w to, ¿eby
dzieci lubi³y swoj¹ szko³ê. 

Uczniowie chwal¹ sobie te¿
szkolne obiady, których co-
dziennie wydaje siê tu ponad
500. W kuchni nie ma ¿adnego
pó³produktu – nie zjemy tu fry-
tek z mro¿onki czy kupnego
ciasta. Nawet pizza jest wyra-
biana od podstaw przez panie
kucharki. 

Po lekcjach uczniowie mog¹
spêdziæ czas w œwietlicy, która
jest czynna a¿ do godziny 18. 
– Na sukces szko³y sk³ada siê
tak naprawdê praca ka¿dego
cz³owieka. Od pani woŸnej, po
konserwatora i nauczyciela.
Szko³a jest dobrze postrzegana
i przyjmowana – mówi³a pani
dyrektor. – Mamy wielu chêt-
nych na naukê u nas – doda³a.
– Zdarza siê, ¿e rodzice
uczniów przemeldowuj¹ siê tyl-
ko po to, aby ich dzieci mog³y
uczyæ siê w³aœnie tutaj.

My ¿yczymy dalszych sukce-
sów, kolejnych tak wspania³ych
50 lat!   (AgaBa)

BBBBAAAAJJJJKKKKOOOOWWWWEEEE     55550000     LLLLAAAATTTT
W sobotê 15 listopada Zespó³ Szkó³ przy ul.
Bajkowej w Radoœci obchodzi³ 50 urodziny. Z
tej okazji zorganizowano trwaj¹c¹ ca³y dzieñ
uroczystoœæ jubileuszow¹. 

Wawer

Pobocza na uboczu
Wa³ Miedzeszyñski nigdy nie by³ bezpieczn¹
ulic¹. Ostatnio pewne fragmenty arterii zosta-
³y zmodernizowane, ale zapomniano o bez-
pieczeñstwie pieszych...

Wskutek sygna³ów Czytelników zajêliœmy siê ma³ym frag-
mentem Wa³u Miedzeszyñskiego na wysokoœci numeru 108. - Na
tym odcinku zginê³o ju¿ kilka osób – mówi ci¹gn¹ca wózek z zaku-
pami mieszkaj¹ca w pobli¿u Anna Lange (na zdjêciu). – Na moder-
nizacjê ulicy wydali mnóstwo pieniêdzy, a my wci¹¿ czêsto nawet
nie mo¿emy przejœæ przez ulicê, bo ruch tutaj jest bardzo du¿y. Po-
trzebne s¹ œwiat³a
i chodnik. W pobli¿u
znajduje siê szko³a,
zlokalizowane s¹ tak-
¿e przystanki autobu-
sowe. Piesi mieszkañ-
cy poruszaj¹ siê gar-
batym i wype³nionym
ka³u¿ami poboczem.
Czêsto te¿ wchodz¹
na ulicê. 

O koniecznoœci
zbudowania bezpiecz-
nego chodnika pisze
pracuj¹ca w pobliskiej
drukarni Anna Reda:
„Ten odcinek ulicy
nigdy nie by³ bezpieczny. Jest nieoœwietlony i nie ma pobocza. Idzie
zima i znów bêd¹ potr¹cenia pieszych. Zaczn¹ siê tragedie, bo jak
jest œlisko, mokro i ciemno, to mieszkañcy chodz¹ ulic¹...”. Anna
Reda przyznaje, ¿e niedawno sama omal nie potr¹ci³a pieszego,
gdy¿ nie widzia³a go w ciemnoœci. Wspólnie z kierownictwem dru-
karni wystosowa³a „pismo do Gminy o zrobienie chodników i oœwie-
tlenia”. Nasza Czytelniczka liczy, ¿e po tej publikacji „kogoœ
w Gminie ruszy sumienie i zrobi¹ te chodniki i oœwietlenie”. Wstrz¹-
saj¹ce informacje wracaj¹cej z zakupów Anny Lange, o iloœci wy-
padków i ofiar w tym miejscu, potwierdza pan Andrzej pracuj¹cy
w pobliskim sklepie „BOST”: – W tym roku ju¿ by³o tutaj szeœæ wy-
padków. O, ta pani o kulach, która przed chwil¹ sz³a, j¹ w³aœnie
w tym roku potr¹ci³ tutaj samochód. Albo brat naszej kole¿anki ze
sklepu – zgin¹³. Przy poboczu stoi krzy¿. Moj¹ ¿onê te¿ tutaj potr¹-
ci³ samochód. Przechodzi³a na pasach. Zosta³y jej dwa kroki. Ude-
rzy³ j¹ samochód. Pó³tora miesi¹ca by³a w szpitalu, a potem pó³to-
ra roku na zwolnieniu lekarskim. Cud, ¿e ¿yje...

Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e konieczne jest wybudowanie wzd³u¿ uli-
cy chodnika zwiêkszaj¹cego bezpieczeñstwo pieszych. Potrzebna
jest równie¿ sygnalizacja œwietlna umo¿liwiaj¹ca bezpieczne prze-
kroczenie ulicy. No i oœwietlenie ulicy. Skierowaliœmy w tych spra-
wach zapytanie do w³adz Wawra. Czekamy na odpowiedŸ. ar 

04-238 Warszawa, ul. Szpacza 2
tel. 611-44-86, fax 611-44-85
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Na powitanie, w przestrzen-
nym foyer nowego CPK, przy-
grywa³a goœciom Kapela Praska
(na zdjêciu). Wytworzy³o to tak
dobry klimat, ¿e wielu goœci
podœpiewywa³o wraz z muzyka-
mi, a niektórzy nawet odwa¿yli
siê zatañczyæ. Ale
esencj¹ tego wie-
czoru nie by³y stare
sto³eczne szlagiery,
a piosenki nowe,
napisane i skompo-
nowane specjalnie
na konkurs. Takich
utworów zg³oszono
a¿ 23. 

Jury, pod prze-
wodnictwem dy-
rektora artystycz-
nego imprezy Kasi
Karasek – Gomez,
wyselekcjonowa³o
10 piosenek, które
w czasie galowego
koncertu walczy³y
o zwyciêstwo.
Dzia³aj¹c od lat
w bran¿y muzycz-
nej Kasia, która
urodzi³a siê w Warszawie, ale
obecnie mieszka we francuskim
Montpellier, jest m.in. uznan¹
jazzow¹ artystk¹. Do Polski
przyjecha³a specjalnie na roz-
strzygniêcie konkursu. Imprezê
poprowadzi³a Teresa Siewier-
ska-Surowiecka. Konferansjer-
ka zaliczy³a wpadkê twierdz¹c,
¿e Praga obchodzi w tym roku

260-lecie nadania praw miej-
skich. Odm³odzenie, o bagatela
– 100 lat, naszej poczciwej ju-
bilatki, reporter „Mieszkañca”
skomentowa³, ¿e „w koñcu
i prowadz¹ca i Praga s¹ kobie-
tami, a kobiety lubi¹ siê odm³a-

dzaæ...”. W ka¿dym razie
„I Konkurs na piosenkê o war-
szawskiej Pradze” znakomicie
wpisa³ siê w obchody 360-lecia
jubilatki. 

Dopisa³a te¿ publicznoœæ.
Widzów przysz³o tylu, ¿e ko-
nieczne by³o dostawienie do-
datkowych kilkudziesiêciu
krzese³. A by³o czego pos³u-

chaæ. Tytu³y, treœci i rytmy
utworów oczywiœcie by³y zwi¹-
zane z warszawsk¹ Prag¹. Pio-
senki wzbudza³y w s³uchaczach
ró¿ne czêsto skrajne uczucia –
od weso³oœci do zadumy i me-
lancholii. Warto odnotowaæ, ¿e
artyœci œpiewali przy akompa-
niamencie znakomitego zespo-
³u muzycznego Teatru ROMA
pod kierownictwem gitarzysty
Piotra Tutki. Dodatkowym
smaczkiem dla publiki by³a
mo¿liwoœæ przyznania jednej

z piosenek Nagrody Publiczno-
œci. I choæ organizatorzy prosi-
li, aby widzowie nie sugerowa-
li siê wykonaniem utworu, a je-
dynie jego treœci¹ i melodi¹, to
trudno by³o nie patrzeæ na pio-
senki przez pryzmat ich aran¿a-
cji i wykonania. 

Po prezentacji utworów jury
uda³o siê na d³ugie obrady,

a publicznoœæ g³osowa³a na
swoj¹ piosenkê. Za urnê wy-
borcz¹ robi³a szklana waza.
W przerwie coraz wiêcej par
pl¹sa³o we foyer w wygrywa-
nych przez Kapelê Prask¹ ryt-
mach polki i tanga. A skoro ju¿
jesteœmy przy tangu – „Tango
Praga” Ryszarda Makowskiego
(znanego m.in. z kabaretu
OTTO) oraz „Zoœka z Pragi”
wyœpiewana przez Wojciecha
Paszkowskiego, to dwa utwory,
którym jury przyzna³o ex aequo

pierwsze miejsce.
Autorem „Tanga...”
jest wykonuj¹cy
utwór Ryszard Ma-
kowski, a historiê
praskiej Zoœki prze-
strzegaj¹c¹ j¹ przed
wadliwym wybo-
rem ¿yciowej drogi
(którego zreszt¹,
znaj¹c ¿ycie, Zoœka
i tak dokona) stwo-
rzy³ duet Bogdan
Olewicz i Stanis³aw
Wielanek. Drugiej
lokaty jury nie przy-
zna³o, a na trzecim
miejscu znalaz³a siê
piosenka „Targowa
ulica” (s³owa Janusz
Mirecki, muzyka Ja-
nusz Sent) œpiewana
przez Danielê Za-

b³ock¹. Nagroda Publicznoœci
(dwie litografie podpisywane
w przerwie gali przez widzów)
przypad³a piosence „Nie ma
bez Pragi stolicy”. Utwór autor-
stwa Ryszarda Ulickiego i Ro-
berta Obcowskiego z niesamo-
witym wdziêkiem œpiewa³a
Agnieszka Kowalska.

ar, NJH 

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    9999

REKLAMA REKLAMA

Ksi¹¿ka „Bitwy o metro” jest zbiorem wypowiedzi dzienni-
karskich, które w sposób przystêpny i przejrzysty naœwietlaj¹
wiele zagadnieñ odnosz¹cych siê do warszawskiego metra. 

Fragmenty czêœci rozdzia³ów by³y publikowane na przestrzeni
ponad dwudziestu lat w „Sztandarze M³odych”, „Prawie i ¯yciu”
oraz w „Po³udniu”. Ksi¹¿ka ma charakter kompedium metra. Poka-
zuje historiê metra w Warszawie poczynaj¹c od 1930 r. Ostatni za-
pis pochodzi z sierpnia 2008 r. 

Andrzej Rogiñski, autor ksi¹¿ki od ponad 30. lat jest dziennika-
rzem prasowym. W 1982 r. znalaz³ siê w grupie za³o¿ycieli Spo³ecz-
nego Komitetu Budowy Metra, którego obecnie jest prezesem.
Przygl¹da³ siê z bliska procesowi budowy. W wielu wydarzeniach
czynnie uczestniczy³. M.in. zabiega³ o pozyskanie œrodków finanso-
wych z bud¿etu pañstwa, przewodniczy³ komisji konkursowej na
nazwy stacji oraz na znak graficzny metra. Osobiste wspomnienia
nadaj¹ walor autentycznoœci.

Ksi¹¿ka wydana jest w formacie B4, zawiera 144 strony bogato
ilustrowane. Dostêpna jest wy³¹cznie w redakcji tygodnika „Po³u-
dnie” przy ul. Pu³awskiej 136 (tel. 022 844 39 45).

Praga poszła w tango...
7 listopada, ka¿dego, kto wchodzi³ do po³u-
dniowopraskiego Centrum Promocji Kultury
przy ul. Podskarbiñskiej 2, wita³y znane „war-
siafskie” piosenki. Nie mog³o byæ inaczej, bo
tego dnia w CPK odbywa³ siê galowy koncert
„I Konkursu na piosenkê o warszawskiej Pradze”.
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¯ó³taczka charakte-
ryzuje siê za¿ó³ce-
niem skóry, które
w przypadku psów
i kotów szczególnie
dobrze widoczne
jest na sk¹poow³o-
sionych miejscach
cia³a  np. w pachwi-
nach.

¯ó³taczkê ³atwo
mo¿na rozpoznaæ równie¿ wywijaj¹c ma³¿owi-
nê uszn¹, gdzie wyraŸnie widaæ za¿ó³cenie
skóry. W przebiegu ¿ó³taczki znaczne za¿ó³ce-
nie widoczne jest na b³onach œluzowych dzi¹-
se³ i bia³kówki oczu. Dzieje siê tak poprzez na-
gromadzenie siê bilirubiny w tkankach i suro-
wicy krwi powstaj¹cej na skutek rozpadu he-
moglobiny.

Wyró¿niamy kilka typów ¿ó³taczek; ¿ó³-
taczka mechaniczna powstaje na skutek zwê¿e-
nia, czy nawet zamkniêcia dróg ¿ó³ciowych
powodowanych np. kamic¹ lub chorobami no-
wotworowymi. Jest to typ ¿ó³taczki pozaw¹-
trobowej.

¯ó³taczka mi¹¿szowa natomiast wynika
z przyczyn wewn¹trzw¹trobowych,gdzie do-
chodzi do wadliwego wnikania bilirubiny do
w¹troby, b¹dŸ te¿ wi¹zania jej z glukuronianem
lub jej wydzielania do ¿ó³ci. Ma to miejsce np.
przy toksycznym uszkodzeniu w¹troby psów
i kotów, czy w chorobie Rubarth’a u psów.

¯ó³taczka hemolityczna jest wynikiem
wiêkszej produkcji przez w¹trobê bilirubiny ja-
ko nastêpstwo masywnego rozpadu erytrocy-
tów. Ten typ ¿ó³taczki obserwowany jest np.
w przebiegu babeszjozy psów. Jest to przyk³ad
¿ó³taczki przedw¹trobowej. 

Bia³aczki psów to przede wszystkim bia³acz-
ki limfatyczne. Jest to niekontrolowany wzrost
limfocytów w szpiku kostnym, wêz³ach ch³on-
nych, a tak¿e w œledzionie i innych narz¹dach.
W zale¿noœci od przebiegu choroby wyró¿nia-
my ostr¹ bia³aczkê limfoblastyczn¹ i przewlek³¹
bia³aczkê limfatyczn¹.

Statystycznie ostra bia³aczka limfoblastyczna
dotyka czêœciej psów du¿ych ras i we wcze-
œniejszym wieku tj. 5–6 lat. G³ówne objawy to
brak apetytu i zwi¹zane z tym wychudzenie
zwierzêcia, powiêkszenie œledziony, w¹troby,
krwotoki, zmiany w obrazie krwi tj. ma³op³yt-

kowoœæ, leukocytoza, neutropenia, limfocytoza.
Rokowanie w tej postaci choroby jest z³e, bo-
wiem okres prze¿ycia wynosi 2–5 miesiêcy.

Natomiast przewlek³a bia³aczka limfatyczna
czêœciej dotyczy psów ma³ych ras i w nieco
póŸniejszym okresie ¿ycia tj. 10–12 lat. G³ów-
nymi objawami jest powiêkszenie wêz³ów
ch³onnych, powiêkszenie w¹troby i œledziony
oraz zmiany w obrazie krwi tj. umiarkowana
niedokrwistoœæ i ma³op³ytkowoœæ, leukocytoza.
Okres prze¿ycia chorego zwierzaka wynosi
przeciêtnie od roku do 2,5 roku.

Rozpoznawanie obydwu typów bia³aczek
opiera siê oczywiœcie na badaniu klinicznym
i hematologicznym, lecz rozstrzygaj¹cym bada-
niem jest badanie histopatologiczne po punkcji
do wêz³ów ch³onnych i szpiku kostnego.

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

MIESZKAÑCU pomó¿!

KOLOROWY PIES

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)

Co nale¿y zrobiæ, aby zmieniæ nazwisko? Jest to
pytanie, które coraz czêœciej pada ze strony
Czytelników. Czy ka¿dy mo¿e dokonaæ takiej
zmiany? Na te i inne pytania udzielê odpowiedzi
w dzisiejszym artykule.

Wbrew powszechnemu mniemaniu nie ka¿dy mo¿e
zmieniæ nazwisko. Ograniczenia w tej kwestii wprowa-
dza ustawa, która stanowi, i¿ pe³noletni obywatel pol-
ski ma mo¿liwoœæ zmiany nazwiska tylko wtedy, gdy
umotywowane jest to wa¿nymi wzglêdami. Za okolicz-
noœæ uzasadniaj¹c¹ ¿¹danie zmiany nazwiska uznano
w szczególnoœci przypadek, gdy ktoœ nosi nazwisko
o niepolskim brzmieniu, posiadaj¹ce formê imienia,
oœmieszaj¹ce albo nielicuj¹ce z godnoœci¹ cz³owieka.
Dotyczy to równie¿ sytuacji, w której wnioskodawca
chce zmieniæ dotychczasowe nazwisko na nazwisko,
którego od wielu lat u¿ywa, albo powraca do nazwi-
ska, które zosta³o zmienione. Aby dokonaæ takiej
zmiany, nale¿y z³o¿yæ stosowny wniosek do kierowni-
ka urzêdu stanu cywilnego w³aœciwego ze wzglêdu na
miejsce pobytu sta³ego wnioskodawcy, a w przypadku
braku takiego miejsca – do kierownika urzêdu stanu
cywilnego w³aœciwego ze wzglêdu na ostatnie miejsce
pobytu sta³ego. ¯¹danie zmiany nazwiska zostanie
uwzglêdnione, je¿eli wnioskodawca nale¿ycie je uza-
sadni, to znaczy poda wa¿n¹, z punktu widzenia jego
oraz organu, przyczynê dokonania takiej zmiany. 

Nale¿y mieæ jednak na uwadze, fakt, i¿ nie mo¿na
¿¹daæ zmiany nazwiska na nazwisko historyczne,
ws³awione na polu kultury i nauki, dzia³alnoœci poli-
tycznej, spo³ecznej albo wojskowej, chyba, ¿e wnio-
skodawca posiada cz³onków rodziny o tym nazwisku
lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem. Do
op³aconego odpowiednio wniosku o zmianê nazwi-
ska, nale¿y do³¹czyæ dokumenty, których rodzaj uza-
le¿niony jest m.in. od stanu cywilnego wnioskodaw-
cy. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ zmiana nazwiska obojga ro-
dziców, poci¹ga za sob¹ zmianê nazwiska ma³olet-
nich dzieci, z zastrze¿eniem jednak, i¿ w przypadku
dziecka, które ukoñczy³o lat 14, do zmiany wymaga-
na jest jego zgoda. 

Podstawa prawna: Ustawa o zmianie imion i na-
zwisk (Dz. U. 63.59.328 ze zm.)  Art. 2. 1. Wnio-
sek o zmianê nazwiska podlega uwzglêdnieniu, je-
¿eli jest uzasadniony wa¿nymi wzglêdami. 2. Wa¿-
ne wzglêdy zachodz¹ w szczególnoœci, gdy wnio-
skodawca: 1) nosi nazwisko: a) oœmieszaj¹ce albo
nielicuj¹ce z godnoœci¹ cz³owieka, b) o brzmieniu
niepolskim, c) posiadaj¹ce formê imienia; 2) pragnie
zmieniæ swoje nazwisko na nazwisko, którego u¿y-
wa, lub powraca do nazwiska, które zosta³o zmie-
nione. Art. 5. 1. Zmiana nazwiska obojga rodzi-
ców rozci¹ga siê na ma³oletnie dzieci. 

Kancelaria Doradztwa Prawnego 
Kalina Kisiel−Bartoszewicz 

Warszawa, ul. Radzymińska 34 lok. 6 
(przedłużenie ul. Ząbkowskiej) 

tel. 500−020−048

§ PRAWNIK RADZI §

Dzielnicowy rzecznik prasowy, to
ktoœ bez w¹tpienia wa¿ny. Musi umieæ
mówiæ, a nawet pisaæ, co, s¹dz¹c po
licznych, dostêpnych publicznie
próbach, nie jest wcale takie ³atwe.
Trudniejsze jest tylko trafienie we w³a-
œciwy ton wypowiedzi, tzn. taki, który
najlepiej odda to, co – korzystaj¹c z ust
rzecznika - chcia³by powiedzieæ sam
pan burmistrz. Niekiedy rzecznikowi
i burmistrzowi kadencji nie staje, ¿eby
siê zgraæ. 

Jakby tego by³o ma³o, kraj ogarnê³a
pl¹somania. Wszyscy, jak jeden m¹¿
chc¹ tañczyæ. Jeœli ju¿ nie „z gwia-
zdami” to chocia¿by „na lodzie”. Czy
rzecznik prasowy mo¿e pozostaæ z bo-
ku? Czy mo¿e odgradzaæ siê od g³ów-
nego nurtu wydarzeñ? Oczywiœcie, ¿e
nie. Rzecznik nikomu ³aski nie robi
i tañczyæ musi. Nigdy nie wiadomo,
gdzie los rzuci burmistrza i czy na
przyk³ad nie znajdzie siê on w sytua-
cji, kiedy trzeba fikaæ nogami w d¿aj-
fie, wyginaæ kolana w charlestonie,
czy sun¹æ w rytm wiedeñskiego walca.
Jego usta musz¹ byæ w ka¿dej chwili
gotowe do tego, by byæ jego nogami. 

Nauczenie rzeczników co to tango,
a co fokstrot, sta³o siê wiêc spraw¹ naj-
wy¿szej warszawskiej wagi. Co w tej sy-
tuacji? Szkolenie, oczywiœcie. Trud nau-
czenia rzeczników tañca wzi¹³ na siebie
pan Jacek Krupa prowadz¹cy w Blue
Point Studio Tañca Classic, niegdyœ,
wespó³ z ¿on¹ Agnieszk¹, zawodowy wi-
cemistrz tañca. „Mieszkaniec”, jak to
„Mieszkaniec”, wœcibski jest i wszêdo-
bylski. Przecisn¹³ siê wiêc przez drzwi
do sali tañca i z bliska podgl¹da³ ucz¹-
cych siê rzeczników. Musimy Pañstwu
powiedzieæ, ¿e sz³o im ca³kiem, ca³kiem.
A tym naszym praskim, nawet bardzo
dobrze. Od razu by³o widaæ, ¿e przyk³a-
daj¹ siê do tej nauki, jak rzadko do cze-
go, co nasuwa nam pomys³, ¿eby wymy-
œliæ takie szkolenie, dziêki któremu oni
wszystko robiliby tañcz¹co. 

Z kronikarskiego obowi¹zku odnotuj-
my, ¿e najlepiej radzi³y sobie rzecznicz-
ki z Rembertowa i Weso³ej, co akurat
w przypadku Weso³ej nie powinno dzi-
wiæ. Trudno sobie bowiem wyobraziæ
rzeczniczkê-ponuraczkê w gminie o tak
obiecuj¹cej nazwie. Du¿e postêpy zro-
bi³ te¿ rzecznik Pragi-Po³udnie, czego

nie mo¿emy niestety powiedzieæ
o rzeczniku prasowym Wawra (na zdjê-
ciu), zajmuj¹cym dobre miejsce, z któ-
rego widaæ by³o wywijaj¹ce panienki,
które spe³nia³y rolê Kochanka. Znaczy
– pana Kochanka, tancerza, który, ku
utrapieniu kilku panów, kilka ju¿ pañ
przygotowywa³ do programu „Taniec
z gwiazdami”. (rb)

¿e z dniem 24.11.2008 r. zmieniaj¹ siê numery telefoniczne Urzêdu
Dzielnicy Praga Po³udnie w Warszawie przy ul. Grochowskiej 274.
Dla u³atwienia kontaktów mieszkañców z Urzêdem dotychczasowe
numery telefonów czynne bêd¹ do 31.12.2008 r.

Nowe numery:
Centrala telefoniczna: (0-22) 338-00-00

Informacja Urzêdu: 
(0-22) 338-08-08, 338-08-00

Wiêcej informacji na stronie www.pragapld.waw.pl

Zarz¹d Dzielnicy 
Praga Po³udnie 

uprzejmie informuje
USTA TAÑCZ¥…
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 Realizacja zleceñ NFZ

 Akcesoria do aparatów

 Dobór i badanie s³uchu bezp³atne

 Wizyty domowe u osób niepe³nosprawnych

 Fachowa pomoc protetyków s³uchu

S P R Z E D A Ż  N A R A T Y
tel. 022 812−49−09

W-wa ul. Bielszowicka 15 (Miêdzylesie)
codziennie w godz. 10.00-18.00 

(bez sobót i ost. poniedzia³ku miesi¹ca)

AAPPAARRAATTYY  SS££UUCCHHOOWWEE
Elektronika Elektromech. Sprzêtu Med. i Lab.

Ma³gorzata Lech
Rok za³o¿enia 1986

AAUUDDIIOO  SSEERRVVIICCEE
SSIIEEMMEENNSS
OOTTIICCOONN

BBEELLTTOONNEE

Czêsto powtarzane zdanie:
„S³yszê dobrze, po prostu nie rozu-
miem co do mnie mówisz!” nale¿y
potraktowaæ jako pierwsze ostrze¿e-
nie. Na szczêœcie szybki rozwój no-
wych technologii przyczynia siê do
powstawania coraz doskonalszych
rozwi¹zañ dla osób niedos³ysz¹cych,
dziêki czemu ciche i dawno zapo-
mniane dŸwiêki mo¿na us³yszeæ na
nowo! A korzyœci jest wiele...

Ludzki uk³ad s³uchowy jest bar-
dzo z³o¿ony, a gdy zaczyna szwan-
kowaæ, nie wystarczy po prostu za-
³o¿yæ jakiœ tam aparat s³uchowy,
w³¹czyæ go i ustawiæ g³oœnoœæ. Aby
jak najlepiej wykorzystaæ s³uch,

nale¿y zacz¹æ od wizyty u specjali-
sty. Zbada on s³uch, wypyta o styl
¿ycia i wspólnie z pacjentem znaj-
dzie najlepsze rozwi¹zanie.

Nowoczesne aparaty s³uchowe
potrafi¹ w gruncie rzeczy zdzia³aæ
cuda, dopasowuj¹c siê do niedos³u-
chu konkretnego pacjenta, jego je-
dynej w swoim rodzaju anatomii
ucha i stylu ¿ycia. Te najnowocze-
œniejsze wyposa¿one s¹ w uk³ady
sztucznej inteligencji, które nieu-
stannie monitoruj¹ to, co dzieje siê
w otoczeniu s³uchowym osoby nie-
dos³ysz¹cej i skutecznie reaguj¹ na
jego zmiany. Wspó³czesne aparaty
s³uchowe to zminiaturyzowane

komputery, o olbrzymich mo¿liwo-
œciach przetwarzania dŸwiêku,
które mog¹ wspó³pracowaæ z tele-
fonami komórkowymi i innymi
urz¹dzeniami elektronicznymi jak
np. odtwarzacze mp3. Wystêpuj¹
we wszystkich kszta³tach i rozmia-
rach – od ma³ych dyskretnych mo-
deli wewn¹trzusznych do ró¿no-
barwnych modeli zausznych w od-
cieniach koloru w³osów i karnacji
skóry.

Kszta³t i dopasowanie aparatów
s³uchowych jest oczywiœcie wa¿n¹
spraw¹, ale nie mniej istotne jest to,
jak dana osoba zamierza z nich ko-
rzystaæ. Ka¿dy ma swój w³asny styl
¿ycia, zainteresowania i zdolnoœci,
a aparaty s³uchowe i programy do
ich ustawiania potrafi¹ wzi¹æ to
wszystko pod uwagê. - Niezbêdnym
Ÿród³em sukcesu przy doborze apa-
ratu s³uchowego jest zrozumienie
potrzeb pacjenta i uwzglêdnienie
jego indywidualnego trybu ¿ycia.

Staranna analiza oczekiwañ pa-
cjenta umo¿liwia zaproponowanie
konkretnego rozwi¹zania w postaci
nowoczesnego aparatu s³uchowego
– mówi pani Ryta Turczyñska, dy-
plomowany audioprotetyk z firmy
FONIKON, która specjalizuje siê
w niesieniu pomocy osobom niedo-
s³ysz¹cym.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promo-
cj¹ pracownicy gabinetów audio-
protetycznych firmy Fonikon za-
praszaj¹ wszystkich zaintereso-

wanych na bezp³atne badanie
s³uchu oraz konsultacjê audio-
protetyczn¹. Istnieje mo¿liwoœæ
skorzystania z refundacji NFZ
i œrodków PFRON. Osobom nie-
pe³nosprawnym proponujemy
wizyty domowe. Z uwagi na du¿e
zainteresowanie naszymi us³uga-
mi prosimy o telefoniczne uma-
wianie wizyt (ul. Ostro³êcka 4, tel.
022 498 74 80; ul. Br. Czecha 39,
tel. 022 353 42 50)

AS 2008

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. 0 889 179 769 (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

Z tym artyku³em badanie s³uchu GRATIS
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!!!

POKONAJ NIEDOSŁUCH!
Nasz s³uch jest jedyny w swoim rodzaju, tak jak
odciski palców. Jeœli go nam ubywa, tracimy czêœæ
siebie, czêœæ naszej to¿samoœci. Niedos³uch to
problem nie tylko osoby s³abo s³ysz¹cej, ale tak¿e
jej rodziny i przyjació³, którzy znajduj¹ siê po dru-
giej stronie powsta³ej bariery komunikacyjnej. 

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

NOWO OTWARTY
SKLEP ZAOPATRZENIA
REHABILITACYJNO−
−ORTOPEDYCZNEGO

zaprasza od 1 grudnia br.
ul. Grenadierów 25/27

w godz.10.00-18.00
tel. 022 810−19−24

Realizujemy zlecenia NFZ

Zapraszamy doros³ych, m³odzie¿, dzieci!

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA
� N O W O Œ Æ wybielanie zêbów lamp¹ w 45 min.

PROTETYKA
� mosty, korony porcelanowe

� protezy elastyczne „Valplast”, szkieletowe, akrylowe
ORTODONCJA

� aparaty sta³e i ruchome
CHIRURGIA

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

IMPLANTY
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

WARSZAWA

- Panie dyrektorze, niedaw-
no pisaliœmy w „Mieszkañcu”
o bardzo drogim przyszpital-
nym parkingu. Czytelnicy
i pacjenci skar¿¹ siê równie¿
na bardzo wysokie ceny
w znajduj¹cym siê u was skle-
pie medycznym. Wiemy, ¿e to
nie szpital ustala te ceny
i op³aty, ale odczucia pacjen-
tów i klientów rzutuj¹ na po-
strzeganie szpitala...

- Umowa z firm¹ administru-
j¹c¹ parkingiem dobiega koñca.
Pojawi siê wiêc mo¿liwoœæ
okreœlenia nowych warunków,
które miejmy nadziejê, pogo-
dz¹ oczekiwania osób korzysta-
j¹cych z naszego parkingu,
a koniecznoœci¹ pozyskania
œrodków finansowych na utrzy-
manie dróg wewnêtrznych.
Rzeczywiœcie to nie my ustala-
my ceny i op³aty, ale te¿ jestem
g³êboko przekonany, ¿e nasza
uboczna dzia³alnoœæ nie „rzutu-
je na postrzeganie szpitala”
zw³aszcza przez pacjentów.

- Czy jako szpital dzia³aj¹-
cy na Pradze Po³udnie,
w dzielnicy Euro 2012, liczy-
cie na jakieœ zmiany zwi¹zane
z czekaj¹cymi nas mistrzo-
stwami? Szpital na Szaserów
posiada SOR (Szpitalny Od-
dzia³ Ratunkowy – przyp.
red.), l¹dowisko dla œmig³ow-

ców, bardzo dobr¹ kadrê, wa-
runki, wyposa¿enie. Mogliby-
œcie stanowiæ zaplecze me-
dyczne dla Euro 2012?

- Mamy nadziejê, ¿e tak bê-
dzie. Prowadzone s¹ rozmowy
i wizje lokalne naszego Instytu-
tu. Jesteœmy placówk¹ bardzo
dobrze przygotowan¹ do takie-
go zadania. Ale tak naprawdê
rozmowa o zabezpieczeniu me-
dycznym Euro nie jest rozmo-
w¹ tylko o jednej imprezie. 

- Zapytam wprost – czy Eu-
ro jest okazj¹, aby skoñczyæ
z prowizork¹ przy zabezpie-
czaniu imprez masowych?

- Znakomit¹ okazj¹, aby za-
koñczyæ czasy jedynie namio-
tów i kontenerów przy zabezpie-
czaniu medycznym imprez ma-
sowych. Warszawa jest du¿¹
aglomeracj¹ w której odbywaj¹
siê liczne imprezy. Mamy jasno
sprecyzowan¹ wizjê i potrzeby
inwestycyjne w tak zwany ob-
szar intensywnej terapii, abyœmy
mogli sprostaæ temu zadaniu.

- Jaka to wizja?
- Chcemy, w cudzys³owie,

zaw³aszczyæ dwa obszary...
- Zaw³aszczyæ? To brzmi

groŸnie...
- Dlatego cudzys³ów. Chodzi

o to, ¿e powinniœmy siê ukie-
runkowaæ. Ka¿da dzia³alnoœæ,
tak¿e medyczna, wymaga wy-

znaczenia tego obszaru,
o którym mo¿na powiedzieæ: to
jest nasz cel.

- A co mia³oby byæ takimi
obszarami w przypadku kiero-
wanego przez pana instytutu?

- Pierwszym celem jest dzia-
³alnoœæ w obszarze ratunko-
wym. Uwa¿am, ¿e nasz szpital
i inne szpitale wojskowe, po-
winny zostaæ aktywnie w³¹czo-
ne w system ratownictwa.
Choæby dlatego, ¿e lekarze
wojskowi pracuj¹cy w kraju
i na misjach s¹ predysponowani
do tego, aby udzielaæ œwiad-
czeñ w³aœnie w takich przypad-
kach, jakie w cywilu zdarzaj¹
siê przy wypadkach komunika-
cyjnych. Np. przy urazach wie-
lo-narz¹dowych. Nasi lekarze
po prostu maj¹ olbrzymie do-
œwiadczenie.

- A drugi obszar?

- Widzê nas w obszarze ser-
cowo-naczyniowym. Jesteœmy
jedynym oœrodkiem w Warsza-
wie, a mo¿e nawet w Polsce,
w którym, mówi¹c obrazowo,
pod jednym dachem zawieramy
ca³¹ diagnostykê i terapiê z ob-
szaru sercowo-naczyniowego.
Jesteœmy w stanie leczyæ udary,
zawa³y serca, posiadamy chi-
rurgiê naczyniow¹ i chcieliby-
œmy stworzyæ w³aœnie taki
prê¿nie dzia³aj¹cy oœrodek,
który pomaga³by mieszkañ-
com. 

- Odpowiedzia³ pan wcze-
œniej panie dyrektorze, ¿e ma-
cie nadziejê staæ siê zaple-
czem medycznym dla Euro.
Nadzieja nadziej¹, a jakie s¹
realne szanse? Podejmowane
s¹ jakieœ dzia³ania w tym kie-
runku?

- Do koñca listopada Marsza-
³ek Mazowsza przygotowuje
plan zabezpieczenia wojewódz-
twa z obszaru ratownictwa me-
dycznego na lata 2008–2010.
My przygotowujemy spójny
program zabezpieczenia me-
dycznego wskazuj¹c nasze po-
trzeby. Widzimy to tak – trzeba
podzieliæ Warszawê na dwa ob-
szary: lewobrze¿ny i prawo-
brze¿ny. To jest logiczne
z choæby ewakuacyjnego punk-
tu widzenia. Stworzyæ porz¹d-
ne SOR-y i na tej bazie realizo-
waæ wszystkie zdarzenia, które
w SOR-ach powinny byæ reali-
zowane. Szpitalne Oddzia³y

Ratunkowe musz¹ realizowaæ
swoje zadania, a nie udzielaæ
porad osobom, które z tych, czy
innych powodów nie trafi³y do
lekarza pierwszego kontaktu.

- Szpitalne Oddzia³y Ra-
tunkowe nie narzekaj¹ na
brak pracy...

- Oczywiœcie. Jesteœmy spo-
³eczeñstwem coraz bardziej
zmotoryzowanym. Statystyki
pokazuj¹, ¿e najczêstsz¹ przy-
czyn¹ zgonów ludzi przed trzy-
dziestk¹ s¹ wypadki. Musimy
myœleæ o tym, ¿eby stworzyæ
oœrodki, które ca³odobowo
w sposób bezproblemowy za-
bezpiecz¹ Warszawê. Trzeba
siê zdecydowaæ, czy chcemy
ten problem lokowaæ w oœmiu
mniejszych SOR-ach, w jed-
nym wielkim, czy tak, jak my
proponujemy w dwóch na le-
wym i prawym brzegu Wis³y.
Sprawa jest otwarta, ale czasu
nie ma wiele. Nie mo¿emy dys-
kutowaæ.

- Kieruje pan szpitalem
przy Szaserów stosunkowo od
niedawna. Jakich zmian mo-
¿emy siê spodziewaæ lub jakie
zmiany ju¿ pan wprowadzi³?

- Staramy siê na cz³owieka,
na pacjenta patrzeæ ca³oœciowo.
I pod tym k¹tem zmieni³em te¿
strukturê szpitala. Klasyczny
podzia³ szpitali jest na czêœæ za-
biegow¹ i niezabiegow¹. Nasz
szpital ma nietypow¹ strukturê.
Podzieliliœmy go na segmenty
ukierunkowuj¹c na cz³owieka.

Jednym z takich segmentów
jest w³aœnie obszar sercowo-na-
czyniowy. Pacjenci czêsto cho-
ruj¹ na choroby, które wymaga-
j¹ postêpowania lekarza zabie-
gowego i niezabiegowego. I oni
musz¹ ze sob¹ wspó³dzia³aæ
w jednym obszarze. Musz¹ siê
ze sob¹ komunikowaæ. Nasz
system organizacji im to u³a-
twia. Kiedy specjaliœci z ró¿-
nych dziedzin komunikuj¹ siê
ze sob¹, to zwiêksza bezpie-
czeñstwo i podnosi jakoœæ opie-
ki nad chorym. System zaczêli-
œmy ju¿ budowaæ, a teraz musi-
my do niego wszystkich prze-
konaæ, ¿e to siê op³aca.

- Jesteœcie szpitalem woj-
skowym. Trafiaj¹ do was
m.in. ¿o³nierze z misji. Jaki
jest podzia³ procentowy
przyjmowanych pacjentów?
Mam na myœli podzia³ na cy-
wilów i ¿o³nierzy.

- Istotnie, Minister Obrony
Narodowej jest organem za³o-
¿ycielskim naszego Instytutu.
Od piêciu do siedmiu procent
naszych pacjentów stanowi¹ je-
dynie wojskowi, a zdecydowa-
na wiêkszoœæ, to cywile.

- WIM, szpital na Szaserów
nie jest zad³u¿ony. Wychodzi-
cie na plus, co w skali kraju
jest rzadkoœci¹. Jak to siê
dzieje, ¿e mo¿na?

- Ciê¿ka praca, panowie redak-
torzy, ciê¿ka praca... Korzystaj¹c
z okazji chcia³bym z tego miejsca
podziêkowaæ wszystkim pracow-
nikom WIM za trud i poœwiêce-
nie, jakie wk³adaj¹ w funkcjono-
wanie naszej placówki.

Rozmawiali: W.N i A.R.

Ciężka praca w szpitalu na Szaserów
„Mieszkaniec” rozmawia z dyrektorem 
Wojskowego Instytutu Medycznego gen. bryg.
dr hab. n. med. Grzegorzem Gielerakiem



11112222    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

Krzyżówka Mieszkańca Nr 22

PIONOWO: 1-A góralska kurtka. 1-J sk³ad drukarski. 2-E
rodzaj wybrze¿a morskiego. 3-A cugle, wodze. 3-G tytu³
naukowy, lekarz. 4-E wierzchni strój kobiecy. 4-L szewski
sztyft. 5-G ziemia przeznaczona pod zasiew. 6-A pro-
blem. 6-K rodzaj farb artystycznych. 7-B wiecznie zielone
drzewo afrykañskie. 7-G rodzaj utworu scenicznego. 8-D
obok ¿ony. 8-J daw. nazwa kina. 9-F rzeka w Turcji. 10-A
bezogonowy p³az.10-H wygnaniec.11-A maszyna do
obrzucania tkanin zw³aszcza trykotu. 12-H najwy¿szy
organ ustawodawczy.13-A lekarz zajmuj¹cy siê choroba-
mi wieku starczego. 14-J choroba zakaŸna, krztusiec. 
15-E z niechêci¹ o damie, kobiecie. 16-A prawnik
w przedsiêbiorstwie. 16-J œrodek przeciwbólowy.
PIONOWO: A-1 pracownik urzêdu celnego. A-10 artysta
cyrkowy. B-6 obchodzi swoje œwiêto 28 wrzeœnia. C-1 sil-
na trucizna. C-10 nie³ad, anarchia. D-6 indyjski gatunek
jelenia. E-1 tymczasowe pozbawianie wolnoœci. E-11 sto-

lica Angoli. F-8 papuga popielata. G-1 ska³y p³onne nad
kopalin¹ u¿yteczn¹. H-2 lewy dop³yw Wkry. H-7 œlad
w drzewie po przejœciu pi³y. H-12 miêkki pantofel domo-
wy. I-3 ¿ona Boles³awa Wstydliwego I-9 gat. ³ososia pa-
cyficznego. J-1 beczka miodowa. J-7 zwyciêzczyni kon-
kursu piêknoœci. J-12 czêœæ marynarki. K-5 kamieñ
ozdobny. L-1 stroma œcie¿ka górska. L-8 niechêæ, anty-
patia. £-4 zarost pod nosem. £-12 lody owocowe. M-1 je-
den z dwunastu synów Jakuba. N-8 rozleg³y obszar s³o-
nych wód. O-1 miasto w Izraelu. O-12 dwanaœcie sztuk.

opr. A. Kemski

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Roz-
wi¹zanie krzy¿ówki Nr 20/2008: „Dzieñ zaduszny by-
wa pluœny”. Nagrodê ksi¹¿kow¹ wylosowa³a p. Emi-
lia Kowalczyk z Al. Solidarnoœci. Wa¿ne do 05.12. br.  


 










 













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

Powoli zaczynasz dochodziæ do siebie po dosyæ
trudnych chwilach. W najbli¿szym czasie bê-
dziesz skoncentrowany i gotowy do realizacji
swoich planów. To bêdzie najlepszy czas na
przeforsowanie ka¿dego projektu w pracy. Spo-
tkasz wielu ciekawych ludzi. Uwa¿aj, wœród nich
mog¹ znaleŸæ siê osoby fa³szywe, chc¹ce zdys-
kredytowaæ Ciê w oczach prze³o¿onych. W spra-
wach uczuciowych – pe³na harmonia.

 BYK 22.04-21.05
Zbli¿a siê zwariowany okres przedœwi¹tecznych
zakupów i porz¹dków. Poza tym zwiêkszone obo-
wi¹zki w pracy, nowi znajomi, starzy znajomi te¿
o sobie przypomn¹. Bêdziesz mia³ wiele ciekawych
propozycji towarzyskich, ale jak na to wszystko
znaleŸæ czas? Spokojnie, dobra organizacja spra-
wi, ¿e znajdziesz te¿ chwilê dla siebie. Najwa¿niej-
szy jest dobry humor, reszta przyjdzie sama... 

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Jakieœ k³opoty z bliskimi? Nie rozumiej¹ Ciê, uni-
kaj¹, a Ty chcesz dla nich jak najlepiej. Mo¿e po-
winieneœ zastanowiæ siê czy nie ma w tym twojej
winy. Nie ka¿dy lubi s³uchaæ ci¹g³ych pouczeñ
i „dobrych” rad. Pamiêtaj nie jesteœ najm¹drzej-
szy na œwiecie, nie krytykuj ci¹gle innych, daj siê
lubiæ. Poza tym nie lekcewa¿ swojego zdrowia
i wybierz siê wreszcie do lekarza.

�� RAK 22.06-22.07
Nowa znajomoœæ okaza³a siê niezwykle intryguj¹-
ca, a tu jak na z³oœæ nawa³ pracy i ciê¿ko Ci siê
skupiæ. Opanuj siê, przeczekaj gor¹czkê w pracy
zajmuj¹c siê powa¿nie swoimi obowi¹zkami, bo
nie potrwa to d³ugo. Powoli wszystko wróci do
normy. Postaraj siê o wiêcej dystansu w spra-
wach uczuciowych, nie pozwól siê wykorzysty-
waæ i nie daj sob¹ manipulowaæ.

�� LEW 23.07-23.08
Potrzebny Ci jest teraz spokój, a wszystko uda
siê zrealizowaæ. To, co wydawa³o siê trudne, oka-
¿e siê spraw¹ do rozwi¹zania. W sprawach mi³o-
snych i domowych czekaj¹ Ciê same radosne
chwile. Ju¿ siê cieszysz na œwi¹teczny wypoczy-
nek. Nie martw siê sprawami finansowymi, tutaj
nie bêdzie tak Ÿle. Rozmowa z blisk¹ osob¹ po-
mo¿e spojrzeæ na nurtuj¹ce problemy z w³aœciwej
perspektywy.

�� PANNA 24.08-23.09
Decyzja podjêta w najbli¿szych dniach bêdzie
mia³a wa¿ny wp³yw na dalsze Twoje plany. Poza
tym zapowiada siê okres harmonii, zw³aszcza
w sprawach zawodowych. Trzymaj te¿ rêkê na
pulsie i nie przeocz okazji do powiêkszenia ma-
j¹tku. W ¿yciu osobistym czêsto wybierasz tru-
dniejsz¹ drogê, a potem rozk³adasz rêce z bezsil-
noœci. Pomyœl, mo¿e warto to zmieniæ…

�� WAGA 24.09-23.10
Mo¿esz poczuæ siê zmêczony i sam nie bêdziesz
wiedzieæ, czego chcesz. Najlepszym sposobem na
z³e samopoczucie jest spe³nienie marzeñ. £adny
ciuch, dobry film lub koncert, szalona impreza ze
znajomymi, to jest to, czego Ci bardzo trzeba. Uwa-
¿aj na zdrowie, bo choroba nie pomo¿e Ci wyjœæ
z chandry. Jeœli umówisz siê na ploty – uwa¿aj na
s³owa…bo mo¿esz komuœ sprawiæ przykroœæ.

�� SKORPION 24.10-23.11
Nadchodzi dosyæ trudny okres w pracy. Pamiêtaj
jednak, ¿e nie musisz zrobiæ wszystkiego sam…
W sprawach sercowych odczuwasz pewien nie-
dosyt, mo¿esz poczuæ siê zagubiony. Gwiazdy
radz¹ wiêcej zdecydowania i pos³uchania od cza-
su do czasu tego, co mówi¹ inni, a poza tym sta-
raj siê s³uchaæ swojej intuicji.

�� STRZELEC 24.11-22.12
Zapowiada siê pomyœlny okres. A wiêc teraz albo
nigdy. W pracy mo¿esz zrealizowaæ ka¿dy po-
mys³, nawet wydawa³oby siê niemo¿liwy do wy-
konania. Za to z rozs¹dkiem podchodŸ do finan-
sów. Nie podejmuj pod wp³ywem emocji ¿adnych
decyzji i panuj nad luksusowymi zachciankami.
Pomyœl o odnowieniu uczuæ w sta³ym, ale prze-
cie¿ jeszcze niestarym zwi¹zku. Poza tym posta-
raj siê o wiêcej relaksu i dbaj o zdrowie. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
To chyba koniec zastoju w sprawach uczuciowych.
Mimo jesiennych chmur i szarej codziennoœci
wszystko wyda ci siê ró¿owe. Kole¿eñska znajo-
moœæ mo¿e zmieniæ siê w bli¿sz¹ za¿y³oœæ. Szczê-
œciu trzeba jednak dopomóc. Mo¿e zamiast grupo-
wego wypadu na piwo, lepsza by³aby romantycz-
na kolacja we dwoje? Nie zapomnij jednak,. ¯e nie
trzeba od razu zdradzaæ wszytkich swoich sekre-
tów. Gwiazdy podpowiadaj¹ – b¹dŸ tajemniczy!

�� WODNIK 21.01-19.02
Wspania³a forma psychiczna, która towarzyszy
Ci od kilku tygodni, bêdzie utrzymywaæ siê nadal.
W sprawach zawodowych zniecierpliwienie
i pewna nerwowoœæ mog¹ okazaæ siê twoim wro-
giem. Wiêc staraj siê uwa¿aæ na to, co mówisz
i powstrzymaj swój temperament. Zachowaj
ostro¿noœæ w sprawach sercowych, czasami le-
piej przemilczeæ ni¿ wykrzyczeæ.

�� RYBY 20.02-20.03
Czegoœ ci¹gle Ci brakuje, jesteœ rozdra¿niony
i niezadowolony. Mo¿e nie satysfakcjonuje Ciê
sytuacja w twoim ¿yciu uczuciowym. Psucie hu-
moru innym swoimi niepotrzebnymi komentarza-
mi niczego nie za³atwi. Atmosferê mo¿e oczyœciæ
tylko spokojna i szczera rozmowa w cztery oczy.
W najbli¿szym czasie postaraj siê odwiedziæ ro-
dzinê, albo przynajmniej wykonaæ telefon i odbyæ
rozmowê, na któr¹ ktoœ tak czeka… Merlin

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

CCzzyy  żżaałłoowwaaćć  ppiieenniięęddzzyy  nnaa
eenneerrggoooosszzcczzęęddnnee  żżaarróówwkkii??
ZZddeeccyyddoowwaanniiee  nniiee!!  SSąą  ddrroożżsszzee
oodd  zzwwyykkłłyycchh,,  aallee  śśwwiieeccąą  ddoo  1100
rraazzyy  ddłłuużżeejj,,  aa ww ddooddaattkkuu  ookkoołłoo
55  rraazzyy  mmnniieejj  zzuużżyywwaajjąą  pprrąądduu..
TToo  oozznnaacczzaa  kkoorrzzyyśśćć  ww ppoossttaaccii
nniiżżsszzyycchh  rraacchhuunnkkóóww  zzaa  pprrąądd!!

Bardzo ważny jest odcień
światła, jaki emituje żarówka.
Bardziej żółty, różowawy, mo−
relowy czy wrzosowy – wszy−
stko to są subtelne odcienie
bieli. Subtelne, lecz w pomie−
szczeniu, w którym zainstalu−
jemy żarówkę, zmieniające od−
cienie barw wszystkich
przedmiotów! Lepiej więc zro−
bić próbę z jedną żarówką, za−
nim wymienisz resztę, by nie
okazało się, że pięknie zhar−
monizowane kolory przy ża−
rówce energooszczędnej za−
czynają się z lekka kłócić ze
sobą…

Ważna jest też wielkość ża−
rówki – energooszczędne są
wyższe, niż tradycyjne i jeśli
zanadto wyglądają z żyrando−
la, potrafią go oszpecić.

Żarówki, zwłaszcza haloge−
nowe, nie lubią być dotykane
„gołą” ręką. Tłusty „odcisk pal−
ca”, pozostawiony na szkle
przez kontakt bezpośredni,
może uszkodzić żarówkę, gdy
ta się rozgrzeje!

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
DDzziiśś  pprrzzeeddssttaawwiiaammyy  ssaavvooiirr  vviivvrree  ––  cciiąągg  ddaallsszzyy..
�� KKoorreessppoonnddeennccjjaa:: prawidłowo adresując list i pismo oficjalne,

nie skracamy tytułów i piszemy Pan Dyrektor Jan Kowalski, Pan Pro−
fesor Józef Mąka. Wyjątki: Pan dr Jacek Bąk i Pan mgr Erwin Jaxa.
Ważne, by tytułów używać w pierwszym i ewentualnie ostatnim

zdaniu, nie okraszając nim gęsto całej treści. Nigdy, także na wizytówkach, nie stawia−
my kropki na końcu skrótów takich, jak dr i mgr, gdyż kończy je litera, kończąca także
pełny, nieskrócony tytuł. Kończymy kropką skrót doc., prof., dr hab.
�� PPoowwiittaanniiaa:: w kontaktach prywatnych zawsze starszy pierwszy wyciąga dłoń do

młodszego;  kobieta – do mężczyzny, mężatka do panny (to ostatnie jest nieco prze−
brzmiałe w dzisiejszych czasach). W kontaktach służbowych wygląda to nieco inaczej: płeć
nie gra roli; przełożony wyciąga pierwszy rękę do podwładnego, pracodawca – do pracow−
nika. Podczas spotkań nieformalnych, na przykład imprez integracyjnych, zasady służbowe
zwykle nie obowiązują i są zastąpione przez zasady prywatne. CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Galarety – s³ynê³a z nich kuchnia staropolska!
Spróbujmy i my!

✓✓ Galareta: z mocnego wywaru z w³oszczyzny i miêsa, d³ugo
gotowanego na bardzo wolnym ogniu w niezbyt wielkiej iloœci wo-
dy, robimy galaretê: odcedzamy przez gêste sito, dodajemy kieli-
szek bia³ego wina, wytrawnego lub pó³s³odkiego i rozpuszczon¹
¿elatynê, z tym, ¿e bierzemy jej nieco mniej, ni¿ w przepisie. Jeœli
bêdzie jej za du¿o, galareta bêdzie twardsza. Jeœli za ma³o – mo¿e okazaæ siê zbyt rzad-
ka i nie zastygn¹æ. Wówczas zlej j¹, podgrzej i dodaj jeszcze nieco ¿elatyny. 

✓✓ Galareta na domowym wywarze (miêsnym albo rybnym czy drobiowym) zwykle bywa
mêtna. Do gor¹cego, przecedzonego wywaru wbij zimne, surowe jajko i szybko je rozmie-
szaj trzepaczk¹. Gdy „fusy” opadn¹, p³yn jest klarowny.

Co dalej? Wedle smaku:

✓✓ Na plaster ³ososia lub szynki mocno uwêdzonej lub pieczonego schabu k³adziemy
czubat¹ ³y¿eczkê serka homogenizowanego, wymieszanego z chrzanem. Plaster zwijamy
w sto¿kowaty ro¿ek i uk³adamy na g³êbokim pó³misku, obok niego kolejny itd. Sch³adza-
my mocno w lodówce, nastêpnie zalewamy gêstniej¹c¹ galaret¹ uwa¿aj¹c, by nie wyp³u-
kaæ masy chrzanowo-serowej. Po zastygniêciu dekorowaæ majonezem.

✓✓ W bardzo g³êbokiej miseczce lub bulionówce u³o¿yæ na dnie i na bokach ozdobne
plasterki gotowanej marchewki, w¹ziutkie „s³omki” zielonych czêœci pora. Wsypaæ 2 ³y¿ki
zielonego groszku (z puszki lub mro¿ony) i ³y¿kê kukurydzy. Na to w³o¿yæ obrane jajo na
twardo, zalaæ galaret¹ do pe³na. Gdy zastygnie, ka¿d¹ bulionówkê wk³adaæ na 3 sekundy
do ciep³ej wody, przykrywaæ zimnym talerzykiem i b³yskawicznie odwracaæ „do góry noga-
mi”. Na talerzyk wyskoczy zgrabny, barwny kopczyk kolorowej galaretki z warzywami.

✓✓ W¹sk¹, pod³u¿n¹ brytfannê wy³ó¿ d³ugim arkuszem folii spo¿ywczej przezroczystej.
Do œrodka wk³adaj podgotowane, lecz nie rozgotowane warzywa w wiêkszych kawa³kach:
marchewki, cz¹stki kalafiora i broku³ów, zielony groszek i kukurydzê, korniszonki, co kto
lubi. Ca³oœæ zalej letni¹ galaret¹, dobrze doprawion¹ pieprzem, sol¹, bia³ym winem i kilko-
ma kroplami cytryny. Gdy zastygnie (powinna byæ zdecydowanie twarda), przykryj formê
pod³u¿nym pó³miskiem, szybko odwróæ. Zdejmij brytfannê a nastêpnie, ostro¿nie, foliê.
Krój w plastry, podawaj np. z cytryn¹ lub sosem tatarskim. Pycha! PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
− Tato! Ile lat służyłeś w wojsku?
− Dwa.
− A ile służysz u mamy?

☺ ☺ ☺
− Dziadku, jak to będzie, gdy zapanuje matriarchat?
− Jasiu, matriarchat będzie wtedy, gdy twoja żona będzie

się odwracać do ściany i chrapać a ty, cały we łzach, będziesz
pakował walizkę, zabierał wasze dzieci i jechał do ojca…

☺ ☺ ☺
Przedszkole. Mały chłopczyk raptem podbiega do półek

z zabawkami, rozrzuca je, macha rękami, miota się po sali…
Przedszkolanka, zaniepokojona demolką:

− Jasiu, co robisz?!
− Bawię się!
− Ale w co?!
− W „K…, gdzie są kluczyki do samochodu”.

☺ ☺ ☺
Dentysta do kolegi:
− Wyobraź sobie, że była u mnie wczoraj twoja teściowa!
− Niech zgadnę… Udrażniałeś jej kanały jadowe?!

WWeessoołłyy  RRoommeekk

10-K 2-G 1-N 11-B 6-F 12-M 3-C 10-C 9-G 7-D 16-H 14-E 8-J

8-F 7-G 15-F 4-L
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Boisko powsta³o na s¹sia-
duj¹cej z Parkiem Skaryszew-
skim Wyspie OWS (tereny
Bulwaru Stanis³awa Augusta).
„Dzikie” boisko by³o tam od
lat. Jego u¿ytkownicy nazywa-
li je „Wembley”. Grali na nim
zarówno bardzo m³odzi mie-
szkañcy Pragi Po³udnie, jak
i starsi. Od d³ugiego czasu by-
³o polem rywalizacji ciemno-
skórych emigrantów handluj¹-
cych na targowiskach przy Sta-
dionie Dziesiêciolecia. Jednak
g³ównymi u¿ytkownikami boi-
ska byli zawodnicy pobliskie-
go KS Drukarz. 14 listopada
w³adze Pragi Po³udnie uroczy-
œcie oddali nowy obiekt mie-
szkañcom. 

Boisko poœwiêci³ proboszcz
tutejszej parafii ks. Zdzis³aw
Józef Gniazdowski, a repre-
zentuj¹cy krêgi parlamentarne
pose³ Andrzej Halicki zwróci³
uwagê, ¿e na zielonych ³¹kach
po³o¿ono sztuczn¹ trawê: 
– Chcia³bym powiedzieæ ¿eby
na tym boisku kwit³a trawa, ale
to niemo¿liwe... Liczê, ¿e na
tym boisku bêd¹ kwit³y talenty
m³odych pi³karzy. Poza pos³em
Halickim na uroczystym
otwarciu by³o wielu wa¿nych
goœci zwi¹zanych ze sportem
i tym terenem. Byli m.in. pre-
zesi klubów KS Przysz³oœæ
W³ochy i KS Polonia Warsza-

wa. By³ Miros³aw Sterczewski
prezes Mazowieckiego Zwi¹z-
ku Pi³ki No¿nej, a tak¿e Piotr
Kalbarczyk przewodnicz¹cy
sto³ecznej komisji sportu. Spe-
cjalnym goœciem by³ Cezary
Kucharski by³y zawodnik Le-
gii Warszawa, uczestnik Mi-

strzostw Œwiata w 2002 r. Ma-
rek Karpowicz wiceburmistrz
nadzoruj¹cy inwestycje na
Pradze Po³udnie planuje wio-
sn¹ wybudowanie oœwietlenia
boiska. Dziêki temu bêdzie
mo¿na graæ na „Wembley”
tak¿e po zmroku. Inwestycja
ma szansê realizacji. Szczegól-
nie kibicuje jej radny Bogdan
Jeziorski, który, jak to uj¹³ bur-

mistrz Pragi Po³udnie Tomasz
Kucharski: „codziennie w cza-
sie budowy boiska przeje¿d¿a³
i jej dogl¹da³”. Inauguracyjny
mecz pomiêdzy juniorami KS
Drukarz, mimo ch³odnej aury
by³ bardzo zaciêty. 

M³odzikom kibicowali
uczniowie z pobliskich szkó³,
których tego dnia zwolniono
z czêœci lekcji, aby mogli ucze-
stniczyæ w tym wa¿nym dla
dzielnicowego sportu wyda-

rzeniu. Doping ze strony
uczniów by³ wrêcz euforyczny.
W euforii musieli siê znaleŸæ
równie¿ niektórzy oficjele,
gdy¿ nie bacz¹c, ¿e boisko
znajduje siê na zabytkowym,
chronionym prawem obszarze
parkowym, zaparkowali swoje
auta na trawnikach, a nawet...
w poprzek parkowych alejek.

ar 

Nie znam takiego warszawiaka, który nie
chcia³by przerobienia Stadionu Dziesiêciole-
cia na Stadion Narodowy. No, mo¿e poza nie-
którymi, którzy w tym miejscu chcieli budo-
waæ apartamentowce, a stadion przenieœæ
gdzieœ, hen… W koñcu jednak klamka zapa-
d³a, budowa siê rozpoczê³a. Wbito „pierwsz¹
³opatê”, wjecha³a „pierwsza koparka”, wbito
„pierwszy pal”. Fajnie to wygl¹da³o w telewi-
zji. Owszem – mówili przy okazji, ¿e takich
pali trzeba bêdzie wbiæ tysi¹ce, ale ma³o kto
wyobra¿a³ sobie, co to znaczy. Niech buduj¹.
Buduj¹ wiêc - robota idzie prawie ca³¹ dobê,
w œwi¹tek-pi¹tek. 

Nie znam takiego warszawiaka, który nie
chcia³by Stadionu Narodowego… ale poznajê
coraz wiêcej takich, którzy ju¿ po paru tygo-
dniach maj¹ tej budowy po dziurki w nosie.
Z powodu pali, mianowicie. £up-³up-³up-
³up… Dzieñ i noc. 

Walenie kafarów sta³o siê czêœci¹ ¿ycia mie-
szkañców Pragi Pó³noc i Pragi Po³udnie, to-
warzyszy im podczas jedzenia, snu, nauki,
pracy, nadaje rytm mi³oœci. Co robiæ? – pyta-
j¹ „Mieszkañca”.

Nic nie mo¿na zrobiæ, niestety. Takie budo-
wy, to jedna z uci¹¿liwoœci ¿ycia w mieœcie. Tu
nie ma szemrz¹cych ruczajów, kwil¹cych pta-
ków, poszumu wiatru. Tu siê ci¹gle coœ budu-
je, tu jest smród samochodów, chrobot tram-
wajów, pisk autobusów. Miasto szumi, miasto
wibruje, miasto ¿yje. Nie ma innego wyjœcia,
jak to polubiæ. Mogê pocieszyæ cierpi¹cych, ¿e
te cholerne kafary nie bêd¹ pracowa³y wiecz-
nie, ¿e nastêpne etapy budowy nie bêd¹ ju¿ tak
uci¹¿liwe, choæ budowa, jako taka – na pew-
no. Bêd¹ jeŸdzi³y ciê¿arówki, bêd¹ zwo¿one
materia³y – jak to na budowie. Za to nasza
okolica bêdzie mia³a piêkny obiekt, znany
w ca³ej Polsce i w Europie. Bêd¹ tu miejsca
pracy, przyjemne miejsce do odpoczynku. 

Jeœli mia³bym ju¿ coœ podpowiadaæ, to nie
mieszkañcom, a raczej zarz¹dcom budowy
i stadionu. Czy budowlañcy i mieszkañcy nie
mog¹ siê polubiæ? Zaproœcie od czas do cza-
su ludzi, którzy maj¹ okoliczny meldunek
i ochotê – niech pod opiek¹ kogoœ kompe-
tentnego przyjrz¹ siê budowie z bliska, popa-
trz¹, co akurat powstaje i dowiedz¹, ile zo-
sta³o do koñca. A po wybudowaniu stadionu,
mo¿na przecie¿ urz¹dziæ jakiœ „dzieñ otwar-
ty” i okolicznym mieszkañcom, jako pierw-
szym pokazaæ, ¿e warto by³o trochê pocier-
pieæ, znosiæ uci¹¿liwoœci, ¿eby mieæ pod rêk¹
takie cacko. Mo¿e w ten sposób powsta³aby
jakaœ wiêŸ ludzi ze swoim stadionem? Mo¿e
nawet sympatia? (m) 

Wembley otwarty
Pradze Po³udnie przyby³o kolejne nowocze-
sne boisko pi³karskie. Obiekt zosta³ uroczy-
œcie otwarty 14 listopada. Inauguracyjny
mecz rozegrali m³odzicy z KS Drukarz.

Buch-bach, buch-bach

„Narodowy” ból głowy 

Dach nad g³ow¹, ciep³a
odzie¿, zimowe obuwie, dar-
mowe posi³ki, opa³ i bezp³at-
na ca³odobowa infolinia
(tel. 92 87) - to dzia³a-
nia maj¹ce na celu
ochronê osób bezdom-
nych przed skutkami
zimy. W 2008 roku orga-
nizacje pozarz¹dowe i insty-
tucje koœcielne otrzyma³y z bu-
d¿etu wojewody mazowieckie-
go wsparcie na realizacjê wy-
mienionych zadañ w wysokoœci
oko³o 1,7 mln z³.

Udzielanie pomocy osobom
bez dachu nad g³ow¹, zagro¿o-
nym bezdomnoœci¹ oraz oso-
bom starszym i ubogim jest za-
daniem miast i gmin.W³adze
samorz¹dowe mog¹ liczyæ na
wsparcie i œrodki z wojewódz-
twa. Celem dzia³añ jest szybkie
reagowanie i natychmiastowa
pomoc. Wojewoda mazowiecki
w ramach rz¹dowego programu
„Powrót osób bezdomnych do
spo³ecznoœci” wyst¹pi³ do pre-
zydentów i burmistrzów miast
oraz wójtów gmin z proœb¹
o podjêcie niezbêdnych dzia³añ
dla ochrony najbardziej potrze-
buj¹cych, a w szczególnoœci
o zapobieganie zamarzniêciom. 

� � �
17 listopada br. w sali konfe-

rencyjnej Szpitala Praskiego
p.w. Przemienienia Pañskiego,
oficjalnie podpisano porozu-
mienie pomiêdzy Szpitalem
Praskim a Komend¹ G³ówn¹
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
o wspó³dzia³aniu w zakresie
planowania, przygotowania
i prowadzenia dzia³añ w sytua-
cji wyst¹pienia zagro¿eñ ze
strony substancji niebezpiecz-
nych.  

� � �
W Centrum Olimpijskim (ul.

Wybrze¿e Gdyñskie 4) odbywa
siê Grand Prix PKO BP w sza-
chach oraz Turnieje Kwalifika-
cyjne na V i IV kategoriê sza-

chow¹. W pierwszej ods³onie
imprezy (11 listopada) wziê³a
udzia³ rekordowa iloœæ szachi-
stów – ponad 230, w tym 13
Arcymistrzów z Polski, Litwy
i Ukrainy! Szachy, to jedyny
sport, w którym kilkulatek mo-

¿e rywalizowaæ z seniorem.
Aczkolwiek m³odzi adepci po-
ruszania siê na szachownicy
z uwag¹ przygl¹dali siê partiom
rozgrywanym przez doœwiad-
czonych zawodników (na zdjê-
ciu). W turnieju mo¿na tak¿e
wygraæ nagrody pieniê¿ne. 
– Jest to sposób na dorobienie
do „tygodniówki”- przyznaje
piêtnastoletni Micha³ Janczarski,
uczeñ sto³ecznego gimnazjum
im. Marii Sk³odowskiej-Curie,
który zwyciê¿y³ a¿ w dwóch ka-
tegoriach: do lat 16 i do lat 18.
Kolejne zawody w ramach tur-
nieju odbêd¹ siê 7 grudnia.

� � �
Kartkê œwi¹teczn¹ Mazo-

wieckiego Urzêdu Wojewódz-
kiego zaprojektuje wychowa-
nek domu dziecka. Zostanie
ona wybrana w drodze konkur-
su, który og³osi³ Jacek Koz³ow-
ski wojewoda mazowiecki.

Zwyciêski projekt bêdzie ofi-
cjaln¹ kartk¹ urzêdu, wysy³an¹
w formie elektronicznej wraz
z ¿yczeniami wojewody. Do
Prezydenta RP i Prezesa Rady
Ministrów RP zostanie przes³a-
ny poczt¹. Dom dziecka, które-
go wychowanek zaprojektuje
naj³adniejsz¹ kartkê, dostanie
nagrodê – sprzêt komputerowy.
Prace mo¿na wykonywaæ do-
woln¹ technik¹. Konkurs po-
trwa do 10 grudnia br. Kartki
nale¿y przesy³aæ na adres: Ma-
zowiecki Urz¹d Wojewódzki,
Gabinet Wojewody, Oddzia³
Prasowy (pokój 164), plac Ban-
kowy 3/5, 00-950 Warszawa.

� � �
W sobotê i niedzielê 29 i 30

listopada w Hali Sportowej
„Ko³o” przy ul. Obozowej 60
odbêdzie siê V i VI Miêdzyna-
rodowa Wystawa Kotów Raso-

wych. Podczas wystawy bêdzie
prowadzona zbiórka karmy dla
bezdomnych zwierz¹t ze schro-
niska „Na Paluchu”, po³¹czona
z pokazem fotografii obrazuj¹-
cych tragizm ich losu. Wystawa
czynna w sobotê w godz.
10.30-17.30; w niedzielê 9.30-
17.00.

� � �
W Krêgielni „7 Club” przy ul.
Jagielloñskiej 7 w niedzielê

30 listopada w godz.
11.00-14,00 odbêdzie
siê IX Andrzejkowy
Turniej Bowlinga

Amatorów. Zawodni-
ków obowi¹zuje obuwie

sportowe i legitymacja szkol-
na. Zg³oszenia przyjmowane s¹
w dniu zawodów od godz. 11.00
do 11.15. Organizatorem jest
DOSiR Praga Pó³noc.

� � �
Seniorzy z dzielnicy Wawer

bêd¹ mogli sprawdziæ stan swo-
jego zdrowia i uzyskaæ porady
na temat zdrowego stylu ¿ycia
podczas akcji zdrowotnej „Ak-
tywnoœæ fizyczna lekarstwem
na twoje serce” w Klubie Inte-
gracji przy ul. Szafirowej 58 -
28 listopada o godz. 14.00.
Podczas spotkania, które po-
prowadz¹ lekarze z Instytutu
Kardiologii bêdzie mo¿na wy-
konaæ pomiary poziomu chole-
sterolu ca³kowitego, glukozy,
ciœnienia têtniczego, tlenku wê-
gla u palaczy. Organizatorem
jest Oœrodek Pomocy Spo³ecz-
nej dzielnicy Wawer.

� � �
Podobnie jak w ubieg³ym ro-

ku, 4 grudnia br. w urzêdzie
dzielnicy Praga Pó³noc przy ul.
ks.I. K³opotowskiego 15, bêd¹
zbierane pami¹tki dla Muzeum

Warszawskiej Pragi – w godz.
12.00-18.00 w sali konferencyj-
nej urzêdu. 

� � �
W sobotê 6 grudnia o godz.

8.00 rano w Oœrodku Edukacji
Kulturalnej SBM „Grenadie-

rów” przy al. Stanów Zjedno-
czonych 40 spotka siê z chorymi
Clive Harris. Spotkanie bêdzie
przeznaczone dla osób cierpi¹-
cych  z powodu chorób nowo-
tworowych i innych najciê¿-
szych schorzeñ.  (ab) (bbj) (ar)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA �� 178. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego - Pomnik
Bitwy pod Olszynk¹ Grochowsk¹ (u zbiegu ulic Traczy i Szero-
kiej) – 30.11. godz. 12.30 – rozpoczêcie obchodów w Alei Chwa³y;
�� Koœció³ Mi³osierdzia Bo¿ego ul. Ateñska 12 - 30 listopada,
godz. 19.30 - XVII Rocznica Powstania Chóru Epifania, w pro-
gramie „Missa Paschalis” G.G.Gorczyckiego oraz „Magnificat”
A.Vivaldiego. Wstêp wolny;
�� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 – 30.11 godz. 18.00 - „Wieczór s³ynnych arii i pieœni”
w wykonaniu: Lucyny ¯ebrowskiej – Zbroziñskiej – mezzoso-
pran oraz Micha³a Zawadzkiego – fortepian. Prowadzenie kon-
certu – Krzysztof Kalczyñski. Wstêp wolny; 01.12. godz 18.30-
Koncert  zespo³u Underwater  Sleeping  Society, support Powie-
ki (wstêp wolny) sala widowiskowa CPK; 04.12.godz.19.00 -
Koncert w 10 rocznicê œmierci Zbigniewa Herberta pt.”Czas
Ciemnej Gwiazdy”. W programie wiersze Z. Herberta z muzyk¹
Stanis³awa Radwana, Jana Kantego Pawluœkiewicza, Janusza
Strobla, Micha³a Kulentego i Aleksandra Tr¹bczyñskiego. Wstêp
wolny; 05.12.godz.18.00- W ramach cyklu Praska Przystañ S³o-
wa biesiada pokonkursowa i przedœwi¹teczna pt. „Tak nas pono-
si samo s³owo”. Wstêp wolny;
��Dom Kultury „Rembertów” al. Komandosów 8 – 29.11. godz.
12.00 Przedstawienie teatralne dla dzieci pt. Brzydkie Kacz¹tko;
�� Sala Kolumnowa ratusza w Rembertowie al. gen. A. Chru-
œciela 28 – do 19 grudnia br. czynna jest wystawa fotografii
„Akademia Obrony Narodowej i Kolonia Oficerska – wczoraj
i dziœ” autorstwa Aleksandra Za³êskiego; 
�� Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 – 29.11.godz.
18.00 Andrzejkowy koncert muzyczny dla m³odzie¿y i doros³ych
w wykonaniu zespo³u „Mirage”;
�� Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 - 05.12.godz.18.00
Film „Przestrzenie Banacha” re¿. Krzysztof Lang w cyklu „Kino
kresowe”. 07.12. godz. 11.00-13.00 spotkanie Podsumowanie pro-
jektu „Œcie¿ki mniejszoœci”; 09.12. godz. 18.00 Spotkanie „Czy pa-
pie¿ zamierza³ zdobyæ Kreml?” w cyklu „Jan Pawe³ II wobec tota-
litaryzmów”.16.12.-15.02.2009 – wystawa „60 lat temu w Warsza-
wie”. Fotografie PAP 1947-48, otwarcie 16 grudnia godz. 18.00; do
28.12. czynna wystawa „To¿samoœæ. Zaolzie”; do 3.01.2009 r. -
wystawa plenerowa „Teraz bêdzie Polska. Rok 1918”; 
�� Klub Kultury „Goc³aw” ul. Abrahama 10 - 28.11 godz.
18.00 - „Cholesterol - potrzebny czy niepotrzebny? Dieta nisko-
cholesterolowa” spotkanie z dietetyczk¹ mgr Agnieszk¹ Sien-
kiewicz w ramach zajêæ sekcji Akademia Cz³owieka Aktywnego.

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW
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REKLAMA REKLAMA

Klienci wymagaj¹, lecz nie lubi¹ przep³a-
caæ. Dlatego warto zajrzeæ do sklepów „Ta-
nie buty”. Tanie, ale za to jakie!

W „Tanich butach” nie ma tandety.
Dostawcy, to znane, renomowane fir-
my polskie a tak¿e sprawdzeni impor-
terzy, zaœ obuwie objête jest gwarancj¹
jakoœci.

Dlaczego jest taniej? To proste! Koñców-
ki serii i modele z targów obuwniczych,
ciekawe i niepowtarzalne. Towar wprost od
producentów, z pominiêciem kosztownych
ogniw poœrednich. 

Naturalna skóra – licowana, zamszowa,
gnieciona, ko¿uszkowe cieplutkie wyœció³-
ki, eleganckie zdobienia wieczorowe. Buty
sportowe, klasyczne czy ekstrawaganckie
(np. czerwona skóra rozszywana surowym
p³ótnem w odjazdowym fasonie). 

Konkretnie? Dla pañ kozaczki wysokie,
pó³wysokie, krótkie botki, tak¿e ocieplane
barankiem (ceny od oko³o 100 do niespe³na
200 z³). S³ynne botki z Czêstochowy (br¹z,
koniak, burgund, czerñ) – oko³o 150 z³. 

Panowie – cieplutkie i wygodne zimowe
buty na naturalnym ko¿uchu, sznurowane,

po oko³o 100-140 z³, ze skór licowych
w szerokiej palecie barw i odcieni. Kla-
syczne, eleganckie buty wizytowe (skóra)
– nawet poni¿ej 120 z³! S¹ te¿ w sta³ej wy-
przeda¿y pó³buty skórzane w cenach od
84 z³ do 99 z³.

W obu sklepach „Tanie buty”, w „La-
tawcu” w Al. Stanów Zjednoczonych
26a, i na Targowej 1 róg Zamoyskiego,
jest znakomita oferta dla ca³ej rodziny.
Obuwie wizytowe, ca³odzienne, sportowe;
kapcie, klapki, sznurowad³a, wk³adki, sze-
roka gama œrodków do pielêgnacji czy roz-
ci¹gania obuwia.

Promocje? Jeszcze jakie! W wyprze-
da¿y czó³enka skórzane po 48 z³ i 59 z³,
przecenione ostatnie pary i promocja „Za-
kupy Rodzinne”: minus 20% ceny przy
zakupie trzech par obuwia za ³¹czn¹ kwo-
tê powy¿ej 250 z³. Przy zakupach powy¿ej
300 z³ – prezent: znakomity preparat do
konserwacji skór licowych. Po prostu nie
mo¿na tego przegapiæ! Porz¹dne, polskie,
buty z klas¹ w szalonych cenach! O pro-
mocjach nie wspomnê.
AS 2008 (eg)

Super buty – nie przepłacaj!
Każdy wie, gdzie są sklepy z butami. Ale nie każdy
wie, gdzie znaleźć naprawdę świetny sklep, w dodat−
ku z szalonymi okazjami! I nie chodzi tu o „okazyjną”
tandetę, lecz o piękne, urozmaicone kolekcje i uni−
katowe wzory wprost z targów obuwniczych.

Wszystko to przy 
Al. Stanów Zjednoczonych 26a

oraz ul. Targowej 1 
(róg Zamoyskiego), 

czynne: 
od poniedziałku do piątku

w godz. 11.00−19.00;
sob.10.00−14.00.

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

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

ul. Mycielskiego 20
tel. (022) 813−76−39

0602−787−017, 0601−097−814

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

oodd  ppoonn..  ddoo  pptt..  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

Ozłoć sobie święta!
Spraw swoim bliskim niepowtarzalny prezent Mikołajkowy!

Najnowsza kolekcja złota 2008

DDuużżyy  wwyybbóórr  eekksskklluuzzyywwnnyycchh  
wwyyrroobbóóww  zzee  zzłłoottaa  ––  5500%%!!

� Nowa kolekcja obrączek

� Najnowsze wzory

� Zapraszamy na krótką promocję Mikołajkową!
ZAPRASZAMY

Universam Grochów (I piętro)

„Świat złota”„Świat złota”
ul. Grochowska 207

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

BEZP£ATNE finansowane z NFZ
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; 022 672-79-36

022 610-10-57; 022 671-63-13

SZYBKIE TERMINY BADAÑ! 

SALON OPTYCZNY
Okulary tylko

49,−*

oprawa + szk³a + robocizna
(sfera –6 do +6)

ul. Bora−Komorowskiego 5f
pawilon 24 tel. 022 671−14−95
szeroki wybór oprawek – od 29,-

akcesoria do okularów
pracujemy pon.–pt. 11-19
*szczegó³y promocji w salonie
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KUPIĘ

�� AAA Antyki, meble, obrazy,
zegary, platery, srebra oraz in-
ne przedmioty. 
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948
� Klocki LEGO u¿ywane, do-
jazd Warszawa i okolice. 
Tel. 022 717-95-57; 516-550-097
� 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
� Monety – Banknoty – Papiery
Wartoœciowe. Wycena i Kupno.
Tel. 022 407-02-20; 0506-025-125
�� 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

FINANSE

� Biuro Rachunkowe – pe³en za-
kres us³ug, KPiR, ZUS, rycza³t.
Wystawiam faktury VAT. Uczci-
wie i fachowo. Licencja MF. 
Tel. 0607-670-733; 022 403-37-61;
www.rachunkowosc.aquamagic.pl
� Ksiêgowoœæ, doradztwo podat-
kowe. Tel. 0608-46-64-45

MEDYCZNE

�� Alkoholowe odtrucia, narko-
tykowe, Esperal. Tanio. Gabi-
net, dojazdy. Tel. 022 671-15-79, 

022 613-98-37
� Laryngologiczne – wizyty do-
mowe dzieci, doros³ych. 

Tel. 0601-332-400
� LÊKI, NERWICE, DEPRE-
SJE. PSYCHOTERAPIA. 

Tel. 0512-092-408 (po 15-tej)

NAUKA

� AAA Angielski, niemiecki, na-
uczyciel. Tel. 0601-20-93-41
� Francuski, rosyjski – t³umacze-
nia umów, faktur, kontraktów, in-
strukcji i warunków technicz-
nych, aktów cywilnych, œlubów.
Poœrednictwo biur wykluczone.
Tel. 022 815-44-91; 0601-35-18-64
� Francuski, ³acina, polski, ma-
tury. Tel. 0665-06-12-34
� J. polski. Tel. 0691-92-38-89
� Korepetycje - Doktor Chemii. 

Tel. 516-283-447
� Kurs przygotowawczy do ma-
tury. Tel. (022) 879-87-66
� Liceum dla doros³ych. 

Tel. 022 498-65-95
� Matematyka, fizyka, chemia -
z dojazdem. Tel. 500-865-729
� Matematyka. 

Tel. 0607-163-744
� Opiekunka dzieciêca – szko³a
policealna, kursy. 

Tel. 022 879-87-66
� 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
�� STUDIA PODYPLOMOWE
studia mened¿erskie dla dewelo-
perów, audytor energetyczny do
sporz¹dzania œwiadectw energe-
tycznych budynków (równie¿
kursy) oraz na licencjê poœredni-
ka, zarz¹dcy i rzeczoznawcy, na

doradcê rynku nieruchomoœci
oraz ochrony œrodowiska. Tak¿e
PRAKTYKI ZAWODOWE.
INSTYTUT EDUKACJI EURO-
PEJSKIEJ SEDPOL. W-wa 

Tel. 022 33-17-600; 
www.sedpol.edu.pl

� Zajêcia wyrównawcze z fran-
cuskiego i rosyjskiego. Ka¿da
œroda w godz.14.00-18.00. 
Tel. 022 815-62-86; 022 624-80-03;

0602-303-114

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� Agencja Saska oddzia³ Praga
Po³udnie pilnie poszukuje dzia-
³ek, domów, mieszkañ rejon: Wa-
wer, Rembertów, Weso³a. 
Tel. 0500-027-621; 022 810-18-87

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

RAMKA
PILNIE SPRZEDAM 2-poko-
jowe mieszkanie (47 m kw.) na
oœ. Ostrobramska. Do remontu.
Cena 330.000 z³.

Tel. 0502-180-552
� SASKA NIERUCHOMOŒCI
du¿y wybór mieszkañ, dzia³ek,
domów, prawobrze¿na Warsza-
wa. Tel. 022 810-18-87; 

0500-027-621

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

� Gara¿ murowany, 2 wjazdy, 30
m kw. Marysin Wawerski. 

Tel. 0505-029-659

DAM PRACĘ

�� Biuro Rachunkowe ul. Tar-
nowiecka zatrudni pracowni-
ków z doœwiadczeniem w ksiê-
gowoœci lub do przyuczenia. 

Tel. 0601-177-247
� Do sklepu zielarsko-medycz-
nego farmaceutê lub osobê po
kursie farmaceutycznym w nie-
pe³nym wymiarze godzin. 

Tel. 0501-383-200
� Firma DOMAR zatrudni mê¿-
czyzn do 45 lat na stanowisku

monter wi¹zek elektrycznych.
Preferowana znajomoœæ zawodu
i umiejêtnoœci manualne. Wyna-
grodzenie netto 1400 PLN. Nad-
godziny p³atne dodatkowo. Pra-
ca w Marysinie Wawerskim. 

Tel. 022 872-12-00 
� Firma zatrudni samodzieln¹
ksiêgow¹ na jeden dzieñ w tygo-
dniu. Warunki do uzgodnienia. 

Tel. 0784-069-163
�� Opiekunki do chorych, sio-
stry PCK, pielêgniarki zatru-
dniê. Tel. 022 815-30-62
�� PANIE  DO  POMOCY PRZY
PRODUKCJI  NA WTRYSKAR-
KACH – FALENICA.

Tel. 0501-295-814 (godz. 8-16)
RAMKA

Przyjmiemy kobiety i mê¿czy-
znê do pracy w sklepie ul. Tar-
nowiecka 2. Tel. 022 740-01-90
� SERWISANT-KONSERWA-
TOR WTRYSKAREK - FALE-
NICA. Tel. 0605-386-852
� Zatrudniê osoby do sprz¹tania
obiektu w Aninie. 

Tel. 0508-332-840

SZUKAM PRACY

� Zaopiekujê siê ma³ym dziec-
kiem. Tel. 022 672-81-19

PRAWNE

� Kancelaria Prawna, przystêpne
ceny, szeroki zakres us³ug. Czyn-
na codziennie oprócz czwartków,
ul. Grochowska 207 (Universam
nad bankiem).

Tel. 0509-959-444, 
022 810-00-61 w. 252 

�� 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

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 

OGRODNICTWO

� Pielêgnacja ogrodów, porz¹dki
jesienne. Tel. 0888-906-138

RÓŻNE

� Ksiêgowoœæ ma³ych i œrednich
firm, osobiœcie poprowadzê,
¿yczliwie pomogê, cierpliwie
wyjaœniê. Tel. 022 810-83-60; 

0606-763-006
RAMKA
Opieka na dzieæmi (od 2 do 5 lat)
od godz. 7.00-17.00. J. angielski
w ramach czesnego, 500 z³/m-c.
ul. Cedrowa 9 – Wawer. 
Tel. 022 812-56-77; 0503-167-499 
��Wró¿ka. Tel. 0692-780-508

SPORT

� Si³ownia, sauna – ul. Podskar-
biñska 7 B – najtaniej! 

Tel. 022 870-52-72

USŁUGI

� Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 0692 614 577
�� AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 022 612-95-23, 

0609 105 940
�� ALKO PRZEPROWADZKI
– meblowozy 1,5 z³/km.

Tel. 0512-139-430
� Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Polsat,
N-ka, Promocja dekoder Polsatu
za 99 z³, 6 m-cy gratis i 37,90
z³/m-c, satelity bez op³at, 900
programów, w tym 17 polskich
(Polonia, TRWAM), anteny TV –
naziemne. Sprzeda¿, monta¿, na-
prawa, gwarancja!  

Tel. 022 815-47-25; 
0501-123-566 

www.lemag-tvsat.waw.pl 
�� AWARIA ZAMKI – otworzê,
auto, sejf – zamek, monta¿. 

Tel. 022 671-00-57; 
601-202-907 Stefaniak

��Automatyczne pralki – napra-
wa, tanio. Tel. 022 810-67-92; 

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

� Cyklina, lakier. 
Tel. 0501-952-567

� Cyklinowanie pod³óg, lakiero-
wanie, uk³adanie parkietów oso-
biœcie. Tel. 0609-542-545; 

022 810-70-88
� DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

Tel. 022 642-96-16
�� Elektryczne - G³owacki. 
Tel. 022 428-35-53; 0504-61-88-88
� Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 022 870-27-39; 0502-208-813
� Elektryk – uprawnienia. 
Tel. 022 813-77-82; 0502-443-826
� FOCUS SERVICE - naprawa
telewizorów w domu klienta.

Tel. 0603-40-90-20
�� Futra, ko¿uchy, odzie¿
skórzana – us³ugi miarowe, prze-
róbki, wszelkie naprawy ul. Za-
mieniecka 63. Tel. 022 610-23-05
RAMKA
GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia ga-
zowe. Tel. 022 610-18-53; 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. 022 428-35-53, 

0504 61 88 88
� Glazura, hydraulika, remonty. 

Tel. 022 671-05-82
� G³adŸ, malowanie, panele. 
Tel. 022 424-32-07; 0692-885-279
�� Hydrauliczne - G³owacki.
Tel. 022 428-35-53; 0504-61-88-88
� Hydrauliczne, gazowe – soli-
dnie. Tel. 022 610-81-21; 

0607-773-106
� Hydrauliczne, Wod.-Kan.
Gaz., CO, piece, filtry. 
Tel. 022 613-82-96; 0696-321-228
�� HYDRAULIKA. 

Tel. 0504-242-103
� Kompleksowe utrzymywanie
czystoœci wnêtrz oraz terenów ze-
wnêtrznych. Tel. 0515-951-236
��Malowanie, tapetowanie, pa-
nele. Tel. 022 615-76-97; 

0695-679-521
�� Malowanie, tapetowanie.
G³owacki. Tel. 022 428-35-53; 

0504-61-88-88
� Malowanie, g³adŸ gipsowa.
Tel. 022 612-01-95; 510-711-163
�� Malowanie, tapetowanie, re-
monty. Tel. 022 612-21-74; 

0501-028-073
� Malowanie, Kartongips. 

Tel. 0694-16-84-56
�� Naprawa i przestrajanie tele-
wizorów krajowych i zagranicz-
nych, magnetowidów, urz¹dzeñ
elektronicznych. Gwarancja.
Tel. 022 612-52-23; 0607 145 196
� Naprawa – pralki, lodówki –
tanio! Tel. 022 644-23-12; 

0697-120-312 
� Naprawa pralek. Emeryci
i renciœci 50% taniej. 
Tel. 022 672-95-50; 0503-846-135
�� Naprawa telewizorów
u klienta. Dojazd gratis! 
Tel. 022 671-94-53; 0692-420-605  
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, malowanie, glazura,
hydraulika. Tel. 0516-301-225
� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywa-
nów, magiel. Zak³ad Pralniczy ul.
Igañska 22. Tel. 022 870-09-54
�� PRANIE dywanów, wyk³a-
dzin, tapicerki. Profesjonalnie.
Suche po 4 godz. Dojazd gratis. 

Tel. 022 619-40-13; 
0502-928-147

� Pranie dywanów i wyk³adzin.
Profesjonalny sprzêt i œrodki. 

Tel. 0515-951-236
�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio. Tel. 022 810-25-72; 

0501-190-127
RAMKA
Przeprowadzki. Bracia Ostro-
meccy. Tel. 0601-148-434
�� REMONTY, ADAPTACJE. 

Tel. 0504-242-103
�� 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
� Transport, piasek, ¿wir, inne.
Koparko - ³adowarka 4x4. 
Tel. 602-440-484; 0509-313-311
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771
� Wpisy do dziennika budowy –
rozbiórki i kosztorysy do banku,
ekspertyzy techniczne oraz obo-
wi¹zkowe kontrole obiektów. 

Tel. 0509-313-311
� ¯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
�� Studnie. Tel. 022 789-33-89
�� ¯uk – wywóz gruzu, z³omu,
œmieci, drzewa, liœci i mebli. 
Tel. 022 610-88-27; 0888-651-163

ZDROWIE

�Masa¿. Leczniczy, relaksacyjny,
wyszczuplaj¹cy. Al. St. Zjedno-
czonych 26A. Tel. 0608-323-344

ZIELARSTWO

� ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-Me-
dyczny C.H. Szembeka róg Gdec-
kiej i Komorskiej, paw. 53 D obok
Agencji op³at – Zielarstwo – pe³ny
asortyment, profesjonalne porady. 

Tel. 0602-648-813

ZWIERZĘTA

� 19 listopada br., wieczorem
przy ul. Motorowej zagin¹³ kot
czarny z bia³ymi skarpetami
i krawatem. NAGRODA! 

Tel. 692-954-141; 
e-mail:tadwoj@vp.pl

��W Rembertowie 14 wrzeœnia
br. zagin¹³ kot pó³pers, bia³o-
szary z czarn¹ plam¹ na nosie.
Nagroda! Tel. 022 611-81-95

Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om w ka¿dej
postaci, makulaturê, st³uczkê.
W³asny transport. Sprz¹tanie
piwnic. Tel. 022 499-20-62 

PILNIE SPRZEDAM 2-poko-
jowe mieszkanie (47 m kw.) na
oœ. Ostrobramska. Do remontu.
Cena 330.000 z³.

Tel. 0502-180-552 

Przyjmiemy kobiety i mê¿-
czyznê do pracy w sklepie ul.
Tarnowiecka 2. 

Tel. 022 740-01-90

Opieka na dzieæmi (od 2 do 5
lat) od godz. 7.00-17.00. J. an-
gielski w ramach czesnego, 500
z³/m-c. ul. Cedrowa 9 – Wawer. 
Tel. 022 812-56-77; 0503-167-499 

GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. Tel. 022 610-18-53; 

0662-065-292

Przeprowadzki. Bracia Ostro-
meccy. Tel. 0601-148-434
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

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 

Ochrona Juwentus zatrudni

INSTALATORÓW
SYSTEMÓW

ALARMOWYCH
(mo¿liwoœæ przeszkolenia)

dzial.techniczny@juwentus.pl
Tel. 605-998-078




