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ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

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

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00
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Koniec 
z prowizorkami?

Jak siê zbuduje coœ prowi-
zorycznie, to potem latami nie
wiadomo, jak siê tego proble-
mu pozbyæ. Brzydkie, paskud-
ne - ale... przecie¿ jest, chroni
przed deszczem i wiatrem. To
niech na razie stoi.

Tak przez lata by³o z dwor-
cem autobusowym przy ¯yt-
niej. Musia³ ju¿ kompletnie
przestaæ byæ wydolnym, by go
wreszcie zamkniêto. Najnow-
szym symbolem by³ terminal
Etiuda na lotnisku Okêcie,
z którego odprawiano pasa-
¿erów tanich linii lotniczych.
Chwa³a Bogu - na wiosnê ma
ju¿ go nie byæ. 

Zosta³y jeszcze Kupieckie
Domy Towarowe na Placu
Defilad i pozosta³oœci pawilo-
nów rzemieœlniczych w ró¿-
nych dzielnicach.

I miejmy nadziejê, ¿e niko-
mu ju¿ nigdy nie przyjdzie do
g³owy wybudowanie czegoœ
tymczasowo. Ju¿ lepiej jest
opóŸniæ powstanie inwestycji
o rok, ale wybudowaæ w sta-
nie, który przetrwa dziesiêcio-
lecia i wci¹¿ bêdzie funkcjo-
nalne, ni¿ zag³uszyæ sumienie
byle czym, byle odfajkowaæ,
¿e sprawê za³atwiono. Bo nie
za³atwiono.

Warszawa - chwaliæ Boga -
postawi³a na poprawê swego
wygl¹du. Trawniki, klomby,
parki w remoncie, nowe cho-
dniki, œwi¹teczne iluminacje
na ulicach. Tak wygl¹da ca³a
Europa i nasze miasto powoli
te¿. No, teraz miejsca na pro-
wizorki nie ma na pewno.

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

Po pasach na Arsenał

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

REKLAMA REKLAMA

„OKAZJA”, ul Targowa 1, 
wejœcie od Zamoyskiego

Czynne: pon.-pt. 1000-1800, 
sob. 930-1330

LIKWIDACJALIKWIDACJA
SKLEPUSKLEPU

–30%–30%
DO KOŃCADO KOŃCA GRUDNIAGRUDNIA

Obchody 178 rocznicy wybuchu Po-
wstania Listopadowego odby³y siê 29 li-
stopada na placu Józefa Pi³sudskiego. Po
zapadniêciu zmroku ¿o³nierze i pasjonaci
rekonstrukcji bitew zgromadzili siê przed

Grobem Nieznanego ¯o³nierza. Przybyli
te¿ mieszkañcy stolicy oraz przedstawi-
ciele w³adz samorz¹dowych i pañstwo-
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FABRYKA STYLU
Nowo otwarty sklep z odzie¿¹ markow¹
� du¿y wybór sukien karnawa³owych � studniówkowych

� bluzek, spódnic, bi¿uterii, toreb
Równie¿ du¿e rozmiary
SUPER CENY!!!

W,wa ul. Witoliñska 7 (przy paw. Biedronka)
Czynne pon.-pt.11.00-19.00; sob. 10.00-14.00

tel. 0 501-796-721

W NUMERZE:
� Zmienia siê pod

Olszynk¹? ssssttttrrrr....     2222
� Z miasta ssssttttrrrr.... 4444
�Ocaliæ 

od zapomnienia
ssssttttrrrr....    5555

�Dwa lata jak
dla... siostry

ssssttttrrrr.... 5555
�O miejscach

zabaw na powa¿nie
ssssttttrrrr.... 8888

�MIESZKANIEC
na luzie ssssttttrrrr.... 11110000
�Co wiesz 

o grypie? ssssttttrrrr.... 11112222
ssssttttrrrr.... 11114444
ssssttttrrrr.... 11115555

CENTRUM MEDYCZNE
OSTROBRAMSKA

www.cmostrobramska.pl
ssssttttrrrr.... 11116666

W rocznicê Nocy Listopadowej 1830 roku, w Dniu Podchor¹¿e-
go, zrekonstruowano atak na Arsena³. Twarze walcz¹cych ¿o³-
nierzy wydawa³y siê znajome mieszkañcom Pragi Po³unie...
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Furiat w domu
Dochodzi³a godzina 23.00., kiedy to policjanci z referatu patro-

lowo-interwencyjnego wezwani zostali do jednego z mieszkañ na
Goc³awiu-Lotnisku. Pomocy wzywa³a kobieta, której m¹¿ siê
awanturowa³. Na miejscu okaza³o siê, ¿e 25-letni mê¿czyzna by³
trzeŸwy, lecz agresywny. Pokrzywdzona poinformowa³a munduro-
wych, ¿e przeciwko mê¿owi toczy siê ju¿ kilka postêpowañ
o podobnym charakterze. Mariusz J. tym razem grozi³, ¿e j¹ zabije.
Kobiecie uda³o siê zadzwoniæ do domu rodziców. Ojciec, matka
i brat pokrzywdzonej natychmiast przybyli jej z pomoc¹. Musieli
wybiæ szybê w drzwiach klatki schodowej, by móc ratowaæ kobie-
tê.  W obronie siostry stan¹³ brat. Niestety, nie zakoñczy³o siê to dla
niego dobrze. Mariusz J. z³ama³ mu palec u nogi. Napastnik zosta³
zatrzymany przez policjantów.

Okrada³ ekipê remontow¹
Jedna ze spó³dzielni mieszkaniowych wynajê³a ekipê remontow¹

do wymiany pionów kanalizacyjnych. Robotnicy mieli przydzielo-
ne jedno pomieszczenie, gdzie mogli siê przebieraæ, pozostawiaæ
swoje rzeczy. Po kilku dniach pracownicy zorientowali siê, ¿e dzie-
je siê coœ dziwnego z ich akcesoriami hydraulicznymi. Zaczê³o ich
stopniowo ubywaæ. Postanowili przeprowadziæ w³asne œledztwo.
Jeden z robotników ukry³ siê w zajmowanym przez ekipê kantorku
i czeka³. Po kilku minutach do pomieszczenia wszed³... gospodarz
domu. Zacz¹³ pakowaæ elementy hydrauliczne do foliowego wor-
ka... 39-letni Andrzej W. w sumie ukrad³ zawory, trójniki, z³¹czki,
kolanka, g³owice, ko³ki oraz inne podobne akcesoria hydrauliczne
o wartoœci oko³o 2 tys. z³otych. 

Ukrad³ auto i je rozbi³
Do komisariatu w Wawrze zg³osi³ siê mê¿czyzna, który powiado-

mi³ o kradzie¿y jego samochodu. Opla corsê u¿ytkowa³ jeden z za-
trudnionych w jego firmie pracowników. Mieszka³ on w wynajê-
tym mieszkaniu w towarzystwie dwóch innych robotników. Jeden
z nich przepracowa³ w firmie zaledwie dwa dni, po czym znikn¹³,
a wraz z nim samochód. Amator auta wybra³ siê nim do Ostródy,
do kolegi, z którym chcia³ siê napiæ wódki. W Ostródzie, bêd¹c
w stanie nietrzeŸwoœci, rozbi³ siê skradzionym oplem na drzewie.
Zosta³ zatrzymany przez tamtejszych policjantów. Dochodzeniow-
cy z Wawra przedstawili Grzegorzowi J. zarzut kradzie¿y z w³ama-
niem do samochodu. 

Wpadli z narkotykami
0,2 grama heroiny posiada³ przy sobie Micha³ L., jego kolega,

30-letni Tomasz K. podejrzewany jest o handel œrodkami odurzaj¹-
cymi. Obaj mê¿czyŸni zostali zatrzymani przez policjantów sekcji
kryminalnej na jednej z klatek schodowych. Za posiadanie narko-
tyków grozi im kara 3 lat wiêzienia. Jeœli dochodzeniowcy potwier-
dz¹, ¿e dosz³o równie¿ do handlu, Tomaszowi K. groziæ bêdzie 10
lat pozbawienia wolnoœci. toms

ZAPRASZAMY
Universam Grochów

I piętro

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

Ozłoć sobie święta!
Spraw swoim bliskim niepowtarzalny

prezent GWIAZDKOWY!
Najnowsza kolekcja złota 2008

DDuużżyy  wwyybbóórr  bbrryyllaannttóóww  
ppoo  pprroommooccyyjjnnyycchh  cceennaacchh!!

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

� Nowa kolekcja obrączek � Najnowsze wzory

� Zapraszamy na krótką promocję świąteczną!

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

K L E J EK L E J E
„DARCHEM” 

Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86

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

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

TRANSPORT – GRATIS
R a b a t y

Upusty dla wykonawców
HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika

11110000 %%%%

zapraszamy na ul. ¯ó³kiewskiego 44 (róg Boremlowskiej)
pon.–pt. 9–19, sob. 9–15; tel. (022) 612-13-40; (022) 424-64-35

www.komissezam.pl; e-mail: biuro@komissezam.pl

KOMIS MEBLOWY SKUP – SPRZEDA¯

Naszym Klientom
¿yczymy 

zdrowych, weso³ych, 
pogodnych Œwi¹t 

Bo¿ego Narodzenia 
i szczêœliwych dni 

w Nowym 2009 Roku

N O W O Ś Ć
�� prowadzimy internetow¹ sprzeda¿ rataln¹
�� zapraszamy na now¹ stronê www.meblesezam.pl
�� – tylko z meblami nowymi w bardzo atrakcyjnych cenach 
�� – OUTLET MEBLI DOMOWYCH i nowe MEBLE BIUROWE

wych. Po przypomnieniu historii Powsta-
nia Listopadowego przed Grobem Niezna-
nego ¯o³nierza oficjalne delegacje z³o¿y³y
wiele wieñców. W asyœcie grup rekon-
strukcyjnych zosta³y tak¿e z³o¿one wieñce
przed pomnikiem patrona placu marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego. Po oficjalnej czêœci
uroczystoœci uczestnicy przemaszerowali
Krakowskim Przedmieœciem przed Pa³a-
cem Prezydenckim. Widok uzbrojonych
Rosjan przed siedzib¹ prezydenta RP robi³
wra¿enie. Na szczêœcie w tym miejscu nikt

nie strzela³, ale, trzeba przyznaæ, ochrona
BOR-u uwa¿nie siê przygl¹da³a maszeru-
j¹cym ¿o³nierzom ubranym w stroje z epo-
ki. Nie co dzieñ widzi siê, jak warszawski-
mi ulicami maszeruj¹ woje, a sznur samo-
chodów zatrzymuje siê, aby na pasach, na
„zebrze”, mo¿na by³o przeprowadziæ... ar-
matê (na zdjêciu na stronie 1). 

W czasie marszu przed Arsena³ grupy re-
konstrukcyjne odgrywa³y sceny Nocy Li-
stopadowej. Na placu Zamkowym areszto-
wano gen. Trembickiego i (pomy³kowo)
zastrzelono gen. Lewickiego-Nowickiego.
Powstañcze walki objê³y rynek Starego

Miasta, a potem nast¹pi³ szturm na Arse-
na³. Uwa¿nemu obserwatorowi twarze
walcz¹cych mog³y wydawaæ siê dziwnie
znajome. I s³usznie – grupy rekonstrukcyj-
ne, które bra³y udzia³ w uroczystoœci, to te
same grupy, które prze trzy lata uczestni-
czy³y w po³udniowopraskich insceniza-
cjach bitwy pod Olszynk¹ Grochowsk¹.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e zarówno atakuj¹cy,
jak i broni¹cy siê, to nasi dobrzy znajomi.
W rekonstrukcji Nocy Listopadowej wziê-
³o udzia³ 15 grup pasjonatów z Polski, Li-
twy, Bia³orusi i Rosji. G³ównym organiza-
torem imprezy by³o Pañstwowe Muzeum
Archeologiczne i Wojskowa Akademia
Techniczna.       

borek
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Po pasach na Arsenał

Przypomnijmy, ¿e Aleja
Chwa³y to us³ana pami¹tkowymi
g³azami droga wiod¹ca ul. Traczy
od ul. Che³m¿yñskiej do pomnika
bitwy pod Olszynk¹ Grochowsk¹
i powstañczej mogi³y. Koncepcja
Alei Chwa³y ostatnio bardzo siê
rozros³a. Przestrzeñ s³awi¹ca na-
rodowy orê¿ i naszych bohaterów
bêdzie siêga³a po³udniowopra-
skiego Grochowa. – Tak napraw-
dê – powiedzia³ „Mieszkañcowi”
by³y burmistrz Rembertowa Józef
Melak. – Po stronie Pragi Po³u-
dnie Aleja Chwa³y winna siê za-
czynaæ na Kamionku, który
w aspekcie walk o wolnoœæ i nie-
podleg³oœæ pe³ni³ rolê szczególn¹.
Wielokrotnie w³adze ró¿nego
szczebla – miejskiego, woje-
wódzkiego, a tak¿e rz¹dowo-par-
lamentarnego – podkreœla³y ko-
niecznoœæ zadbania, dofinanso-
wania i budowy Alei Chwa³y. Ale
poza s³owami, które te¿ s¹ wa¿ne,
niewiele siê zmienia. Do dzie³a

wziêli siê wiêc mieszkañcy rem-
bertowskiego Kawêczyna i Wy-
gody. Za ich spraw¹ i spraw¹ ks.
pra³ata Szczepana Stalpiñskiego
proboszcza parafii p.w. œw. Wa-
c³awa przy Alei Chwa³y zosta³a
zbudowana wiata pe³ni¹ca funk-
cjê kaplicy. – Od paŸdziernika od-
prawiane tu by³y polowe msze
œwiête, a teraz ju¿ mamy kaplicê –
mówi zadowolona jedna z mie-
szkanek Kawêczyna i podkreœla,
¿e œwi¹tynia w tej okolicy by³a
marzeniem zmar³ego ks. Wac³a-
wa Kar³owicza. Kaplica jest szan-
s¹ na „wymuszenie” wiêkszego
zainteresowania i zainwestowania
w Alejê Chwa³y, przy której
w ostatni¹ niedzielê odby³y siê
tradycyjne obchody rocznicy wy-
buchu Powstania Listopadowego.
I ponownie poœwiêcone narodo-
wym bohaterom obeliski i góruj¹-
cy nad nimi krzy¿,  smutno odbi-
ja³y siê w lustrach ka³u¿ zalegaj¹-
cych w Alei Chwa³y (na zdjêciu).

I ponownie uroczystoœci przed
pomnikiem bitwy pod Olszynk¹
Grochowsk¹ odby³y siê na ty³ach
tego pomnika, gdy¿ od jego g³ów-
nej strony, od Pragi Po³udnie, jest
to niemo¿liwe. 

W czasie uroczystoœci zosta³y
ods³oniête kolejne dwa g³azy
upamiêtniaj¹ce gen. Klemensa

Ko³aczkowskiego oraz gen. Fran-
ciszka Sznajde, a tak¿e poœwiê-
cona zosta³a kapliczka u zbiegu
ul. Che³m¿yñskiej i Traczy. By³y
m.in. armatnie salwy, msza œwiê-
ta, Apel Poleg³ych i wi¹zanka
melodii powstañczych w wyko-
naniu Orkiestry Wojska Polskie-
go. Pogoda dopisa³a i Alej¹
Chwa³y przemaszerowa³a du¿a
iloœæ uczestników prowadzona
przez naszych u³anów i konnych
w strojach z epoki. – Wszyscy,
którzy siê tutaj zgromadziliœmy –
mówi³ do zebranych Stefan Me-
lak z Krêgu Pamiêci Narodowej,
wspó³organizatora obchodów –
kochamy Olszynkê!

Wspó³organizatorami uroczy-
stoœci by³y urzêdy Pragi Po³udnie
i Rembertowa, parafia p.w. œw.
Wac³awa oraz Stowarzyszenie
Olszynka Grochowska. A w na-
wi¹zaniu do s³ów Stefana Melaka
– warto, aby ka¿dy z uczestników
obchodów spojrza³ w lustro ka³u¿
Alei Chwa³y, spojrza³ swojemu
odbiciu prosto w oczy i pomyœla³:
– Tak, kocham Olszynkê, ale czy
wystarczaj¹co du¿o dla niej
zrobi³em, aby Olszynka kocha³a 
i mnie...? ar

ZMIENIA SIĘ POD OLSZYNKĄ?
Nie bacz¹c na marazm wysokich w³adz, mie-
szkañcy Rembertowa znowu samodzielnie
zaczêli zmieniaæ otoczenie Alei Chwa³y. Nie-
dawno przy ul. Che³m¿yñskiej i ul. Traczy
stanê³a prowizoryczna koœcielna kaplica.
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BILETY LOTNICZE

i innych linii lotniczych

SPE£NIAMY MARZENIA 
LATO 2009

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

KORONA TRAVEL
Plac Przymierza 1

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

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

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

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

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

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

Naszym Klientom ¿yczymy mi³ych, zdrowych
i spokojnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz pomyœlnoœci w Nowym 2009 Roku
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Zapraszamy na zakupy
do DH Universam 

ul. Grochowska 207 
(rondo Wiatraczna)

„Spo³em” 
WSS Praga Po³udnie

Polecamy 
szeroki asortyment:
�� Art. spo¿ywczych
�� Chemii gospodarczej, 

kosmetyków
�� Zabawek 

i art. papierniczych
�� Odzie¿y 

i bielizny osobistej
�� Art. pasmanteryjnych, 

firan, tkanin
�� Obuwia i galanterii skórzanej
�� AGD

Zapraszamy po udane œwi¹teczne zakupy!

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 ��

�� Zamówienia œwi¹teczne
¯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

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

W ubieg³ym tygodniu mie-
szkañcy Pragi Po³udnie mogli
poznaæ koncepcjê zagospo-
darowania placu Szembe-
ka. 28 listopada na spo-
tkaniu w urzêdzie
dzielnicy zaprezento-
wano koncepcjê zmiany
wizerunku placu Szembe-
ka, wa¿nej czêœci po³udnio-
wopraskiej przestrzeni publicz-
nej. Informacja o spotkaniu po-
jawi³a siê cztery dni wczeœniej
na internetowej stronie urzêdu

dzielnicy (przeczyta³o j¹ nieco
ponad 200 internautów) oraz
w jednej z gazet. Przy wspó³-
pracy z kilkoma stowarzysze-
niami plany zmian zosta³y te¿
zaprezentowane w terenie –
przed znajduj¹cym siê na placu
Szembeka koœcio³em p.w. Naj-
czystszego Serca Maryi.

	 	 	
W ponad 20 miastach w kraju

rozpoczê³a siê 16. uliczna zbiórka
darów w ramach akcji Pomó¿
Dzieciom Przetrwaæ Zimê.
W wybranych punktach miast
mo¿na spotkaæ wolontariuszy,
zbieraj¹cych rzeczy, które
w okresie Œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia bêd¹ przekazane dzieciom
z domów dziecka i ubogich ro-
dzin. W akcji udzia³ bior¹ 503
sztaby i 6.600 wolontariuszy. Da-
ry bêd¹ zbierane do 12 grudnia br.

	 	 	
Od soboty 29 listopada obo-

wi¹zuje nowy taryfikator manda-
towy. Wiêcej zap³acimy na przy-

k³ad za przeje¿d¿anie na czerwo-
nym œwietle. Nowy taryfikator
przewiduje za to wykroczenie
grzywnê w wysokoœci od 300 do
500 z³. Ni¿szy mandat zap³aci za
to pieszy, który zostanie przy³a-
pany na przechodzeniu na czer-
wonym œwietle. Teraz bêdzie to
100 z³, a poprzedni taryfikator
przewidywa³ 250 z³ grzywny.
Wiele zmian w taryfikatorze
mandatów dotyczy kierowców
ciê¿arówek i autobusów. Zmia-
nie nie uleg³a wysokoœæ manda-
tów za przekroczenie prêdkoœci.
Nadal obowi¹zuj¹ punkty karne.

	 	 	
W niedzielê 23 listopada br. do

Klubu Kultury „Zastów” na uro-
czyste wrêczenie nagród przybyli
laureaci konkursu malarskiego
„Cztery pory roku - jesieñ”. Mul-
timedialna prezentacja nagrodzo-
nych prac wprawi³a w zachwyt
zgromadzon¹ publicznoœæ. Ucze-
stnicy bior¹cy udzia³ w konkursie
wspaniale oddali piêkno tej kolo-
rowej pory roku. Laureaci poczu-

li siê szczególnie wyró¿nieni, po-
niewa¿ na konkurs wp³ynê³o
1012 prac z terenu ca³ego kraju,
a jury nagrodzi³o 62 osoby. 

	 	 	
6 grudnia warszawski Trakt

Królewski zab³yœnie œwiat³ami
przygotowanej przez urz¹d mia-
sta wielkiej iluminacji. Zostan¹
zainstalowane fontanny œwietlne
i latarnie w formie ¿yrandoli. Na
placu Zamkowym stanie choin-
ka ze sterowanym komputerowo
oœwietleniem. 27-metrowe
drzewko w tym roku, inaczej ni¿
w poprzednich latach, bêdzie
sztuczne. Jak poinformowa³ dy-
rektor Sto³ecznego Zarz¹du Roz-
budowy Miasta Pawe³ Barañski,
iluminacja Traktu Królewskiego
bêdzie kosztowaæ Warszawê
prawie 2,5 mln z³ brutto.

- To przedsiêwziêcie kosztow-
ne, ale mamy nadziejê, ¿e war-
szawiacy to doceni¹. Na pod-
stawie obserwacji dzia³añ in-
nych miast w Polsce i w Euro-
pie doszliœmy do wniosku, ¿e
musimy w takie oœwietlenie za-
inwestowaæ - powiedzia³a dy-
rektor Biura Promocji Miasta
Katarzyna Ratajczyk. Oœwietle-
nie zostanie zainstalowane na
odcinku Krakowskie Przedmie-
œcie-Rynek Starego Miasta.
Przed pomnikiem kardyna³a
Wyszyñskiego, na placu Hoo-
vera i na rynku Starego Miasta
stan¹ fontanny œwietlne. Insta-
lacja zosta³a wyposa¿ona
w energooszczêdny system,
zmniejszaj¹cy dziesiêciokrot-
nie zu¿ycie pr¹du. 

Uroczyste zapalenie lampek
na choince na placu Zamko-
wym odbêdzie siê w sobotê 

6 grudnia o godz 17.00. Wyda-
rzenie poprzedz¹ wystêpy lau-

reatów „Szansy na sukces”,
a od godz. 18.00 zagraj¹

zaproszone na koncert
gwiazdy (Kasia Cere-
kwicka, £ukasz Za-

grobelny, Patrycja Mar-
kowska oraz Andrzej

Lampert i zespó³ PIN).
	 	 	

W Ogrodzie Botanicznym
PAN w Powsinie, na niektórych
drzewach i krzewach mo¿na
spotkaæ jeszcze owoce: na tle
ciemnozielonych igie³ cisa wyra-
Ÿnie odznaczaj¹ siê czerwone
osnówki nasion. W arboretum
mo¿na zobaczyæ, które z gatun-
ków nale¿¹ do roœlin zimozielo-
nych, a które trac¹ liœcie na zimê.
Zima to okres, kiedy mo¿na
podziwiaæ korkowe naroœla na
korze ambrowca i trzmieliny
oskrzydlonej. Dobrze widaæ

piêknie pogiête pêdy leszczyny
pospolitej w odmianie „Contor-
ta” i pêdy wierzby pogiêtej. War-
to odwiedziæ szklarniê ekspozy-
cyjn¹ „Zielony Raj”, gdzie mi³o-
œnicy roœlin egzotycznych mog¹
nacieszyæ wzrok zieleni¹. Szcze-
gólnie piêknie prezentuje siê ko-
lekcja kamelii, wzrok przyci¹gn¹
kwitn¹ce krzewy ketmi chiñskiej
o du¿ych barwnych kwiatach,
równie¿ poinsecje, które nie-
odzownie kojarz¹ siê ze Œwiêta-
mi Bo¿ego Narodzenia. 

(ab) (ar) (mkp)

�� Festiwal Literatura Na Peryferiach - ul. Lubelska 30-32,
wejœcie od Skaryszewskiej, Teatr Komuna Otwock – 10.12.
godz. 18.30 - Ateny po Grochowsku. Spotkanie poœwiêcone
Zygmuntowi Kubiakowi, wybitnemu badaczowi staro¿ytnoœci,
autorowi m. in. Mitologii Greków i Rzymian, który wychowa³ siê
i przez wiele lat mieszka³ na Grochowie. Opowieœæ o dziejach in-
teligenckiego rodu Kubiaków. Pokaz zdjêæ przedwojennego Gro-
chowa. W wywiadach pisarz podkreœla³, ¿e otoczony zieleni¹
dom dziadków (który stoi do dziœ) na Grochowie by³ dla niego
symbolem ³adu i harmonii, któr¹ w doros³ym ¿yciu odnalaz³, ba-
daj¹c kulturê staro¿ytnej Grecji i Rzymu;
�� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 - 04.12. godz. 19.00 - Koncert w 10 rocznicê œmierci
Zbigniewa Herberta pt. „Czas Ciemnej Gwiazdy”. W programie
wiersze Herberta z muzyk¹ Stanis³awa Radwana, Jana Kantego
Pawluœkiewicza, Janusza Strobla, Micha³a Kulentego i Aleksan-
dra Tr¹bczyñskiego; 05.12. godz. 18.00 -W ramach cyklu Praska
Przystañ S³owa biesiada pokonkursowa i przedœwi¹teczna
pt.„Tak nas ponosi samo s³owo”; 06.12. godz. 12.00 - Spektakl
miko³ajkowy pt. „W poszukiwaniu œw. Miko³aja”; 07.12. godz.
17.00 - Spotkanie z podró¿nikiem, Krzysztofem Dworczykiem:
„Wœród dymi¹cych wulkanów - Indonezja”; 14.12. godz. 16.00 –
Spektakl pt. „Oratorium o Ojcu” w wykonaniu grupy teatralno –
muzycznej Duszpasterstwa M³odzie¿y Nazaretañskiej; 16.12.
godz. 18.30 – W ramach cyklu Katolickie Nauki Spo³eczne
wyk³ad pt. „Kobieta i mê¿czyzna we wspó³czesnym œwiecie”;
19.12. godz. 18.00 – Koncert kolêd. Wystêpuj¹: Alina Krzemiñ-
ska, Irena Klimek, Sylwester Krajewski, akompaniuje: Wanda Ja-
nowska. Koncertowi towarzyszyæ bêdzie kiermasz wyrobów
œwi¹tecznych z pracowni plastycznych CPK. Na wszystkie im-
prezy wstêp wolny;
�� Klub Kultury „Goc³aw” ul. Fieldorfa 10 – 04.12. godz.
18.30-20.00 „Uk³adanie kompozycji z ¿ywych kwiatów” –
wi¹zanki imieninowe (Barbara!), kompozycje okolicznoœciowe
w g¹bce. Spotkanie z florystyk¹ Beat¹ Chwaleba w ramach zajêæ
sekcji Akademia Cz³owieka Aktywnego;
�� Klub Hydrozagadka ul. 11 listopada 22 – 6.12. godz. 21.00
koncert z cyklu „Na Pradze jest jazz” wyst¹pi zespó³ Pink Freud.
Wstêp wolny;
�� Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 - 11.12. godz. 18.00
spotkanie „Z szabl¹, palet¹ i plecakiem. Opowieœæ o Miko³aju
Wisznickim”; 12.12. godz. 18.00 Film „S³oneczna aleja” re¿. Le-
ander Haußmann, w cyklu „Kamera za ¿elazn¹ kurtyn¹”; 17.12.
godz. 18.00 spotkanie „Arkadia nad Z³ot¹ Lip¹. Rzecz o panach
z Brze¿an w cyklu „Opowieœci z Kresów”. 
�� Pañstwowe Muzeum Archeologiczne ul. D³uga 52 - do 30
marca 2009 r. czynna jest wystawa „Od osiemdziesi¹t lat…”
z okazji jubileuszu 80-tej rocznicy powo³ania Muzeum Rozpo-
rz¹dzeniem Prezydenta RP w 1928 roku. 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    5555

REKLAMA REKLAMA

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

OFERUJE WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM
usługi związane

z zarządzaniem i administrowaniem
nieruchomościami.

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

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „Redom” ul. Walecznych 76, tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
�� renowacjê wszystkich mebli 

tapicerowanych, nowoczesnych i stylowych
�� nowe meble na wymiar, wersalki, 

tapczany, fotele, naro¿niki itd. 
wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta
�� szycie kurtyn, kotar, zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy
�� zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
�� posiadamy wybór tkanin i transport

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY: ww  ggooddzz..  77..0000−−1188..0000,,    ssoobb..  99..0000−−1144..0000

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!

Takiego ekspresu jeszcze Warszawa (i radni) nie widzieli. Ostatnia listopadowa
sesja zaczê³a siê ze sporym opóŸnieniem, bo Przewodnicz¹ca zwo³a³a j¹ – powiedz-
my sobie szczerze – absolutnie nieodpowiedzialnie na godzinê 9.00, czyli porê, gdy
radni PiS œpi¹ w najlepsze. W chwili rozpoczynania obrad z opozycyjnego klubu obe-
cny by³ jedynie radny Zbigniew Cierpisz – najwidoczniej cierpi¹cy na bezsennoœæ.
Obrady zakoñczono wczesnym popo³udniem realizuj¹c… wszystkie punkty po-

rz¹dku dziennego! Rzecz to niesamowita, niespotykana i najwyraŸniej – jak mawia
Brat Kaczyñski – „inni szatani musieli byæ tam czynni”. 

Ale nie sesj¹ ¿y³a w mijaj¹cym tygodniu Warszawa, a wielk¹ akcj¹ podsumowy-
wania dwóch lat rz¹dów Pani Prezydent. Podsumowywa³, kto móg³. I jak móg³. A s¹-
dz¹c po poœwiêconym przez Ratusz na podsumowywania czasie, owa propagando-
wa szopka potrwa mniej wiêcej do dnia rozpoczêcia obchodów Œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia. Ka¿de biuro swoje sukcesy pod rz¹dami Pani Prezydent omawia bowiem
osobno. I ka¿de zadowolone jest z siebie, a Pani Prezydent z niego. My, owo oka-
zjonalne podsumowywanie sobie darujemy, bo czynimy to regularnie w ka¿dym nu-
merze. Jesteœmy bowiem systematyczni, a nie akcyjni! (W tym miejscu Szanowny
Red. Nacz. pomny braku „Kurtyny” w poprzednim numerze pad³ ze œmiechu! Wy-
jaœniamy: nie wolno wierzyæ elektronice w ogóle, a poczcie elektronicznej w szcze-
gólnoœci. Felieton z ubieg³ego tygodnia kr¹¿y pewnie do dziœ, gdzieœ w cyberprze-
strzeni.).

Jakoœ nieco ciszej jest wokó³ bud¿etu na rok 2009. Mo¿e dlatego, i¿ zapowiada-
j¹c publicznie „czasy ciê¿kiego pieni¹dza” Pani Prezydent najwyraŸniej chodzi³o
o wagê urzêdniczych portfeli. Jak skwapliwie wyliczono nak³ady na utrzymanie biu-
rokratów z tekturowymi legitymacjami (Pan dyr. Kicman wydrukowa³ takie czerwo-
ne dla wszystkich urzêdników – najwyraŸniej wykorzystuj¹c wzór ocala³y gdzieœ

w budynku Gie³dy z czasów, gdy mieœci³a siê tam zupe³nie inna firma) wzrosn¹
w przysz³ym roku o prawie 100 milionów z³otych, czyli po³owê Szpitala Po³udnio-
wego (wci¹¿ w planach). Nie, ¿e ka¿dy urzêdnik zarobi o 50 procent wiêcej.
Podwy¿ki bêd¹ ni¿sze, bowiem w ramach aktywizacji zawodowej ratusz planuje
zwiêkszenie zatrudnienia o… prawie 1000 osób. 

To zdecydowanie najwy¿szy wzrost w sto³ecznym bud¿ecie. A nie, przepraszamy,
jest jeszcze planowany wzrost zad³u¿enia Warszawy. Jeœli dobrze nauczono nas czy-
taæ, a pisz¹c bud¿et ktoœ siê nie pomyli³, wychodzi nam, i¿ w 2009 roku zad³u¿enie
Stolicy wzroœnie… prawie dwukrotnie i niebezpiecznie zbli¿y siê do 45% wysoko-
œci bud¿etu. Ale to musi byæ jakieœ nieporozumienie. 

Natomiast, aby unikn¹æ wszelkich nieporozumieñ, Pani Prezydent osobiœcie po-
œwiêci³a czas na okreœlenie wysokoœci „op³aty za korzystanie z szaletu publicznego
usytuowanego w obiekcie na terenie skweru Hoovera w Warszawie bêd¹cego w ad-
ministrowaniu Zarz¹du Terenów Publicznych, w kwocie 1,00 z³ (jeden z³oty)”.
Zwracamy uwagê PT Czytelników, i¿ wydane przez Pani¹ Prezydent Zarz¹dzenie
w powy¿szej sprawie raz na zawsze k³adzie kres ohydnym praktykom babæ kloze-
towych, próbuj¹cych wprowadzaæ rozró¿nienie ze wzglêdu na p³eæ i rodzaj wypró¿-
nienia („z papierkiem podwójnie”, jak to poetycko ujmowa³y pisuardessy). Dziêki
Pani Prezydent w 2009 roku siusiamy po równo! PODPATRYWACZ

Obejrzeliœmy w redakcji
film nakrêcony telefonem komór-
kowym przez Wojciecha G¹sio-
rowskiego mieszkaj¹cego
u zbiegu ul. Grochowskiej
i Kaleñskiej. Nasz Czytel-
nik po prostu szed³ ul. Ka-
leñsk¹ i nagra³... tamtejszy
chodnik. Nudna fabu³a?
Wrêcz przeciwnie – bar-
dzo ciekawa. Trudno by³o
uwierzyæ w to, co widzieli-
œmy. Tak pokruszone, po-
zrywane, poprzestawiane
p³yty chodnikowe napraw-
dê rzadko siê zdarzaj¹. I to
tu¿ przy g³ównej ulicy Pra-
gi Po³udnie. Zaczyna³ pa-
daæ œnieg, który móg³ swo-
im ko¿uchem przykryæ ka-
tastrofalny stan chodnika
i miejsce to zapewne sta³o-
by siê przyczyn¹ wielu

wypadków, pot³uczeñ i z³amañ
koñczyn. Interweniowaæ trzeba
by³o szybko. 

W sobotê rano pan Wojciech
zaprezentowa³ nam chodnik
w ca³ej okaza³oœci (na zdjêciu
u góry). Choæ na fotografii wi-
daæ tylko fragment ulicy, to
w³aœnie tak wygl¹da³a ona na
d³ugim, kilkudziesiêciometro-
wym odcinku. – Ta sytuacja
trwa ju¿ oko³o roku – wyja-
œnia³ Wojciech G¹siorowski,
a aparat naszego fotoreportera
robi³ pstryk, pstryk. Magiczne
to by³o pstrykanie. Musia³ je
us³yszeæ jakiœ czarodziej z po-
³udniowopraskiego ratusza, bo
oto, trzy dni póŸniej, we wto-
rek, le¿¹cy do tej pory od³o-
giem chodnik ju¿ by³ napra-
wiany przez dziarsk¹ ekipê re-
montow¹ (zdjêcie poni¿ej). No
có¿, w ka¿dej bajce jest ziarno
prawdy. Mo¿e tym ziarnem
w³aœnie jest tajemnicze pstryk?
A mo¿e po prostu ktoœ decy-
zyjny zobaczy³, ¿e „Mieszka-
niec” interesuje siê tym cho-
dnikiem i st¹d taka szybka re-
akcja? Nie wiemy co jest
prawd¹, a co ni¹ nie jest. I nie
bêdziemy sprawdzaæ. Lepiej
wierzyæ w si³ê bajkowego
pstrykania. To gdzie jeszcze
pstrykn¹æ? rosa  

Pstryk i zrobione!
Bohaterowie dzieciêcych bajek robi¹ czasami
„pstryk” palcami i w ten sposób spe³niaj¹ za-
chcianki, marzenia i proœby. Czy magiczne
pstrykanie mo¿na zast¹piæ pstrykniêciem
aparatu fotograficznego? Czasami tak...

T³umnie zgromadzeni go-
œcie z zaciekawieniem wys³u-
chiwali barwnych historii
i wspomnieñ Jacka Szpotañ-
skiego - syna za³o¿yciela s³yn-
nej fabryki. Do dziœ zachowa³o
siê niemal 3000 zdjêæ na szkla-
nych p³ytach znalezionych w fi-
lii fabryki w Miêdzylesiu.
Niektóre z nich mo¿na by³o
podziwiaæ w³aœnie w Domu
Spotkañ z Histori¹.

FAE by³a najwiêkszym
w tamtych czasach zak³adem
elektrycznym. Kazimierz Szpo-
tañski  zatrudnia³ w niej m³o-
dych, zdolnych pracowników z
którymi codziennie rozmawia³
o ich problemach i radoœciach.
By³ postaci¹ znan¹ w Warsza-
wie, obejmowa³ m.in stanowi-

sko prezesa Stowarzyszenia
Elektryków Polskich. Wielk¹
uwagê przywi¹zywa³ do pro-
mowania polskich produktów,
kupowa³ i pracowa³ wy³¹cznie
na polskich urz¹dzeniach. Po-
chodzi³ ze znanego rodu  Szpo-
tañskich, do których nale¿a³
tak¿e s³yn¹cy z niepoprawno-
œci politycznej satyryk i krytyk
literatury – Janusz Szpotañski.

Na pocz¹tku, gdy fabryka
mieœci³a siê w dwóch pokoikach
przy ulicy Mirowskiej, zatru-
dnia³a jedynie trzech pracowni-
ków. W szczytowym okresie,
gdy oprócz g³ównej siedziby na
Pradze (przy ulicy Ka³uszyñ-
skiej) by³y jeszcze dwie filie,
pracowników by³o ju¿ tysi¹c
szeœciuset. Wówczas o wielko-

œci fabryki œwiadczy³ choæby
fakt, ¿e konkurowa³a m.in. z
niemieck¹ firm¹ Siemens i zdo-
by³a srebrny medal na Wystawie
Œwiatowej w Nowym Jorku w
1939 r. W fabryce dzia³a³y kluby
sportowe, a nawet biblioteka.
W 1938 roku niektóre oddzia³y
fabryki zosta³y przeniesione do
filii w Miêdzylesiu. W 1944 ro-
ku fabrykê na Pradze wysadzili
w powietrze Niemcy. Zginê³o
wtedy wielu ludzi. Dziœ w miej-
scu filii fabryki w Miêdzylesiu
mieœci siê ABB ZWAR. AgaB

* * *
Szkoda, ¿e szumnie zapowia-

dane ods³oniêcie pomnika in¿.
Kazimierza Szpotañskiego na
terenie Szko³y Wy¿szej Psy-
chologii Spo³ecznej przy ul.
Chodakowskiej nie odby³o siê
na 90-lecie FAE. Szkoda, ¿e
ciekawa inicjatywa w³adz sa-
morz¹dowych, rektora SWPS
i naszej redakcji przegra³a 
z wszechmocn¹ biurokracj¹ sa-
morz¹du dzielnicy i Warsza-
wy...                        Redakcja

W sobotê 29 listopada w Domu Spotkañ z Hi-
stori¹ przy ulicy Karowej 20 odby³o siê kolej-
ne spotkanie z cyklu Rody Przemys³owe
Warszawy. Tym razem dotyczy³o za³o¿onej
w 1918 roku przez Kazimierza Szpotañskiego
i obchodz¹cej jubileusz 90-lecia Fabryki Apa-
ratów Elektrycznych (FAE). 

Ocalić od zapomnienia… 

DWA LATA JAK DLA... SIOSTRY
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REKLAMA REKLAMA

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

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

w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00

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

„Ma³y Bazarek”)

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

¿e z dniem 24.11.2008 r. zmieni³y 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

Na pytanie o moje wykszta³-
cenie i uprawnienia mogê odpo-
wiedzieæ, i¿ ukoñczy³em Poli-
technikê Warszawsk¹ jako magi-
ster in¿ynierii budownictwa. 

Posiadam szeroko rozumiane
uprawnienia budowlane w za-
kresie: kierowania, nadzorowa-
nia, kontrolowania budowy
oraz poszczególnych robót bu-
dowlanych, kierowania oraz
kontrolowania wytwarzania
konstrukcji elementów budow-
lanych, badania stanu technicz-
nego budowy, stanu technicz-
nego uzbrojenia terenu oraz sie-
ci wodoci¹gowych i kanaliza-
cyjnych, ponadto uprawnienia
do sporz¹dzania projektów.

Posiadam praktykê w pracy
zarówno inspektora nadzoru in-
westorskiego, specjalisty ds.
zamówieñ publicznych, jak
i kierownika budowy czy pro-
jektanta.

Nie jest to pierwsze stanowi-
sko dyrektora, jakie przysz³o
mi zajmowaæ: 

1. ESP – Us³ugi Sp. z o.o. -
Dyrektor ds. zarz¹dzania nieru-
chomoœciami,

2. Towarzystwo Budownic-
twa Spo³ecznego Praga Pó³noc
Sp. z o.o. – Dyrektor

3. Urz¹d Dzielnicy Warsza-
wa Praga Po³udnie – Zastêpca
Dyrektora Zarz¹du Dzielnicy –
nadzór i koordynacja Wydzia-
³ów: Lokalowego, Gospodarki
Komunalnej, Komunikacji, Bu-
dynków Komunalnych oraz Za-
k³adu Administrowania Nieru-
chomoœciami,

4. Zak³ad Administrowania
Budynkami Komunalnymi –
Zastêpca Dyrektora ds. Tech-
nicznych.

Obecne stanowisko Dyrekto-
ra Zak³adu Gospodarowania
Nieruchomoœciami obj¹³em
w drodze konkursu.

W kwestii listy ponad 300 lo-
kali u¿ytkowych wy³¹czonych
ze sprzeda¿y, a przekazanej po-
noæ Zarz¹dowi Dzielnicy przez

moj¹ osobê wyjaœniam, ¿e Za-
k³ad Gospodarowania  Nieru-
chomoœciami w Dzielnicy Pra-
ga Po³udnie m.st. Warszawy nie
zajmuje siê sprzeda¿¹ lokali,
w tych kwestiach decyzyjny
jest Wydzia³ Zasobów Lokalo-
wych Urzêdu Dzielnicy Praga
Po³udnie m. st. Warszawy.

Warunki najmu okreœla
szczegó³owo Zarz¹dzenie Nr
2128/2005 Prezydenta m.st.
Warszawy z dnia 20 stycznia
2005. w sprawie okreœlenia try-
bu i czynnoœci zwi¹zanych
z oddawaniem w najem lub
dzier¿awê lokali u¿ytkowych
w domach wielolokalowych
oraz zakresu  dzia³ania i trybu
pracy komisji konkursowych.

Odnoœnie zmiany czasu naj-
mu lokali u¿ytkowych na czas
oznaczony pojawiaj¹ siê lepsze
warunki ekonomiczne dla
najemcy, m.in. w kwestii roz-
wi¹zania umowy. Podczas ne-
gocjacji nikt nie dokonuje na
najemcach wymuszeñ, lecz in-
formuje o mo¿liwoœci z³o¿enia
wniosku o zawarcie umowy na
czas oznaczony (§ 17 pkt. 2 wy-
¿ej cytowanego Zarz¹dzenia). 

Ponadto istotnym jest fakt, i¿
Zarz¹d Dzielnicy Praga Po³u-
dnie (na podstawie § 18 wy¿ej
cytowanego Zarz¹dzenia)
podejmuje ustalenia dotycz¹ce
najmu lokali u¿ytkowych maj¹c
na celu ujednolicenie warun-
ków umowy najmu dla wszyst-
kich najemców lokali u¿ytko-
wych, zmieniaj¹c czas nieozna-
czony na czas oznaczony. Nie
chodzi³o wiêc o wypowiadanie
umowy najmu wieloletnim
najemcom, a jedynie o dostoso-
wanie wszystkich umów do
obecnie stosowanych zasad naj-
mu i zapewnienie wszystkim
teraŸniejszym, jak i przysz³ym
najemcom takich samych wa-
runków najmu.

Zasada ta dotyczy równie¿
wysokoœci stawek czynszo-
wych, ze wzglêdów spo³eczno-

gospodarczych i ekonomicz-
nych naszej Dzielnicy stawki
dla najemców winny byæ ureal-
niane. Przychód z najmu lokali
u¿ytkowych jest w ca³oœci prze-
kazywany do m. st. Warszawy. 

Zgodnie z § 8 pkt 3 ppkt 3 c.,
Zarz¹dzenia nr 2128/2005 Pre-
zydenta m.st. Warszawy z dnia
20 stycznia 2005. w sprawie
okreœlenia trybu i czynnoœci
zwi¹zanych z oddawaniem
w najem lub dzier¿awê lokali
u¿ytkowych w domach wielo-
lokalowych oraz zakresu dzia-
³ania i trybu pracy komisji kon-
kursowych, warunkiem najmu
lokalu jest m.in. przejêcie d³ugu
poprzedniego najemcy, jeœli ta-
kowy istnieje.

W kwestii znajomoœci Statu-
tu Gminy Centrum i wspó³pra-
cy z Radami Osiedla informujê,
¿e obowi¹zuj¹cym aktem pra-
wnym jest Statut m.st. Warsza-
wy wprowadzony Uchwa³¹ nr
XXII/743/2008  Rady m.st.
Warszawy z dnia 10.01.2008 r.,
a Rady Osiedla powinny dyspo-
nowaæ w³asnym Statutem,
w którym by³yby zawarte
szczegó³owe uregulowania
wspó³pracy m.in. z Rad¹ Dziel-
nicy, z któr¹ to w³aœnie Rady
Osiedla powinny œciœle wspó³-
pracowaæ.

W swoich dzia³aniach Zak³ad
Gospodarowania Nieruchomo-
œciami nie bazuje na Kodeksie
Postêpowania Administracyj-
nego, stanowi on tylko Ÿród³o
przepisów pomocniczych.

Odnoœnie koncesji na sprze-
da¿ alkoholu wyjaœniam, ¿e nie
s¹ one wydawane przez  Zak³ad
Gospodarowania Nieruchomo-
œciami w Dzielnicy Praga Po³u-
dnie m.st. Warszawy. Ostatecz-
n¹ decyzjê, co do rodzaju pro-
wadzonej dzia³alnoœci w lokalu
podejmuje Zarz¹d Dzielnicy
Praga Po³udnie na podstawie
dokumentów przygotowanych
przez Zak³ad Gospodarowania
Nieruchomoœciami w Dzielnicy
Praga Po³udnie m.st. Warszawy.
Przy podjêciu decyzji w tej kwe-
stii szczególnie ma na uwadze
dobro naszych mieszkañców,
g³ównie tych niepe³noletnich. 

W sprawie ³awek z podwórka
budynku przy ul. Grochowskiej
252/254 chcia³bym zaznaczyæ,

i¿ dnia 23.10.2007 r. zosta³y
wystosowane pisma do Zarz¹du
Wspólnoty Mieszkaniowej
Nieruchomoœci przy ul. Gro-
chowskiej 248 i przy ul. Gro-
chowskiej 252/254 z proœb¹
o wyra¿enie opinii w sprawie
usytuowania spornych ³awek.
Odpowiedzi¹ by³o m.in. pismo
4 mówi¹ce o za³o¿eniu oœwie-
tlania i kamer wokó³ przedmio-
towych ³awek oraz oœwiadcze-
nia, ¿e ww. ³awki powinny zo-
staæ trwale usuniête, co jest rze-
cz¹ niedopuszczaln¹, gdy¿
znajduj¹ce siê poza domem
osoby starsze powinny mieæ
mo¿liwoœæ odpoczynku np.
w sytuacjach, gdyby Ÿle siê po-
czu³y. 

Niewspó³miernie dziwi¹
mnie zarzuty bezprawnoœci
przeprowadzonej ankiety doty-
cz¹cej sprzeda¿y alkoholu nie-
letnim. Jej przeprowadzenie
mia³o miêdzy innymi na celu
zbadanie czy zarzuty kierowane
w stosunku do najemcy lokalu
u¿ytkowego s¹ zasadne. Rozpi-
janie nieletnich, zarówno pra-
wnie jak i moralnie, jest niedo-
puszczalne. Wszelkiego rodza-
ju sygna³y w tym temacie po-
winny i s¹ szczegó³owo spraw-
dzane. Wszystkim mieszkañ-
com i rodzicom powinno zale-
¿eæ na tym, by ich nieletni s¹-
siedzi mieli jak najbardziej
ograniczony dostêp do alkoho-
lu, szczególnie w rejonach ob-
jêtych zagro¿eniem alkoholi-
zmu. 

Jednym ze sposobów umo¿li-
wiaj¹cym czynny udzia³ na-
szych mieszkañców w meto-
dach zarz¹dzania i w potencjal-
nych zmianach jest w³aœnie
mo¿liwoœæ przeprowadzenia
ankiety.

Odnoœnie sytuacji opisanej
w pkt. 14 listu, informujê, ¿e
sytuacja mia³a miejsce poza bu-
dynkiem Zak³adu i bez mojego
udzia³u, w zwi¹zku z tym nie
mogê siê do niej ustosunkowaæ
ani zawodowo, ani prywatnie. 

Z powa¿aniem
Janusz Sêkowski

Dyr. Zak³adu Gospodarowania
Nieruchomoœciami

Dzielnicy Praga Po³udnie 
m.st. Warszawy

Echa dyżuru w „Mieszkańcu”
Poni¿ej publikujemy odpowiedŸ dyrektora
Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœcia-
mi Dzielnicy Praga Po³udnie m.st. Warsza-
wy Janusza Sêkowskiego na list otwarty
przekazany w naszej redakcji w dniu dy¿u-
ru telefonicznego 18 listopada br. 

* 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

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET
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 Żaluzje

 Roletki

materiałowe

 Moskitiery

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

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

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

SKLEP MEBLOWY

ul. Modlińska 190 (budynek STENDA) tel. 510−36−66
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wiedzi w tonie: „nie cierpiê
mojej synowej, ale udajê, ¿e
j¹ lubiê”, „nigdy bym siê nie
przyzna³a synowi, jak bardzo
jego ¿ona dzia³a mi na nerwy
i to od samego pocz¹tku” itp.
Wrogoœæ, dwulicowoœæ, fa³sz,
intrygi – na tym siê nie zbudu-
je kilkupokoleniowej rodziny.

Jedne panie narzekaj¹, ¿e
synowa wprowadza nowe po-
rz¹dki, ¿e ich nie s³ucha. Inne,
¿e Ÿle dba o dzieci, ¿e trudno
zaakceptowaæ jej sposób by-

cia albo, ¿e stale domaga siê
pomocy.

Nie brak te¿ g³osów m¹-
drych, rozs¹dnych teœcio-
wych, które znakomicie potra-
fi³y u³o¿yæ nowe, rodzinne re-
lacje. Czy dlatego, ¿e wszyst-
kie mia³y szczêœcie trafiæ na
idealne synowe? Z pewnoœci¹
nie. Wystarczy³ zupe³nie inny
stosunek do w³asnych, doro-
s³ych synów, do ich samo-
dzielnoœci i odpowiedzialno-
œci za podejmowane przez

nich decyzje, tak¿e, jeœli cho-
dzi o zwi¹zki. Doros³e dziecko
nie zawsze musi mieæ komen-
tarz matki do ka¿dego swoje-
go kroku!

A synowe? Tu sytuacja wy-
gl¹da lepiej. Znacznie wiêcej
m³odych pañ w internetowych
dyskusjach przyznaje, ¿e w te-
œciowej odnalaz³a matkê, al-
bo, ¿e siê œwietnie zakumplo-
wa³y. Ale te¿ s¹ dziewczyny
ziej¹ce nienawiœci¹ do matki
mê¿a, zwykle z powodu za-
zdroœci o wzglêdy partnera,
o czas poœwiêcany matce,
o jego dyspozycyjnoœæ wobec
niej.

Jaki wniosek p³ynie z lektu-
ry forumowych wypowiedzi?
Prosty: Teœciowo! Synowo!
Przestañ wreszcie wszystko
wiedzieæ lepiej! Kochacie te-
go samego cz³owieka! Po-
zwólcie mu kochaæ was obie
i przyjrzyjcie siê w „tej dru-
giej” wartoœciom, za które on
j¹ kocha. Spójrzcie na ni¹ je-
go oczami, bez z³oœliwoœci,
bez jadu, bez uprzedzeñ. A po-
tem te¿ j¹ pokochajcie… żu

Mo¿e nie chcê,
ale muszê!

Kobiecym okiem

Kazimierz G³ówka, jak zwykle oko³o po³udnia, wybra³ siê
w okolice bazaru. Owszem - chodzi tam czêsto, bo tam ci¹gle
coœ siê dzieje, no i – co nie jest bez znaczenia - pan Eustachy
Mordziak ci¹gle jest na posterunku, czyli w pobli¿u straganu,
na którym jego wybranka – Krysia - handluje bielizn¹ damsk¹,
mêsk¹, a teraz to i ozdobami na choinkê. A z kim, jak z kim, ale
z panem Eustachym pan G³ówka lubi pokonwersowaæ. Tego
dnia jednak ju¿ z daleka móg³ powzi¹æ podejrzenie, i¿ rozmo-
wa bêdzie nieco utrudniona, gdy¿ na bazarze zacz¹³ siê czas
przygotowañ do œwi¹t. Pan Kazimierz nie myli³ siê - Eustachy
by³ ju¿ po pierwszej degustacji. Trzyma³ siê jednak prosto
i mówi³ do rzeczy.

- Grudnia, panie Kaziu, ma³o kto lubi. Ciemno siê robi za-
raz po wschodzie s³oñca, nawet jak jest stosunkowo ciep³o, to
jest zimno, no i same wydatki. Tylko, ¿e jak ludzie wydaj¹ pie-
ni¹dze, to trochê wydaj¹ i u mnie, dlatego ja na grudzieñ z³e-
go s³owa powiedzieæ nie mogê. 

- Znaczy u pana grudzieñ, to jak na Riwierze sierpieñ –
szczyt sezonu. No, ale i pokus wiêcej, ni¿ kiedy indziej…

Eustachy wnet poj¹³ do czego Kazimierz pije, bo jeœli siê
rozchodzi o „pije”, to by³ prawdziwym fachowcem.

- Wiesz pan, jak to jest. Z ludŸmi trzeba ¿yæ ca³y rok. Jeden
drugiemu interesu popilnuje – w szerokim rozumieniu tego s³o-
wa, znaczy siê. Sk¹dkolwiek ³apsy by nie byli, to ca³y bazar od
razu wie, co robiæ. Temu daj pomarañcze, temu kie³baski, tam-
temu rajstopki dla ¿ony… a nam kto, co da? No to wiêc w gru-
dniu, kiedy na bazarze jeden drugiemu bratem, przychodzi

czas wspólnej radoœci. Najsampierw, jak pan wiesz - Barbary.
Potem Miko³ajki, Wies³awa, Waldka, Aleksandra, Walerka,
Darka, Bogusia. O! Bogusia to obowi¹zkowo. A oprócz tego
jest tradycja. Tradycjê trzeba czciæ, bo inaczej znakiem tego,
¿e siê jej nie szanuje.

- Myœli pan o pasterce?
- Pasterka, to zupe³nie inna sprawa. Mam na myœli tradycyj-

nego „œledzika”. Ju¿ teraz zapowiada mi siê, co najmniej piêæ
„œledzików”. 

- A¿ piêæ?
- Licz pan: z kolegamy od handlu dziewiarsko-obuwniczego,

znaczy z bran¿y – raz. Z kolegamy z hali – dwa. Z Ruskimi –
trzy. O, ten to bêdzie „œledzik” wysokiego ryzyka. Panie, jakie
one s¹ smoki na te gorza³e… Z dzielnicowym – cztery.
I z ochroniarzami - piêæ. A jeszcze nie policzy³em szwagra i s¹-
siada z do³u, coœmy mu z Krysi¹ piwnice na magazyn sobie
przerobili. 

- No to faktycznie. A dzisiaj, panie Eustachy… to by³ œledzik,
czy imieniny?

- Przetarcie przed trudnym sezonem. Trening. Obóz kondy-
cyjny. 

- Chyba masz pan racje, ¿e jak cz³owiek ma do prze³kniêcia
tyle „œledzików’, jak wokó³ takie bogactwo wyboru, to trzeba
siê jakoœ do tego przygotowaæ. Bogactwo nie zawsze na zdro-
wie wychodzi. 

- Zale¿y, kiedy i komu. O bacy s³ysza³eœ pan?
- O bacy nie.
- No, to panu powiem: Wychodzi baca przed cha³upê, spo-

gl¹da na stado owieczek pas¹cych siê na hali. Uœmiecha siê,
przeci¹ga i mruczy pod nosem:. - Jak su³tan, normalnie jak
su³tan…

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Bogactwo wyboru
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

REKLAMA REKLAMA

Jest  to taki felieton, w którym nie mo¿na siê wykpiæ powiedzeniem „wyst¹pili m.
in. ” poniewa¿ wszystkie uczestniczki i wszyscy uczestnicy tego spektaklu zas³uguj¹
na pochwa³y.. A chodzi o literacko-muzyczny „Wieczór Praski” z okazji rocznicy
nadania Pradze przez króla W³adys³awa IV praw miejskich 360 lat temu. „Wieczór”
zosta³ zorganizowany 26 listopada przez Spó³dzielniê Budowlano-Mieszkaniow¹
„Ateñska” w osobie jej prezesa pana Jaros³awa Machlewskiego, i przez Pani¹
Kierownik Domu Kultury Orion, Emiliê Wêgrzyn, tak¿e autorkê scenariusza i re-
¿yser „Wieczoru”. To wszystko nast¹pi³o z powa¿n¹ pomoc¹ Dzielnicy Praga Po³u-
dnie m. st. Warszawy, której udzieli³ burmistrz Pragi Po³udnie, pan Tomasz Ku-
charski. Du¿e zainteresowanie budzi³y zdjêcia dwóch wystaw o Pradze pana Tade-
usza Sobieraja. Byæ kronikarzem takiego wydarzenia by³o dla mnie, wychowan-
ka liceum im. Króla W³adys³awa IV, szczególnym zaszczytem. 

Uroczystoœæ prowadzili, jak zwykle z humorem i wigorem, Laura £¹cz i Ryszard
Rembiszewski, którzy zaczêli od konferansjerki dotycz¹cej historii Pragi. Piszê „konfe-
ransjerka”, bo by³o to opowiadanie pe³ne barwy i tempa. A teraz spe³niam obietnicê
„relacji kompletnej” czyli przedstawienia wszystkich osób wystêpuj¹cych, w porz¹dku
alfabetycznym, zaczynaj¹c od pañ. Najbli¿sza litery „A” by³a. Kira Ga³czyñska,
która mówi³a o swym ojcu, Konstantym Ildefonsie Ga³czyñskim, i o jego wierszu o tym
samym wietrze, który jednakowo owiewa Warszawê i Pragê. Renata Kretówna pre-
zentowa³a brawurowo piosenki kabaretowe ze sznytem iœcie paryskim. Joanna Mio-
duchowska œpiewa³a z g³êbokim sentymentem piosenki Agnieszki Osieckiej. Ma³go-
rzata Szwed, poetka, której szlacheckie nazwisko, Szwed w³aœnie, nawi¹zuje do
burzliwych losów Pragi (ulica Szwedzka) i do najazdu szwedzkiego na Polskê w XVII
wieku, czyta³a wiersze swej matki, Marii Stêpkowskiej-Szwed. Chór „Tonika”
Miejskiego Domu Kultury Praga pod dyrekcj¹  Teodozji Sadkowskiej wyst¹pi³ z jej
ogromnie melodyjnymi kompozycjami o Pradze. Jolanta Wiœniewska z urocz¹ pa-
sj¹ mówi³a o organizowanym przez siebie Muzeum Pragi.  Anna Vranova zaprezen-
towa³a siê ze swym Zespo³em Teatralno-Wokalnym „Rubikon” z Józefowa. Jego spe-
cjalnoœci¹ s¹ pieœni patriotyczne, ale i przepyszna „Ta ostatnia niedziela” i „Ja siê bojê
sama spaæ”. M³odziutka Monika Zaczkowska recytowa³a z przejêciem wyj¹tki
z „Pana Tadeusza” dotycz¹ce Pragi. A Ewa ¯urek przyby³a m. in. z piosenk¹ „War-
szawa da siê lubiæ”. Skutek? I Warszawê i pani¹ Ewê polubiliœmy jeszcze bardziej.   

A teraz panowie. Maciej Damiêcki opowiada³ o patriotycznej tradycji swojej ro-
dziny,  Daniel Holski zaprezentowa³ znakomit¹ orkiestrê  o rymowanej nazwie
Kapela Daniela, a jego syn, Maciek, olœni³ widowniê ze sw¹ partnerk¹ Ann¹
Maciak w duecie tanecznym, w którym oboje fantastycznie wirowali. Tomasz Ka-
znowski nie tylko gra³ piêknie na fortepianie „Warszawiankê”. Ten wybitny,
wszechstronnie wykszta³cony artysta-muzyk, dokona³ oprawy muzycznej wielu
utworów wykonywanych na „Wieczorze Praskim”. Laureat konkursu recytatorskie-
go Sebastian Kos trzyma³ publicznoœæ w napiêciu, recytuj¹c wiersze patriotyczne.
Szymon Kusarek da³ niemal ca³y recital swych piosenek, koncentruj¹cych siê wo-
kó³ jego przeboju „A ja na Pradze - œwietnie sobie radzê”. Ryszard Makowski,
laureat I Nagrody (ex aequo) w Konkursie Piosenki Praskiej, podrywa³ publicznoœæ
œpiewem „Tanga Praga”. A nieœmiertelny Wiech czyli Stefan Wiechecki? Piosenkê,
opart¹ o jego twórczoœæ z muzyk¹ Stasia Wielanka i s³owami Henryka Rajmera œpie-
wa³ aktor Tomasz Pi¹tkowski. Chór „Starówka” to „oczko w g³owie” Ma-
rianny Czech, prezes Towarzystwa Przyjació³ Warszawy – Oddzia³ Centrum. Pod
dyrekcj¹ Piotra Kurpika, chór wykona³ utwory, które raz jeszcze potwierdzi³y, ¿e
Starówka i Praga to dwie bratnie dusze. Tomasz Szwed zaœ (te¿ z tej rodziny)
prezentowa³ piosenki z „folkloru saskiego” (z Kêpy, z Kêpy, nie z Saksonii). 

I oto koniec tej „alfabetycznej relacji”. Z koncertu o takiej sile emocjonalnej, z ja-
kiej Praga Po³udnie, a zw³aszcza Saska Kêpa, s³yn¹.        

Zygmunt Broniarek

Bardzo lubiê wêdrowaæ po
rozmaitych forach interneto-
wych i czytaæ, jak ludzie dzie-
l¹ siê swoimi problemami, jak
dyskutuj¹; nierzadko i ja w³¹-
czam siê do tych dyskusji. Po-
zwalaj¹ one wielu ludziom na
szczeroœæ i otwartoœæ, na jak¹
nigdy by siê nie zdobyli, sto-
j¹c z rozmówc¹ twarz¹
w twarz. Tu odwa¿aj¹ siê
przyznaæ do spraw trudnych
czy wstydliwych, by znaleŸæ
radê i zrozumienie.

G³oœny ostatnio, (dlaczego
dopiero ostatnio?!) temat sta-
roœci nie przeszed³ bez echa
i tam. Co pisz¹ starsi pañ-
stwo, a zw³aszcza – starsze
panie?

G³ówne problemy, to osa-
motnienie, choroby i relacje
z dzieæmi oraz wnukami. Nie
do wiary, jak wiele jest wypo-
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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

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

Zarz¹dzanie i Administrowanie
Nieruchomoœciami

ul. Madziarów 3A 04-444 Warszawa
Biuro ul. Grochowska 144/146

04-328 Warszawa
tel. 022 879 67 24; 0 371-32-68

� Organizacja wspólnoty mieszkaniowej
przejêtej w zarz¹dzanie/administrowanie
� Zarz¹dzanie/administrowanie

� Opinie techniczne 
przegl¹dy ogólnobudowlane,

elektryczne i gazowe

� 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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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

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 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! 

REKLAMA REKLAMA

Pierwszy w historii miasta
„Raport o stanie miejskich pla-
ców zabaw” opracowano na
zlecenie Centrum Komunikacji
Spo³ecznej, po kontroli prze-
prowadzonej przez inspekto-
rów Biura Ochrony Œrodowiska
Urzêdu m. st. Warszawy. In-
spektorzy odwiedzili zarz¹dza-
ne przez miejskie instytucje
miejsca zabaw we wszystkich
warszawskich dzielnicach, oce-
nili ich standard i bezpieczeñ-
stwo i wystawili oceny – jak
w szkole. Celuj¹co tego egza-
minu nie zda³ ¿aden z po³udnio-
wopraskich placów zabaw. 

OPAK najlepszy
W porównaniu z liderami

rankingu, dzielnicami Ursus
i Wilanów, Praga Po³udnie nie
wypada najgorzej. Na blisko 18
tys. dzieci w wieku do 12 lat,
mamy 10 placów zabaw. Za ich
stan dzielnicy wystawiono
czwórkê z du¿ym minusem,
przyznaj¹c jej 3,6 punktu. Naj-
lepiej oceniono plac w Parku
Obwodu Praga AK (dosta³ 5
punktów), co dla pra¿an nie jest
¿adnym zaskoczeniem. Wyso-
kie noty otrzyma³y równie¿
dwa place zabaw na Grocho-
wie: przy skrzy¿owaniu Wia-
tracznej i Nizinnej oraz Zaliw-
skiego i Zana. Najgorzej wy-
gl¹da ma³y placyk przy ul.
Ateñskiej – za ubogie wyposa-
¿enie wystawiono mu dwójê.

Jako przeciêtne autorzy ra-
portu okreœlili wszystkie cztery
miejskie place zabaw w Rem-

bertowie. Ten przy ul. Chru-
œciela zwróci³ uwagê inspekto-
rów dziêki piaskownicy dla nie-
pe³nosprawnych dzieci. Kolej-
ny, przy skrzy¿owaniu ul. Szy-
szaków i Kamaszniczej, mimo
¿e wyposa¿ony w porz¹dne,
drewniane zabawki, ma kilka
wad: m.in. brak mu zacienienia.

Wyposa¿enie bywa te¿ niszczo-
ne przez wandali.

W³aœnie wandalizm jest zmo-
r¹ wielu warszawskich placów
zabaw. Niektóre z nich mog³y-
by lepiej s³u¿yæ dzieciom, a co
za tym idzie zostaæ wy¿ej skla-
syfikowane w raporcie, gdyby
nie bezmyœlnoœæ m³odych lu-
dzi, którzy bardzo chêtnie spo-
tykaj¹ siê po zmroku w miej-
scach przeznaczonych dla naj-

m³odszych. Przyk³adem jest
niewielki placyk przy ul. Lu-
cerny w Wawrze. 

Wawer i Weso³a w tyle
– Ci¹gle tu coœ remontuj¹

i wymieniaj¹, ale przecie¿ wia-
domo ¿e te zabawki nie wytrzy-
maj¹ d³ugo, kiedy zacznie siê
na nich huœtaæ doros³y – zau-
wa¿a Bogdan Góra, przewodni-
cz¹cy Rady Osiedla Sadul, do
której siedziby przylega plac
zabaw przy ul. Lucerny. To

miejsce w raporcie otrzyma³o
zaledwie 1 punkt. Trzeba jed-
nak przypomnieæ, ¿e inspekto-
rzy odwiedzili je latem. Dziœ
jest ogrodzone, wyposa¿one
w ³awki, kosz na œmieci i kilka
wygl¹daj¹cych na nowe zaba-
wek. Na jak d³ugo wystarcz¹?

Œrednia ocen dla Wawra wy-
nosi 3,1 punktu (przy 10 placach
zabaw na niemal osiem tysiêcy
dzieci). Najgorzej po prawej

stronie Wis³y (i w ca³ej Warsza-
wie) wypad³a Weso³a. Posiada
zaledwie trzy miejskie place za-
baw, za których stan przyznano
dzielnicy tylko 1,7 punktu.

– To nie jest dla nas powód
do dumy, dlatego bêdziemy siê
starali zmieniæ ten stan rzeczy –
zapewnia Edward K³os, bur-
mistrz Weso³ej. – Miejsce za-
baw przy pl. Wojska Polskiego
zostanie przebudowane i wypo-
sa¿one na nowo, przeznaczyli-
œmy na ten cel 250 tys. z³. Umo-
wa jest ju¿ podpisana, zakoñ-
czenie prac przewidujemy na
wiosnê przysz³ego roku. Nieco
mniejsze kwoty (po 50 tys. z³)
postaramy siê wygospodaro-
waæ na modernizacjê placów
zabaw przy ul. Kostki Napier-
skiego i w Starej Mi³osnej. Na
tym osiedlu zamierzamy rów-
nie¿ stworzyæ nowe miejsce za-
baw, podobnie jak w Zielonej,
gdzie równie¿ jest taka potrze-
ba – dodaje burmistrz.

Edward K³os przyznaje, ¿e
impulsem do dzia³añ by³ dla
w³adz dzielnicy w³aœnie raport,
przygotowany dla miejskiego
Centrum Komunikacji Spo³ecz-
nej. Odpowiadaj¹cych za stan
placów zabaw urzêdników w³a-
dze dzielnicy wys³a³y na spe-
cjalne warsztaty, organizowane
przez tê instytucjê. Podnosze-
nie przez nich kwalifikacji i na-
k³ady na inwestycje pozwol¹,
wed³ug burmistrza, na popra-
wienie sytuacji w Weso³ej.
A warto siê postaraæ, bo wiosn¹
CKS ma przygotowaæ ranking
sto³ecznych placów zabaw –
w takiej publikacji nikt nie chce
byæ na szarym koñcu.

Tekst i foto. 
Przemysław Bogusz

O miejscach zabaw na poważnie
Ka¿dy rodzic chcia³by, aby jego dziecko bawi-
³o siê na nowoczesnym i bezpiecznym placu
zabaw. Na Pradze Po³udnie s¹ takie miejsca,
gorzej jest w Wawrze, a bardzo Ÿle w Weso³ej.

Plac zabaw przy ul. Lucerny w Wawrze jest nieustannie napra-
wiany i dewastowany

Dzieci wygra³y „Berka”!
To jest ewenement na skalê Polski! Rada
Warszawy nada³a miejscu nazwê wymyœlon¹
przez kilkuletniego ch³opczyka. Takie rzeczy
zdarzaj¹ siê tylko w krajach o wysokiej œwia-
domoœci samorz¹dowej.

W Holandii, w krajach skandynawskich tego typu sprawa by³aby na po-
rz¹dku dziennym. U nas jest niemal sensacyjna. Czy mo¿na jakiejœ czêœci
Warszawy nadaæ nazwê wymyœlon¹ przez przedszkolaka? W wymienio-
nych wczeœniej krajach to normalka. Tam nic siê nie dzieje bez akcepta-
cji lokalnego spo³eczeñstwa, a dzieci maj¹ prawie takie samo prawo do
decydowania co doroœli. W koñcu dzieci to tak¿e mieszkañcy danych
gmin. Na takie standardy, zapewne, przyjdzie nam czekaæ jeszcze wiele
lat, a byæ mo¿e i wiele pokoleñ. Ale jest przys³owiowa pierwsza jaskó³ka. 

W ubieg³ym tygodniu Rada Warszawy nada³a nazwê „Skwerek Be-
rek” skwerowi pomiêdzy ul. Turbinow¹, Roz³uck¹ i Sygietyñskiego.
Nazwa ta zosta³a wymyœlona przez Kubê Chojnackiego z III grupy
przedszkola „Akwarelka”. Dzieci z okolicznych placówek oœwiatowych
wymyœla³y ró¿ne nazwy dla skweru, a nastêpnie g³osowa³y na najlep-
sz¹. Zwyciê¿y³ „Skwerek Berek”. Nadanie tej nazwy popar³a Rada
Osiedla Grochów Kinowa, a nastêpnie rada dzielnicy. Sprawa trafi³a do
miejskich rajców, którzy przychylili siê do dzieciêcej propozycji. 

27 listopada Rada Warszawy jednog³oœnie podjê³a stosown¹ uchwa-
³ê. Tego te¿ dnia przedszkolaki z „Akwarelki” odwiedzi³y Pa³ac Kultu-
ry i Nauki, w którym debatowali radni. Ju¿ w wioz¹cym dzieci autoka-
rze widaæ by³o, ¿e niecodzienna wycieczka sprawia dzieciom du¿¹ fraj-
dê (na zdjêciu). Przedszkolaki zdradzi³y, ¿e gdyby, jak radni, mog³y de-
cydowaæ, to sprawi³yby, ¿e w Warszawie bêdzie... „czystsze powietrze”.

Dzieci zapozna³y siê z prac¹ Rady i urzêdu miasta i obejrza³y pano-
ramê Warszawy. – Dziêkujemy wszystkim radnym, ale szczególnie prze-
wodnicz¹cej Ewie Malinowskiej-Grupiñskiej, dziêki której sprawa szyb-
ko trafi³a pod obrady – mówi³ Maciej Paw³owski z samorz¹du Grochów
Kinowa. To w³aœnie lokalny samorz¹d by³ inicjatorem zarówno rewita-
lizacji skweru, jak i nadania mu nazwy. A „Mieszkaniec”, na swoich ³a-
mach, wszystko skrzêtnie opisywa³. Samorz¹dowemu pismu bliskie s¹
oddolne i cenne inicjatywy. Oby takich by³o jak najwiêcej i oby docze-
ka³y siê równie szczêœliwych fina³ów. ar
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Do tej pory œwiêto obchodzone by³o
u „Misia Czarodzieja”. W tym roku, w Ro-
ku Przedszkolaka, misie wysz³y z przed-
szkoli i trafi³y do po³udniowopraskiego
Centrum Promocji Kultury przy ul. Pod-

skarbiñskiej. Zaprosi³a je dyrektor CPK
Barbara Wasiak (na zdjêciu nr 2 z lewej
strony). I bardzo s³usznie, bo po pierwsze
– kultura kochania pluszowego misia jest
w naszym spo³eczeñstwie bardzo silna,
a po drugie – obchody œwiêta tak siê rozro-
s³y, ¿e trzeba by³o znaleŸæ odpowiednio
du¿¹ salê. A CPK tak¹ posiada (zdjêcie nr
4). W CPK zorganizowano tak¿e wystawê
prac plastycznych stworzonych przez dzie-
ci specjalnie na ten dzieñ (zdjêcie nr 3).
Temat prac brzmia³: „W moim przedszko-
lu te¿ mieszka miœ”. – Wystawiamy rekor-

dow¹ iloœæ plakatów – mówi³a Krystyna
Smoliñska dyrektor przedszkola przy ul.
Chrzanowskiego i g³ówny motor napêdo-
wy œwiêta – Jest ich 110. Ka¿dy z innej
placówki. Iloœæ przedszkoli i szkó³, które
wziê³y udzia³ w Œwiatowym Dniu Pluszo-
wego Misia znacznie podnios³a rangê
œwiêta. Rangê te¿ podniós³ udzia³ w uro-
czystoœci wiceprezydenta Warszawy W³o-
dzimierza Paszyñskiego, który razem
z burmistrzem Pragi Po³udnie Tomaszem
Kucharskim i wiceburmistrzem Jaros³a-
wem Karczem wrêcza³ dzieciom pami¹t-
kowe misie i inne gad¿ety (zdjêcie nr 1). 

Przedszkolaki z „Misia Czarodzieja” za-
prezentowa³y specjalny program arty-
styczny, z misiami w rolach g³ównych
i z misiami w tle. I to dos³ownie w tle,
gdy¿ na scenie, za dzieæmi, wrêcz k³êbi³y
siê pluszowe misie. ¯adne z dzieci nie wy-
sz³o z CPK bez nowego pluszowego przy-
jaciela, a wiceprezydent Paszyñski zadba³
nawet o to, ¿eby misie otrzymali tak¿e nie-
którzy koledzy i kole¿anki uczestnicz¹-
cych w œwiêcie dzieci. Jedne maluchy wy-
chodz¹c z sali koncertowej CPK przyci-
ska³y mocno do siebie pluszowe misiaki,
a inne dzieci wk³ada³y je do toreb. Wk³a-
da³y z czu³oœci¹, tak ¿eby g³ówki plusza-
ków wystawa³y z toreb i aby misie mog³y
obserwowaæ wszystko doko³a. Sama nie
mog³a nieœæ misia poruszaj¹ca siê o kulach
Natalka z przedszkola nr 143, ale za to bar-

dzo wierzy³a w to, ¿e ten miœ pomo¿e jej
wróciæ do zdrowia. 

Wspó³organizatorem œwiêta by³ po³u-
dniowopraski Wydzia³ Oœwiaty i Wycho-
wania, a patronatem honorowym imprezê
obj¹³ burmistrz Tomasz Kucharski. Na
wszystkich œwiêtuj¹cych czeka³ smaczny
misiowy tort oraz zabawa w sali tanecznej
CPK. Magda K. 

MMMMIIII ŚŚŚŚ     wwwwyyyy ssss zzzz eeee dddd łłłł     zzzz     pppp rrrr zzzz eeee dddd ssss zzzz kkkk oooo llll aaaa
Od kilku lat obchodzimy w Warszawie Œwiatowy Dzieñ Pluszowego
Misia. Propagatorem tego œwiêta jest po³udniowopraskie przed-
szkole „Misia Czarodzieja” znajduj¹ce siê przy ul. Chrzanowskiego.

1

2

3

4



11110000    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

Krzyżówka Mieszkańca Nr 23
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H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

Musisz siê zmobilizowaæ i wypêdziæ lenistwo,
które Ciê ogarnê³o. Miej oczy szeroko otwarte,
by nie przegapiæ przyjemnych chwil, które na
Ciebie czekaj¹. Pamiêtaj o nadchodz¹cych
œwiêtach, i nie zapomnij kupiæ prezentów. Za-
pisz sobie wszystko w kalendarzu, bo wa¿ne
daty wylec¹ Ci z g³owy. Teraz najwa¿niejszy jest
porz¹dek i rozs¹dek, nie szar¿uj te¿ ze swoim
zdrowiem. Warto te¿ odwiedziæ przed œwiêtami
lekarza.

 BYK 22.04-21.05
Nie bujaj w ob³okach i weŸ siê do roboty. Poœwiêæ
trochê wiêcej uwagi rodzinie i przyjacio³om. Wy-
bierz siê z nimi do kina, teatru lub na zakupy. Nie
t³um w sobie uczuæ i powiedz kochanej osobie, co
tak naprawdê czujesz. Spotkasz siê ze zrozumie-
niem i aprobat¹. Wkrótce spotka Ciê mi³a niespo-
dzianka. Powinieneœ zrobiæ coœ sympatycznego
dla drugiej strony. Nie przesadzaj tylko z wyda-
waniem pieniêdzy, bo œwiêta i wydatki tu¿, tu¿…

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Skoncentruj siê na sprawach, które trzeba za³a-
twiæ w jedwabnych rêkawiczkach. Trudne proble-
my uda Ci siê rozwi¹zaæ ekspressowo. Mo¿liwe,
¿e bêdziesz uczestniczyæ w pertraktacjach, szy-
kuje siê jakiœ wa¿ny s³u¿bowy wyjazd. Twoje sza-
re komórki œwietnie pracuj¹, bêdzie to zatem ide-
alny moment na zdanie trudnego egzaminu lub
pomyœlne za³atwienie kontraktu. 

�� RAK 22.06-22.07
Przed Tob¹ dni pe³ne okazji i szans na upragnio-
ne zmiany, ale wykorzystaj je przede wszystkim
na za³atwienie wa¿nych spraw. Pomyœl o rozmo-
wie z szefem na temat podwy¿ki, planety wró¿¹
przyp³yw gotówki! Nie daj siê tylko wci¹gn¹æ
w ¿adne rozgrywki personalne – w domu lub
w pracy – bo mo¿esz wiele straciæ.

�� LEW 23.07-23.08
W pierwszej po³owie grudnia bêdzie nieco zamie-
szania, poœpiechu, irytacji. Jak zwykle, w grudniu
bêdziesz mia³ wiêcej obowi¹zków. Potem bêdzie
ju¿ lepiej i w drugiej po³owie szykuje siê parê dni
pe³nego relaksu. Bêdziesz o¿ywiony, pe³en rado-
œci i optymizmu. ¯adne troski nie bêd¹ mia³y do
Ciebie dostêpu, zapomnisz te¿ o trapi¹cych Ciê
problemach. 

�� PANNA 24.08-23.09
Przyjemnoœci czekaj¹ Ciê pod koniec miesi¹ca,
teraz jeszcze musisz popracowaæ.  Sprawy za-
wodowe nabior¹ tempa. Niezwyk³e o¿ywienie za-
uwa¿ysz w interesach. Niewykluczone, ¿e znaj-
dziesz oryginalne i zaskakuj¹ce rozwi¹zanie ja-
kiegoœ swojego problemu. Warto pomyœleæ
o zmianie imagu lub odœwie¿eniu garderoby –
efekty zadziwi¹ wszystkich. 

�� WAGA 24.09-23.10
Mo¿e warto wykorzystaæ koniec roku na za³atwie-
nie zaleg³ych spraw w urzêdach, nie odk³adaj na
potem op³acania rachunków. Nie bêdziesz ¿a³o-
waæ swojej decyzji, wszystko, co zrobisz teraz,
zwróci Ci siê podwójnie. Jeœli tego nie wykona³eœ
do tej pory - zacznij za³atwiaæ formalnoœci zwi¹-
zane z wyjazdem i zafunduj sobie i swojej drugiej
po³owie uroczy wypad do ciep³ych krajów... lub
do gor¹co Ciê oczekuj¹cych znajomych…

�� SKORPION 24.10-23.11
W sprawach finansowych nie grozi ci ryzyko nie-
przemyœlanych decyzji, nauczy³eœ siê wreszcie
rozs¹dnie gospodarowaæ pieniêdzmi. Skorpiony,
które zajmuj¹ siê interesami maj¹ szansê zbudo-
waæ fortunê opart¹ na solidnych fundamentach.
Jeœli zamierzasz siê zakochaæ - wykorzystaj nad-
chodz¹ce tygodnie, bo potem mo¿e siê okazaæ,
¿e ominê³a Ciê szansa na wspania³e uczucie. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Przed Tob¹ udany miesi¹c, pod warunkiem, ¿e bê-
dziesz konsekwentny, a nawet uparty, i to, co roz-
poczniesz, doprowadzisz do koñca. Ogarniêty s³o-
mianym zapa³em, mo¿esz mieæ tendencjê do za-
czynania kilku spraw naraz i przerywania ich w po-
³owie. W uczuciach mo¿e byæ gor¹co, zw³aszcza
zwi¹zek z Baranem mo¿e obfitowaæ w wiele ekscy-
tuj¹cych chwil. Nie zapominaj tylko o dbaniu o w³a-
sne zdrowie – bo inaczej œwiêta spêdzisz... w ³ó¿ku.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Mo¿esz byæ w nastroju niezwykle romansowym.
NajwyraŸniej ta pora roku dzia³a na Twoje zmys³y.
Pocz¹tkowa fascynacja mo¿e siê przerodziæ
w ciekawy zwi¹zek. Jeœli Ci na czymœ bardzo za-
le¿y, siêgnij po to, nie czekaj¹c na mannê z nie-
ba! Nie zabraknie okazji do mi³ych spotkañ i za-
bawy. 

�� WODNIK 21.01-19.02
W pierwszej po³owie miesi¹ca zajmiesz siê spra-
wami finansowymi i karier¹, poniewa¿ otworz¹
siê przed Tob¹ nowe mo¿liwoœci. Wola dzia³ania
i si³a przebicia bêd¹ teraz bardzo du¿e, a ener-
gia, która Ciê rozpiera sprawi, ¿e wiele spraw po-
toczy siê po Twojej myœli. W sprawach sercowych
nie wymagaj zbyt wiele od partnera, który wbrew
pozorom bardzo chce spe³niaæ twoje ¿yczenia.

�� RYBY 20.02-20.03
Uwierz we w³asne si³y i zab³yœnij w oczach
zwierzchników. Pozwól, by Twój urok osobisty za-
cz¹³ pracowaæ na Twoj¹ korzyœæ. Nie podejmuj
teraz ¿adnych decyzji bez namys³u – pod wp³y-
wem innych osób – bo odpowiedzialnoœæ ponie-
siesz tylko Ty. Na zakupach stosuj zasadê jak
przy posi³kach, jedz lub kupuj po³owê – wtedy
œwiêta Ciê nie zrujnuj¹. 

Merlin

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

PPoorrzząąddkkii  śśwwiiąątteecczznnee  cczzaass  zzaa−−
cczząąćć!!  OOttoo  kkiillkkaa  rraadd  ddoo  wwyykkoo−−
rrzzyyssttaanniiaa..

LLśśnniiąąccee  ookknnaa,,  bbeezz  ssmmuugg –
to marzenie każdej pani domu.
Czy próbowałyście polerowania
ich… starymi, czystymi rajsto−
pami? Są skuteczniejsze, niż
gazety, zwłaszcza przy dzisiej−
szych farbach drukarskich…

SSrreebbrrnnaa  bbiiżżuutteerriiaa  ii ssttoołłoo−−
wwaa  ggaallaanntteerriiaa − na dno garnka
emaliowanego włożyć kilka
warstw folii aluminiowej, ta−
kiej, jak do pieczenia, bły−
szczącą strona do góry i wsy−
pać kilka łyżek soli po czym za−
lać wodą. Proporcje wody i so−
li to około 2 łyżki na pół litra.
Zagotować i gotować odkryte
kilka minut, po czym włożyć na
folię srebrne pierścionki, łań−
cuszki, kolczyki czy np. srebrne
sztućce. Uwaga na srebro
zdobione kamieniami, by ich
nie uszkodzić! Trzymać zanu−
rzone do wystygnięcia wody,
następnie wyjąć, opłukać sta−
rannie zwykłą wodą i koniecz−
nie wypolerować do sucha.
Efekty – rewelacyjne! Jeśli
ktoś ma stary garnek alumi−
niowy, może to zrobić bezpo−
średnio w nim, bez używania
folii. Warto tylko podrapać
garnek wewnątrz widelcem, by
usunąć część warstwy utle−
nionej. Działa znakomicie!

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
NNaaddsszzeeddłł  cczzaass  wwrróóżżbb  ii zzaabbaaww  rroozzmmaaiittyycchh,,  wweeddllee  ssttaarreeggoo  oobbyy−−
cczzaajjuu..  JJaakkiicchh??

2255  lliissttooppaaddaa – dzień św. Katarzyny, patronki kawalerów.
W ten dzień, zwany „katarzynkami”, młodzi panowie wróży−
li sobie na różne sposoby, kiedy i jaką pannę pojmą za żonę.

2299  lliissttooppaaddaa – Andrzejki! W wigilię św. Andrzeja panny lejąc wosk i na wie−
le innych sposobów wróżyły sobie, co przyniesie im przyszłość. W wielu krajach
andrzejkowe święto obchodzone jest 30 listopada. Ciekawostka: w Szkocji ten
dzień to święto bankowe!

0044  ggrruuddnniiaa – Barbórka, dzień św. Barbary, patronki górników. Po uroczystej
mszy orkiestra górnicza paraduje po mieście, organizowane są spotkania bar−
dziej i mniej oficjalne, w galowych mundurach, w tym tzw. Karczmy Piwne. Po
odśpiewaniu górniczego hymnu zaczyna się huczna biesiada z konkursami, wy−
stępami, honorowaniem zasłużonych, mnóstwem śmiechu i dobrej zabawy.

0066  ggrruuddnniiaa  – Mikołajki, dzień św. Mikołaja, który tego właśnie dnia przyno−
sił grzecznym dzieciom prezenty – zabawki, słodycze. Niegrzeczne dzieci mogły
liczyć w jednych regionach Polski na węgiel zamiast łakoci, w innych – surowe
kartofle lub rózgę. Dziś mikołajkowe prezenty są symboliczne, a na Mikołaja cze−
kamy w Wigilię, przy choince! CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Kuchnia pe³na aromatów. Mi³e zapachy smako-
witych potraw, niepowtarzalny domowy klimat,
gdy za oknem szaro i nieprzyjemnie. Do wyboru!

✓✓ Ry¿ z curry – na patelniê wlaæ ³y¿kê oliwy, rozprowa-
dziæ, postawiæ na œrednim gazie. Wsypaæ 3/4 kubka suro-
wego ry¿u i sma¿yæ wolno, stale mieszaj¹c, a¿ ry¿ stanie
siê mlecznobia³y lub lekko z³ocisty. Nie rumieniæ! Gdy gotowy, wsypaæ dobr¹ ³y¿-
kê przyprawy curry, starannie wymieszaæ, podpra¿yæ lekko i wlaæ 1,5 kubka go-
r¹cej wody. Nastêpnie osoliæ i dusiæ pod przykryciem do miêkkoœci, jak kto lubi
- od 10 do 15 minut. Pod koniec mo¿na dodaæ s³odkie, suszone œliwki kalifornij-
skie, krojone w w¹skie paseczki. Doskona³y do pieczonego drobiu i schabu!

✓✓ Makaron bulionowy - litr klarownego bulionu (mo¿e byæ z kostki) zagoto-
waæ, wsypaæ makaron (rurki, kokardki itp.). Makaron ugotowaæ, jak w zwyk³ej
wodzie. Gdy gotowy, odcedziæ, posypaæ dobrym, t³ustym bia³ym serem kruszo-
nym i zajadaæ! Zamiast bia³ego sera mo¿na daæ gor¹cy sos pomidorowy i tarty
ser ¿ó³ty.

✓✓ Kartofelki pieczone – obgotowane w mundurkach ziemniaki (powinny byæ
wszystkie tej samej wielkoœci) póki gor¹ce, pokroiæ na æwiartki, wrzuciæ do miski
i zalaæ mieszanin¹ dobrej oliwy, sol¹ i z przyprawami (2-3 czubate ³y¿ki zió³ na
pó³ kubka oliwy na 1-1,5 kg ziemniaków). Mog¹ to byæ gotowe przyprawy do po-
traw z ziemniaków, albo czubrica, lub np. kompozycja rozmarynu, oregano i ba-
zylii, co kto lubi. Starannie wymieszaæ tak, by ziemniaki by³y dobrze otoczone zio-
³ami. Ca³oœæ wy³o¿yæ do niskiej brytfanny, piec w piekarniku na doœæ mocnym ga-
zie do zrumienienia. Znakomite z surówk¹ z kiszonej kapusty z jab³kiem i cebul-
k¹, albo posypane tartym, ¿ó³tym serem, popijane bia³ym winem lub piwem. Ta-
kie ziemniaki mo¿na te¿ zalaæ œmietan¹, wybe³tan¹ z jajkiem i ponownie zapiec. 

✓✓ Zdrowo i zio³owo - garœæ œwie¿ych liœci bazylii zmiksowaæ na g³adko
z ostrym serkiem paprykowym z kubeczka, z¹bkiem czosnku i odrobin¹ mleka
lub œmietany, by ca³oœæ mia³a konsystencjê niezbyt gêstego kremu. To pyszny
dodatek do makaronu, ugotowanego al dente, do pieczonych ziemniaków lub
zdrowy dip. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Zmierzch. Na cmentarzu grabarz kopie

grób. Wtem w alejce nieopodal budzi się
zamroczony pijak. Patrzy na grabarza i my−
śli: „Wystraszę go!” Zakrada się od tyłu

i raptem wrzeszczy:
− Haaa!!! Grabarz nie reaguje. Pijak próbuje dalej: −

Buhahahahaaaa!!!!!!
Grabarz nadal robi swoje. Pijak rezygnuje i zmierza do

wyjścia. Ledwie przekroczył cmentarną bramę, a tu jak nie
dostanie łopatą przez łeb raz! I drugi! 

Przewrócił się na ziemię, patrzy, a nad nim pochyla
się grabarz i surowo grozi palcem: − Straszymy, biegamy,
skaczemy, wygłupiamy się… ale za bramę NIGDY NIE WY−
CHODZIMY!!! WWeessoołłyy  RRoommeekk

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 14 dni od daty
ukazania siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 21/2008: „B³êdy to droga do
prawdy”. Nagrodê ksi¹¿kow¹ wylosowa³a p. Hanna ¯urawska z ul. Jagielloñskiej.
Wa¿ne do 12.12.2008 r. 
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KUPIĘ

�� AAAAA Antyki, monety, po-
cztówki, znaczki, ksi¹¿ki, obra-
zy, meble i inne przedmioty. 

Tel. 022 610-33-84; 
0601-235-118

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

Tel. 022 498-65-95
� 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
� STUDIA PODYPLOMOWE
- studia mened¿erskie dla dewe-
loperów, audytor energetyczny
do sporz¹dzania œwiadectw ener-

getycznych 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

� Szkolenia BHP. 
Tel. 022 879-87-66

� Szko³a Policealna. 
Tel. 022 498-65-95

� 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/sprzedam

� Dom – piêtrowy 279 m kw.;
stan surowy, zamkniêty + budyn-
ki pod dzia³. gospodarcz¹ o pow.
900 m kw., w tym 2 mieszkania,
pow. 151 m kw.; media, 3 gara¿e
– dzia³ka 1970m kw. Cena
2.800.000 PLN – Józefów
k/Otwocka. Tel. 0600-297-508
RAMKA
PILNIE SPRZEDAM 2-poko-
jowe mieszkanie (47 m kw.) na
oœ. Ostrobramska. Do remontu.
Cena 330.000 z³. Tel.0502-180-
552 

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
� 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 WTRY-
SKARKACH – FALENICA.

Tel. 0501-295-814 (godz. 8-16)
RAMKA
�� Przyjmiemy kobiety i mê¿-
czyznê do pracy w sklepie ul.
Tarnowiecka 2. Tel. 022 740-
01-90
� SERWISANT-KONSERWA-
TOR WTRYSKAREK - FALE-
NICA. Tel. 0605-386-852
� Sprz¹tanie mieszkania na Gro-
chowie w pi¹tki. Tel. 603-710-719
� Zatrudniê osoby do sprz¹tania
obiektu w Aninie. 

Tel. 0508-332-840

SZUKAM PRACY

� Posprz¹tam, ugotujê, zaopie-
kujê siê dzieckiem. 

Tel. 022 39-46-364

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 – ob-
s³uga. 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 

RÓŻNE

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

0606-763-006
RAMKA
� Opieka nad 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 
��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! 

www.lemag-tvsat.waw.pl  
Tel. 022 815-47-25; 0501-123-566 
�� 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
� FOCUS SERVICE - naprawa
telewizorów w domu klienta. 

Tel. 0603-40-90-20
�� Futra, ko¿uchy, odzie¿ skórza-
na – us³ugi miarowe, przeróbki,
wszelkie naprawy ul. Zamieniec-
ka 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
� Malarska, tapety, g³adŸ osobi-
œcie. Doœwiadczenie - mistrz.

Tel. 022 810-90-22
��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 zagra-
nicznych, magnetowidów, urz¹-
dzeñ elektronicznych. Gwaran-
cja. 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 
� 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

RAMKA

Przeprowadzki. 
Bracia Ostromeccy 
Tel. 0601-148-434
�� REMONTY, ADAPTACJE. 

Tel. 0504-242-103
�� STOLARZ - wykona solidnie -
meble, zabudowy, kuchnie, szafy,
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. 0602-440-484; 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

�� Eko-Zdrowie - Sklep Zielar-
sko-Medyczny CH Szembeka
paw. 75 i 165A – bogaty wybór
zió³, ¿ywnoœci ekologicznej
i bezglutenowej, wód leczni-
czych. Tel. 022 333-20-75; 
022 333-23-65, e-zdrowie.abc24.pl 
� 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

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 nad 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 Ostromeccy. 
Tel. 0601-148-434
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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

Czynne pon.-pt. 7.00-19.00; sobota 7.00-14.00 rybyumarty@interia.pl   tel.022-353-69-55

ZAPRASZAJ¥ NA:
� Przetwory rybne 

� Owoce morza œwie¿e i mro¿one 
� Dalekomorskie ryby œwie¿e 

� Kuchnie Œwiata – delikatesowe art. spo¿ywcze
� Ciastka rêcznie robione z Radzymina 
� Domowe wyroby garma¿eryjne
� Pieczywo œwie¿e z SPC

Ryby u Marty
– Brazylijska 1

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 17 XII, 7 i 21.I.09
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 34

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

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

Materia³y sypkie i izolacyjne 
(papa, styropian, we³na)

Rynny „GALECO” �� Prêt zbrojeniowy



11112222    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

Powoli, ale wyraŸnie ro-
œnie œwiadomoœæ konsu-
mentów na temat stosowa-
nia olejów. Zwiêksza siê
ich wybór: olej lniany (wró-
ci³ do ³ask), olej makowy,
z ostropestu, z wiesio³ka,
z pestek dyni. Co wybraæ?

Wiedz¹ na temat, jakie
t³uszcze s¹ dla nas najlep-
sze, dysponuje p. Agnie−
szka Sienkiewicz – kon-
sultant dietetyk Organic
Farmy Zdrowia. 

B.J.: - Jak wygl¹da
prawid³owy podzia³:
do sma¿enia i in-
nych gor¹cych ope-
racji w kuchni, a te
do sa³atek, czy na-
wet na okrasê?

Agnieszka Sienkie-
wicz: - Najwa¿niej-
szym wyznacznikiem
jakoœci ka¿dego oleju
jest sposób jego otrzy-
mania - czy by³ t³oczo-
ny na zimno czy te¿
w procesie rafinacji.
Doskona³y do sma¿e-
nia jest nasz rodzimy
olej rzepakowy, ale
w³aœnie musi mieæ na-
pis „t³oczony na zim-
no”, w jego przypadku
okreœlenie „z pierw-
szego t³oczenia” nie
niesie ¿adnych dla
nas korzyœci. Nato-
miast w przypadku oli-
wy z oliwek napis
„extra vergine” gwa-
rantuje oliwê najwy¿-

szej jakoœci, t³oczon¹ na
zimno bez chemicznych do-
mieszek. Zachowuje ona
wszystkie swoje cenne sk³a-
dniki w temperaturze do 28
st. C, jednak mo¿emy rów-
nie¿ na niej sma¿yæ, nie do-
puszczaj¹c do punktu dy-
mienia (230 st. C), gdy¿ wte-
dy wydzielaj¹ siê szkodliwe
substancje. Olej lniany i s³o-
necznikowy nie powinny byæ
u¿ywane do sma¿enia. 

B.J.: - Dlaczego te t³u-
szcze s¹ takie cenne? 

A.S.: - To w³aœnie w ole-
jach znajduj¹ siê nienasyco-
ne kwasy t³uszczowe,
których nasz organizm sam
nie wytwarza - trzeba je do-
starczyæ z zewn¹trz.

B.J.: - A jak je przecho-
wywaæ, ¿eby nie zniszczyæ
witamin?

A.S.: - Poniewa¿ kwasy
t³uszczowe i witaminy s¹ po-

datne na utlenianie -
najwa¿niejsza jest
ciemna butelka oraz
przechowywanie z da-
la od Ÿród³a ciep³a
i œwiat³a. Olej lniany
zimno t³oczony, nieo-
czyszczony nale¿y
przechowywaæ w wa-
runkach ch³odniczych
bez dostêpu œwiat³a
i powietrza. W naszych
delikatesach mo¿na go
znaleŸæ w lodówce
w bia³ych torebkach. 

Bardzo chêtnie po-
ka¿ê ca³e omawiane
bogactwo podczas
pi¹tkowego dy¿uru od
godz. 12.00 do godz.
18.00 w delikatesach
Organic Farmy Zdro-
wia przy ul. Fieldorfa
róg Meissnera na Go-
c³awiu (022 671-04-15),
albo udzielê wyja-
œnieñ przez Internet:
a.sienkiewicz@orga-
nicmarket.pl

AS 2008

Olejowe porady Agnieszki Sienkiewicz 

Złoto na półkach 
Organic Farmy Zdrowia

Oleje i oliwy t³oczone na zimno w szerokim
wyborze, zarówno pod wzglêdem rodzajów
jak i pochodzenia.

REKLAMA REKLAMA

Szacunkowy, ubieg³orocz-
ny bilans sezonu grypowego
w zwyk³ym województwie, to
blisko 60 mln z³, wliczaj¹c ko-
szty ZUS, wydatki pracodaw-
ców na zwolnienia, wydatki
ka¿dego z chorych w aptekach
i koszty hospitalizacji oraz le-
czenia osób z powik³aniami.

A chorowali przecie¿ tylko
niektórzy! Jeœliby wszyscy
mieszkañcy województwa –
wszyscy, nie tylko ci, którzy
siê rozchorowali (minus ma³a
grupa osób z przeciwwskaza-
niami) – zostali zaszczepieni

przecie grypie, koszt takiej ak-
cji wyniós³by „ledwie” 40 mln
z³otych!

Krajowy Oœrodek ds. Grypy,
jeden ze 122 na œwiecie, bije na
alarm. Wirus grypy, pod mikro-
skopem elektronowym przypo-
minaj¹cy piêknego, kolczaste-
go kasztana, mutuje w zawrot-

nym tempie i nie³atwo go poko-
naæ. 

Zdaniem lekarzy, gdyby wy-
buch³a epidemia ptasiej grypy
na skalê œwiatow¹, poch³onê³a-
by oko³o 100 mln ofiar, pod-
czas gdy w krwawej I wojnie

œwiatowej zginê³o ich 9 mln!
A przecie¿ nie zabronimy pta-
kom lataæ… 

Grypa – choroba, której nie
wolno lekcewa¿yæ i bagatelizo-
waæ. Czego o niej nie wiemy?
¯e osoba chora zara¿a otocze-
nie ju¿ na kilka dni przed wy-
st¹pieniem objawów i – uwa-
ga! – jeszcze kilka dni po ich
ust¹pieniu! Inkubacja trwa 2-3
dni i poza wysok¹ gor¹czk¹
i objawami, podobnymi do
przeziêbienia, mo¿e powodo-
waæ zaburzenia œwiadomoœci,

drgawki, wysypkê, zw³aszcza
u dzieci. 

Pogrypowe komplikacje, te
zaawansowane, wymagaj¹ce
hospitalizacji, to nie wszystko.
Chorzy z nadciœnieniem zauwa-
¿aj¹ gwa³towny jego wzrost,

astmatycy – nasilenie dolegli-
woœci, cierpi¹cy na choroby ne-
rek – podobnie. Grypa jest te¿
bardzo niebezpieczna dla ciê-
¿arnych – œmiertelnoœæ z jej po-
wodu u kobiet w 9 miesi¹cu
ci¹¿y siêga 61%!

Specjaliœci twierdz¹, ¿e jeden
dolar wydany na profilaktykê to
oszczêdnoœæ 100 dolarów, wy-
danych na leczenie. Nawet, je-
œli dolarowe przeliczniki nie do
koñca odpowiadaj¹ z³otówko-
wym, warto o grypie wiedzieæ
wiêcej, a zw³aszcza – zaszcze-
piæ siê.

Prof. Lidia Brydak, kierow-
nik Krajowego Oœrodka ds.
Grypy NIZP-PZH i prof. An-
drzej Steciwko, kierownik Ka-
tedry Zak³adu Medycyny Ro-
dzinnej AM we Wroc³awiu
apeluj¹: - Grypa to ostatnia nie-
kontrolowana plaga ludzkoœci,
powoduj¹ca liczne powik³ania,
nieodwracalne lub koñcz¹ce siê
zgonem. Dane Œwiatowej Orga-
nizacji Zdrowia, Unii Europej-
skiej oraz naukowe fakty wska-
zuj¹ na bardzo du¿e prawdopo-
dobieñstwo wyst¹pienia pande-
mii grypy.

Mówi¹c krótko – warto siê
szczepiæ. Grupy podwy¿szone-
go ryzyka, to m.in. osoby po
przeszczepach, osoby powy¿ej
50 roku ¿ycia, przewlekle cho-
rzy (zw³aszcza uk³ad kr¹¿enia
i oddechowy) oraz – uwaga –
dzieci i m³odzie¿ od 6 miesiêcy
do 16 lat, leczone przewlekle
kwasem acetylosalicylowym
i kobiety, planuj¹ce ci¹¿ê, a tak-
¿e wszyscy, którzy z racji swo-
jej pracy maj¹ stycznoœæ z du¿¹
iloœci¹ osób. Nie mo¿na tego
lekcewa¿yæ. Bo ¿ycie jest bez-
cenne. eGo

CO WIESZ O GRYPIE?
Obliczono, ¿e domowe leczenie typowej, ty-
godniowej grypy kosztuje niewiele ponad
40 z³. Witamina C, aspiryna, krople do nosa,
syrop, wapno itp. Oczywiœcie, bez antybio-
tyków. Ale to nie wszystkie koszty!

Powrót 
dy¿urów okulistycznych

w Warszawie
S³u¿by podleg³e wojewodzie mazowieckiemu Jackowi
Koz³owskiemu doprowadzi³y do utworzenia grafiku
dy¿urów okulistycznych – do koñca 2008 roku –
w szpitalach na terenie Warszawy.

DATA

04 grudnia
05 grudnia
06 grudnia
07 grudnia
08 grudnia
09 grudnia
10 grudnia
11 grudnia
12 grudnia
13 grudnia
14 grudnia
15 grudnia
16 grudnia
17 grudnia
18 grudnia
19 grudnia
20 grudnia
21 grudnia
22 grudnia
23 grudnia
24 grudnia
25 grudnia
26 grudnia
27 grudnia
28 grudnia
29 grudnia
30 grudnia
31 grudnia
01 stycznia

DZIEÑ

czwartek
pi¹tek
sobota

niedziela
poniedzia³ek

wtorek
œroda

czwartek
pi¹tek
sobota

niedziela
poniedzia³ek

wtorek
œroda

czwartek
pi¹tek
sobota

niedziela
poniedzia³ek

wtorek
œroda

czwartek
pi¹tek
sobota

niedziela
poniedzia³ek

wtorek
œroda

czwartek

SZPITAL

Sierakowskiego 13
Kondratowicza 8

Sierakowskiego 13
Wo³oska 137

Czerniakowska 231
Bursztynowa 2/Niek³añska 6

Lindleya 4
Sierakowskiego 13

Stêpiñska 19/25
Kondratowicza 8

Sierakowskiego 13
Stêpiñska 19/25
Kondratowicza 8

Lindleya 4
Sierakowskiego 13

Wo³oska 137
Bursztynowa 2/Niek³añska 6

Wo³oska 137
Czerniakowska 231

Stêpiñska 19/25
Lindleya 4

Sierakowskiego 13
Stêpiñska 19/25

Czerniakowska 231
Wo³oska 137

Czerniakowska 231
Kondratowicza 8

Lindleya 4
Sierakowskiego 13
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REKLAMA REKLAMA

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

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

Czêsto powtarzane zda-
nie: „S³yszê dobrze, po pro-
stu nie rozumiem co do mnie
mówisz!” nale¿y potrakto-
waæ jako pierwsze ostrze¿e-
nie. Na szczêœcie szybki roz-
wój nowych technologii
przyczynia siê do powstawa-
nia coraz doskonalszych
rozwi¹zañ dla osób niedo-
s³ysz¹cych, dziêki czemu ci-
che i dawno zapomniane
dŸwiêki mo¿na us³yszeæ na
nowo! A korzyœci jest wie-
le...

Ludzki uk³ad s³uchowy
jest bardzo z³o¿ony, a gdy
zaczyna szwankowaæ, nie
wystarczy po prostu za³o¿yæ
jakiœ tam aparat s³uchowy,
w³¹czyæ go i ustawiæ g³o-
œnoœæ. Aby jak najlepiej wy-

korzystaæ s³uch, nale¿y za-
cz¹æ od wizyty u specjalisty.
Zbada on s³uch, wypyta
o styl ¿ycia i wspólnie z pa-
cjentem znajdzie najlepsze
rozwi¹zanie.

Nowoczesne aparaty s³u-
chowe potrafi¹ w gruncie
rzeczy zdzia³aæ cuda, dopa-
sowuj¹c siê do niedos³uchu
konkretnego pacjenta, jego
jedynej w swoim rodzaju
anatomii ucha i stylu ¿ycia.
Te najnowoczeœniejsze wy-
posa¿one s¹ w uk³ady
sztucznej inteligencji, które
nieustannie monitoruj¹ to,
co dzieje siê w otoczeniu
s³uchowym osoby niedos³y-
sz¹cej i skutecznie reaguj¹
na jego zmiany. Wspó³cze-
sne aparaty s³uchowe to

zminiaturyzowane kompute-
ry, o olbrzymich mo¿liwo-
œciach przetwarzania dŸwiê-
ku, które mog¹ wspó³praco-
waæ z telefonami komórko-
wymi i innymi urz¹dzeniami
elektronicznymi jak np. od-
twarzacze mp3. Wystêpuj¹
we wszystkich kszta³tach
i rozmiarach – od ma³ych
dyskretnych modeli we-
wn¹trzusznych do ró¿no-
barwnych modeli zausznych
w odcieniach 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 korzystaæ. Ka¿dy ma
swój w³asny styl ¿ycia, zain-

teresowania i zdolnoœci,
a aparaty s³uchowe i progra-
my do ich ustawiania potra-
fi¹ wzi¹æ to wszystko pod
uwagê. - Niezbêdnym
Ÿród³em sukcesu przy dobo-
rze aparatu s³uchowego jest
zrozumienie potrzeb pacjen-
ta i uwzglêdnienie jego indy-
widualnego trybu ¿ycia. Sta-
ranna analiza oczekiwañ pa-
cjenta umo¿liwia zapropo-
nowanie konkretnego roz-
wi¹zania w postaci nowo-
czesnego aparatu s³uchowe-
go – mówi pani Ryta Tur-
czyñska, dyplomowany au-

dioprotetyk z firmy FONI-
KON, która specjalizuje siê
w niesieniu pomocy osobom
niedos³ysz¹cym.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹
promocj¹ pracownicy gabi-
netów audioprotetycznych
firmy Fonikon zapraszaj¹
wszystkich zainteresowa-
nych na bezp³atne badanie
s³uchu oraz konsultacjê au-
dioprotetyczn¹. Istnieje
mo¿liwoœæ skorzystania
z refundacji NFZ i œrodków
PFRON. Osobom niepe³no-
sprawnym proponujemy
wizyty domowe. Z uwagi na

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 pal-
ców. Jeœli go nam ubywa, tracimy czêœæ siebie, czêœæ naszej
to¿samoœci. Niedos³uch to problem nie tylko osoby s³abo s³y-
sz¹cej, ale tak¿e jej rodziny i przyjació³, którzy znajduj¹ siê po
drugiej 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

WARSZAWA

� 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

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

du¿e zainteresowanie naszy-
mi us³ugami prosimy o tele-
foniczne umawianie wizyt
(ul. Ostro³êcka 4, tel. 022
498 74 80; ul. Br. Czecha 39,
tel. 022 353 42 50) AS 2008

NOWO OTWARTY
SKLEP ZAOPATRZENIA

REHABILITACYJNO−ORTOPEDYCZNEGO
zaprasza 

ul. Grenadierów 25/27
w godz.10.00-18.00

tel. 022 810−19−24
Realizujemy zlecenia NFZ




