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Bo¿e 
Narodzenie

W pierwszym okresie Ad-
wentu mamy piêkn¹ Uroczy-
stoœæ Niepokalanego Poczêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny. Do-
gmat o Niepokalanym Poczê-
ciu zosta³ og³oszony przez Pa-
pie¿a Piusa IX 8 grudnia 1854
roku, ale prawdê tê wspomina-
no i czczono o wiele wieków
wczeœniej. 

Mo¿e niektórzy bêd¹ zasko-
czeni, ale Matka Bo¿a nie od
razu by³a doros³¹, Ona te¿ tak
jak my mia³a swoje dzieciñ-
stwo. Napisa³ Ksi¹dz Jan
Twardowski: „Nie wierz¹ œwiê-
tej Annie wszyscy wa¿ni œwiêci,
¿e zna³a Matkê Bo¿¹ w sukien-
ce do kolan, z dowcipnym war-
koczykiem i weso³¹ grzywk¹,
w sanda³ach z rzemykami, co
by³y niepewne, biegaj¹c¹ jak
wróbel polski po podwórku, ze-
rkaj¹c¹ do studni orzechowym
okiem, poznaj¹c¹ zapachy
i uparte smaki, jak s³odki, kwa-
œny, s³ony i najczêœciej gorzki,
zw³aszcza, gdy pies wprost
z budy nie archanio³ dziwny,
demonstrowa³ ogonem liryzm
prymitywny. O córko œwiêtej
Anny z naj¿ywszych obrazów,
tak ludzka, ¿e nie by³aœ doros³¹
od razu”. 

Dwadzieœcia wieków temu
cesarz rzymski August wyda³
dekret nakazuj¹cy spis lud-
noœci w ca³ym rzymskim 

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
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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

W WAWRZE WRZE

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

� 667722−−7777−−7777

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!

TŁUMACZENIATŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe –– wwsszzyyssttkkiiee  jjęęzzyykkii

www.att.waw.pl

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

OSTATNIE MIESZKANIA 
DO SPRZEDA¯Y!!!

Zakoñczenie inwestycji marzec 2009 r.
Lokalizacja: 

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

www.egrib.pl Tel./fax 022 879−73−86

REKLAMA REKLAMA

Niestety, nie mo¿emy napisaæ Czytelnikom, czy stary przewo-
dnicz¹cy zosta³ nowym przewodnicz¹cym rady Wawra. Sesja, na

której zaproponowano now¹ kandydaturê zosta³a przerwana i mia-
³a byæ kontynuowana w czasie, gdy nasze pismo ju¿ siê drukowa-
³o. Ale, od pocz¹tku – 8 grudnia radni odwo³ali ze stanowiska prze-
wodnicz¹cego Andrzeja Wojdê. Za odwo³aniem g³osowa³a zdecy-
dowana wiêkszoœæ wawerskich rajców (a¿ 13 z 23 radnych). Do-
tychczasowa praca przewodnicz¹cego zosta³a oceniona bardzo ne-
gatywnie. Zarzuty, jakie radni stawiali Andrzejowi Wojdzie 
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O nas artyku³ na str. 3
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„Cuda” w Wawrze nikogo ju¿ nie dziwi¹. Ale
mog¹ zaskakiwaæ. Ostatnio, 8 grudnia, rada
Wawra odwo³a³a swojego przewodnicz¹cego
Andrzeja Wojdê. Trzy dni póŸniej rajcy zapro-
ponowali nowego przewodnicz¹cego. Zg³o-
szony kandydat to... Andrzej Wojda.

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
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REKLAMA REKLAMA

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Molestowa³ podopieczne
Do komisariatu w Weso³ej

zatelefonowa³a dyrektor jednej
ze szkó³ podstawowych. Dwie
uczennice, 13-latka i 14-latka
zwierzy³y siê swojej wycho-
wawczyni, ¿e ich opiekun
z Rodzinnego Domu Dziecka
molestuje je seksualnie.
Dziewczynki zosta³y odizolo-
wane od sprawcy. 30-letniego
Marka O. zatrzymano pod za-
rzutem wykonywania czynno-
œci seksualnych z osobami po-
ni¿ej 15 roku ¿ycia. Zeznania
dziewczynek znalaz³y potwier-
dzenie w materiale dowodo-
wym. S¹d zdecydowa³ o tym-
czasowym aresztowaniu podej-
rzanego. Grozi mu do 10 lat
wiêzienia.

Wpadli tu¿ po skoku
38-letni Tomasz Z., 20-letnia

Barbara M. i 35-letni Arnold S.
zostali zatrzymani przez poli-
cjantów w chwilê po dokonaniu
dwóch kradzie¿y z w³amaniem.
Jeden z mieszkañców osiedla
Goc³aw Lotnisko zawiadomi³
policjê, ¿e mê¿czyzna w czar-
nej czapce zakleja wizjery
w drzwiach mieszkañ. Na miej-
scu, pod budynkiem patrol za-
trzyma³ trzy osoby z kilkoma
torbami. Mieli w nich rzeczy
skradzione z komórek nale¿¹-
cych do w³aœcicieli mieszkañ.
Wszyscy troje byli ju¿ w prze-
sz³oœci karani za podobne prze-
stêpstwa. 

Zdradzi³y go œlady
W mieszkaniu przy ul. Zgier-

skiej dokonano zuchwa³ej kra-
dzie¿y. Z³odziej dosta³ siê do
œrodka przez uchylone okno
i ukrad³ odtwarzacz dvd i wie-
¿ê. Funkcjonariusze ustalili, kto

móg³ dokonaæ kradzie¿y z mie-
szkania.Kiedy udali siê do
miejsca zamieszkania podejrze-
wanego Adriana S., ich przypu-
szczenia potwierdzi³y siê. Mê¿-
czyznê zdradzi³y œlady pozosta-
wione na miejscu w³amania.

Podczas dalszych czynnoœci
okaza³o siê, ¿e nie jest to jedy-
ne przestêpstwo, jakiego dopu-
œci³ siê 23-latek. Wiosn¹ tego
roku wyszed³ z wiêzienia.
Odbywa³ tam pó³toraroczn¹ ka-
rê pozbawienia wolnoœci. Do
wiêzienia trafi³ za w³amania
i kradzie¿e. Bardzo szybko jed-
nak powróci³ na przestêpcz¹
drogê. W trakcie czynnoœci
przeprowadzanych przez kry-
minalnych wysz³o na jaw, ¿e na
przestrzeni kilku ostatnich mie-
siêcy Adrian S. dokona³ kilku-
nastu przestêpstw, w tym g³ów-
nie kradzie¿y torebek, portfeli,
telefonów, jak równie¿ kradzie-
¿y z w³amaniem do samocho-
dów, z których krad³ radia. Te-
raz za pope³nienie kolejnych
przestêpstw grozi mu do 10 lat
wiêzienia.

Wpad³ w sza³
Dochodzi³a godz. 4.00 nad

ranem, gdy pod jedn¹ z dysko-
tek dosz³o do awantury. Do
wsiadaj¹cych do golfa dwóch
mê¿czyzn doskoczy³ napastnik,
zacz¹³ uderzaæ w karoseriê sa-
mochodu, a chwilê póŸniej po-
wybija³ wszystkie cztery bocz-
ne szyby i oberwa³ lusterka.
Napastnikiem by³ 20-letni Ni-
kolin O., który zosta³ przewie-
ziony do komendy. Tam zbada-
no stan jego trzeŸwoœci. Mia³
1,2 promila alkoholu we krwi.
Trafi³ do policyjnego aresztu.
Nie wiadomo, co spowodowa³o
atak furii.

Pobili taksówkarza
Taksówkarz nubiry zosta³ po-

bity przez dwóch klientów,
którzy zamówili kurs. Ju¿
w czasie jazdy zaczê³y siê k³o-
poty, mê¿czyŸni zaczêli siê
awanturowaæ, ubli¿ali kierow-
cy, taksówkarz chcia³ ich wysa-
dziæ i przerwaæ kurs. Na parkin-
gu, gdzie zatrzyma³ samochód
i poprosi³ o opuszczenie ta-
ksówki, klienci zaatakowali go.
Wywi¹za³a siê szamotanina.
Mê¿czyŸni pobili kierowcê...
53-letni Grzegorz T. i 24-letni
Piotr G., zostali zatrzymani.
Obaj byli pijani.

I Straży Miejskiej

Bobry z Parku Skaryszew-
skiego zrobi³y sobie prawdziw¹
ucztê podgryzaj¹c oko³o 10
drzew w okolicy jeziorka Ka-
mionkowskiego. Jedno z nich

stoj¹ce bardzo blisko alejki za-
gra¿a³o przechodniom. Stra¿ni-
cy miejscy powiadomieni 13
grudnia o sytuacji wezwali na
miejsce stra¿aków. Stra¿ Po¿ar-
na wyciê³a zagra¿aj¹ce upad-
kiem drzewo, a stra¿nicy za-
wiadomili o problemie bobrów
ZOM, który zarz¹dza terenem
parku. 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!

1962 r.

Warszawa, 
ul. Międzynarodowa 65

tel. 617 61 46

BAR RESTAURACYJNY 

Zapraszamy Państwa
po szeroki asortyment

potraw wigilijnych 
i świątecznych

codziennie 
w godz. 8.00−21.00,

w Wigilię 
do godz. 17.00,
w II dzień świąt 
od godz. 11.00.

imperium. „Wybierali siê wiêc
wszyscy, aby siê daæ zapisaæ,
ka¿dy do swego miasta. Uda³
siê tak¿e Józef z Galilei, z mia-
sta Nazaret, do Judei, do mia-
sta Dawidowego, zwanego Be-
tlejem, poniewa¿ pochodzi³
z domu i rodu Dawida, ¿eby
siê daæ zapisaæ z poœlubion¹
sobie Maryj¹, która by³a brze-
mienna”. Betlejem le¿y oko³o
oœmiu kilometrów na po³udnie
od Jerozolimy. Zwane jest
„Miastem Dawida”, poniewa¿
tu w³aœnie Dawid otrzyma³ na-
maszczenie na króla. Wed³ug
przepowiedni proroków Betle-
jem mia³o siê staæ miejscem
narodzin Mesjasza. Kiedy
Józef i Maryja znaleŸli siê
w Betlejem, „nadszed³ dla Ma-
ryi czas rozwi¹zania. Porodzi-
³a swego pierworodnego Syna,
owinê³a Go w pieluszki i po³o-
¿y³a w ¿³obie, gdy¿ nie by³o dla
nich miejsca w gospodzie”. 

Napisze poeta: „Kiedy roz-
s¹dni siê gorszyli, Bóg
wszechmog¹cy sta³ siê ludzkim
dzieckiem z wyci¹gniêtymi
bezradnie rêkami i œwiat siê
wcale nie zawali³, ale zgarbio-
ny uœmiechn¹³ siê i zacz¹³ siê
prostowaæ”. W œwiêta, sam Je-
zus Chrystus przychodzi do
naszego domu przynosz¹c Mi-
³oœæ, Radoœæ i Pokój. S³owo
Bo¿e i modlitwa Koœcio³a czy-
li ca³ej Wspólnoty w tym tak¿e
Grochowa, s¹ szczególnym
znakiem Jego obecnoœci po-
œród nas. Serdeczne ¿yczenia
œwi¹teczne niech towarzysz¹
ka¿demu z Was. Niech przy-
chodz¹cy Pan obdarzy ³askami
Wasze serca, Koœció³, œwiat,
naszego „Mieszkañca” i co
nam najbli¿sze i drogie – nasze
Rodziny. 

Ks. Krzysztof  Jackowski
Proboszcz Matki Bo¿ej 

Królowej Polskich Mêczenników
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CCUUKKIIEERRNNIIAA−−KKAAWWIIAARRNNIIAA  NNOONNDDEENNBBUURRGG
Warszawa Międzylesie 
ul. PATRIOTÓW 309

vis−a−vis stacji PKP
poleca:

WWYYRROOBBYY  WWŁŁAASSNNEE  
NNAA  NNAATTUURRAALLNNYYCCHH  SSKKŁŁAADDNNIIKKAACCHH
		 TTOORRTTYY  		 CCIIAASSTTAA    

		 CCIIAASSTTKKAA  		 CCIIAASSTTEECCZZKKAA
Realizujemy zamówienia na święta 

i przyjęcia okolicznościowe
tel. 022 615−25−50

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY  
ppoonn..  −−ssoobb..  1100..0000−−1188..0000;;  nniieeddzz..  1100..0000−−1177..0000

dotyczy³y g³ównie z³ego kierowania pracami rady. W przygotowa-
nym przez dzielnicowych samorz¹dowców z PiS wniosku o odwo-
³anie wskazano tak¿e to, ¿e dziwnym zbiegiem okolicznoœci, w bez-
poœrednim s¹siedztwie zamieszkania przewodnicz¹cego zosta³y
zbudowane a¿ trzy ulice. Zreszt¹, skoro wniosek bêd¹cego w mniej-
szoœci klubu PiS, uzyska³ wiêkszoœæ w g³osowaniu, to oznacza, ¿e
negatywnie pracê przewodnicz¹cego oceni³a nie tylko opozycja. 

Trzy dni po tym zdarzeniu odby³a siê kolejna sesja rady Wawra.
W czasie obrad przewodnicz¹cy klubu PO Leszek Jastrzêbski zapro-
ponowa³ powo³anie nowego przewodnicz¹cego, a jako kandydata
wskaza³... Andrzeja Wojdê. – Czy naprawdê nie macie ju¿ innego
kandydata ? – pyta³ Maciej Kulesza z opozycji. Jednak do debaty nad
wyborem przewodnicz¹cego mog³o wcale nie dojœæ, gdy¿ w miêdzy-
czasie zagin¹³ wniosek przekazany przez Jastrzêbskiego prowadz¹-
cemu obrady wiceprzewodnicz¹cemu W³odzimierzowi Zalewskie-
mu. Po kilku minutach wniosek siê odnalaz³ i radni wrócili do gor¹-
cych dyskusji. Niezale¿ny radny Miros³aw Marczewski apelowa³,
aby rada siê nie oœmiesza³a przed mieszkañcami, gdy¿ nie mo¿na
jednego dnia kogoœ oceniaæ bardzo negatywnie, a trzy dni póŸniej
bardzo pozytywnie. Marczewski zapowiedzia³, ¿e nie weŸmie udzia-
³u w ponownym g³osowaniu nad kandydatur¹ Andrzeja Wojdy.
Wniosek o kilkudniow¹ przerwê w obradach zg³osi³ radny Andrzej
Krasnowolski z klubu PiS. Za¿¹da³ te¿ pisemnego ustosunkowania
siê Andrzeja Wojdy do zarzutów stawianych mu przez radnych. 

Z atmosfer¹ panuj¹c¹ w sali obrad trochê k³óci³ siê widok stoj¹-
cej tam œwi¹tecznej choinki. Ciekawe, jaki prezent od swoich rad-
nych znajd¹ pod ni¹ mieszkañcy Wawra... ar

W WAWRZE WRZE
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AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 7 i 21.01.2009
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

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”)

Radosnych i spokojnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

wszelkiej pomyœlnoœci oraz
realizacji planów i zamierzeñ

w Nowym 2009 Roku

¿yczy

Autoryzowany dealer VW
Sobies³aw Zasada Warszawa

AAAAnnnnddddrrrrzzzzeeeejjjj     WWWWoooojjjjddddaaaa    ––––    œœœœmmmmiiiieeeejjjjeeee    ssssiiiiêêêê,,,,     cccczzzzyyyy    pppp³³³³aaaacccczzzzeeee????



4444    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

Praga Po³udnie

- Koñczy siê 2008 rok. Jaki to by³ rok dla
Burmistrza Pragi Po³udnie?

- Dla Burmistrza i Zarz¹du Dzielnicy bardzo
pracowity. Dla Pragi Po³udnie dobry. Byæ mo¿e
nie wszyscy mieszkañcy, w tym codziennym za-
bieganiu zwrócili uwagê na to, co w tym minio-
nym roku wydarzy³o siê na naszym terenie: odda-
no do u¿ytku wiele inwestycji, organizowano wy-
darzenia kulturalne i prowadzono inicjatywy spo-
³eczne. Dzieje siê wiele...

- …a konkretnie?
- Nasza Dzielnica nie ma charakteru przemy-

s³owego. Wiêkszoœæ mieszkañców doje¿d¿a do
pracy do innych czêœci miasta, ale od dawna Pra-
ga Po³udnie s³ynê³a najpiêkniejszymi terenami

rekreacyjnymi w Warszawie. Nie szczêdzimy sta-
rañ i nak³adów finansowych, aby doprowadziæ do
œwietnoœci popadaj¹ce czêsto w zapomnienie i ru-
inê skwery, place i parki. Ogromn¹ popularnoœci¹
wœród rodziców i dzieci cieszy siê wyremontowa-
ny Park Obwodu Praga Armii Krajowej przy ul.
Podskarbiñskiej z nowoczesnymi placami zabaw
dla najm³odszych oraz miejscami do grillowania.
Jak per³a b³yszczy na Grochowie odnowiony i za-
gospodarowany Skwer przy Placu 1831 roku.
Oddany mieszkañcom w listopadzie tego roku
„Park Znicza”, zaskakuje nowoczesn¹ infrastruk-
tur¹. W ramach programu „Moje boisko Orlik
2012” powstaje kompleks sportowy przy Parku
Poliñskiego. 6 listopada przekazano mieszkañ-
com pierwsze boisko Orlika na Pradze Po³udnie.
Swoj¹ lokalizacjê ma ju¿ nastêpny obiekt plano-
wany do realizacji w ramach tego programu
w 2009 roku u zbiegu ulic Rodziewiczówny i Dê-
bliñskiej. 14 listopada oddano do u¿ytku boisko
na tak zwanym OWS-ie – w otulinie Parku Ska-
ryszewskiego, który ma s³u¿yæ wszystkim mie-
szkañcom. Mamy gotowe koncepcje i projekty
kolejnych parków: nad jeziorkiem Balaton, które-
go budowa ruszy ju¿ wiosn¹ przysz³ego roku
i Parku Poliñskiego, któremu - mam tak¹ nadzie-
jê - nadamy nowy wygl¹d do koñca kadencji.

- To propozycje sportowo-rekreacyjne na
wiosnê, lato i ciep³¹ jesieñ. Ale jak mówi pio-
senka „w czasie deszczu dzieci siê nudz¹”. 

- Na Pradze Po³udnie nie sposób siê nudziæ
o ¿adnej porze roku. Nawet w d¿d¿yst¹ jesieñ
i zim¹. Od paŸdziernika tego roku zapraszamy do
nowego obiektu Centrum Promocji Kultury
z nowoczeœnie wyposa¿on¹ – na miarê XXI wie-
ku - sal¹ widowiskow¹ na 300 miejsc, funkcjo-
naln¹ sal¹ taneczn¹, nowoczesnymi pracownia-
mi: plastyczn¹, komputerow¹ i ceramiczn¹, a na-
wet studiem nagrañ. Ju¿ dziœ w CPK rozbrzmie-
wa muzyka, s³owo literackie, pozwalaj¹c na roz-
wój zainteresowañ warszawiakom w ka¿dym
wieku. Dzia³a filia tej placówki na Goc³awiu.
Trwaj¹ prace nad projektem budowlanym Filii
CPK na Saskiej Kêpie. Stawiam sobie za bardzo
wa¿ny cel przywrócenie tej placówki, w³aœnie
tam gdzie funkcjonowa³a do lat 90-tych.  Wszyst-
kich mieszkañców zaprasza Biblioteka Publiczna
przy ul. Meissnera, która od jesieni tego roku
wzbogaci³a siê o 18 tysiêcy woluminów przeka-
zanych przez British Council. To wielki zaszczyt
dla Pragi Po³udnie. Nasza biblioteka by³a bez-
konkurencyjna. Wyposa¿ona w Czytelniê Nauko-
w¹, Czytelniê Prasy, Wypo¿yczalniê Ksi¹¿ek Ob-
cojêzycznych i Wypo¿yczalniê Ksi¹¿ek Mówio-

nych dla osób niewidz¹cych, 70 stanowisk czy-
telniczych z mo¿liwoœci¹ pod³¹czenia notebooka
oraz urz¹dzenie zwane autolektorem, które po-
zwala na czytanie tekstu drukowanego g³osem
syntetycznym, zdecydowanie korzystnie wyró¿-
nia j¹ na tle innych warszawskich placówek bi-
bliotecznych. 

Myœlimy o mieszkañcach w ka¿dym wieku.
Prascy Seniorzy od 9 paŸdziernika spotykaj¹ siê
na zajêciach Grochowskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. W pierwszym roku funkcjonowania
tej placówki zg³osi³o siê 260 osób. Na prowadzo-
n¹ dzia³alnoœæ Dzielnica udostêpni³a pomieszcze-
nia w Centrum Promocji Kultury przy ul. Pod-
skarbiñskiej 2. Trwaj¹ prace przygotowawcze do

parkowo i rekreacyjno-sportowego urz¹dzenie te-
renu wraz  z ca³orocznym krytym sztucznym lo-
dowiskiem, tak zwanego „praskiego Torwaru”,
przy zbiegu ulic Majdañskiej, Kruszewskiego,
Krypskiej i Stockiej. W I po³owie przysz³ego ro-
ku ruszaj¹ roboty budowlane. Na powierzchni
u¿ytkowej ponad 15,5 tysi¹ca metrów kwadrato-
wych znajdzie siê lodowisko mog¹ce pe³niæ inne
funkcje widowiskowe, gromadz¹c prawie 2 ty-
siêczn¹ widowniê. A ponadto: 4 sale konferencyj-
ne z mo¿liwoœci¹ po³¹czenia w jedn¹ o ³¹cznej
powierzchni 220 metrów kwadratowych, 4 sale
do squasha, si³ownia z opiek¹ trenersk¹, sauna,
grota solna, kabina wody lodowej, gabinet masa-
¿u, gabinety lekarskie, sala fitness, sala baletowo-
treningowa, restauracja. Obiekt bêdzie wyposa-
¿ony w pe³ne zaplecze sanitarno-higieniczne
wraz z szatniami i gara¿em podziemnym. Ten
najwiêkszy budynek o charakterze publicznym na
Pradze Po³udnie bêdzie w pe³ni przygotowany do
potrzeb osób niepe³nosprawnych. Zakoñczenie
inwestycji planowane jest w roku 2011.

Myœlê, ¿e to co zosta³o zrealizowane w tym ro-
ku, to takie pierwsze kroki do „wielkiego œwiata”.
To dobry pocz¹tek do wykreowania nowego wi-
zerunku Pragi Po³udnie. 

- Od lat wizerunek tej dzielnicy nie zmienia
siê. Najczêœciej jest kojarzona ze starymi,
odrapanymi komunalnymi kamienicami, ba-
zarowym klimatem i obaw¹ przed znalezie-
niem siê tam po zmroku. 

- To prawda, ¿e wizerunek prawobrze¿nej War-
szawy nie by³ dobry i ci¹gle jeszcze nie jest do-
bry. Chocia¿ ci¹¿y na nim wiele nieprawdziwych
i krzywdz¹cych stereotypów. Stan budynków ko-
munalnych jest z³y. Nieremontowane od 1945 ro-
ku wymagaj¹ du¿ych nak³adów finansowych.
Oszacowane potrzeby opiewaj¹ na kwotê a¿ 120
mln z³, z czego prawie po³owa powinna zostaæ
uruchomiona w trybie pilnym ze wzglêdu na ro-
dzaj i charakter niezbêdnych remontów. Zmienia-
my koncepcje podejœcia do remontów z czêœcio-
wych, o charakterze doraŸnym na kompleksowe.
Nad popraw¹ estetyki budynków pracuj¹ te¿
wspólnoty mieszkaniowe, które bardzo dobrze
zarz¹dzaj¹ nieruchomoœciami. Przyk³adem tych
dzia³añ s¹ wyremontowane elewacje kamienic,
których liczba systematycznie wzrasta. Id¹c
w kierunku zmiany wizerunku Dzielnicy rozpo-
czynamy realizacjê programu „Kolorowa Praga”,
którego g³ównym za³o¿eniem jest przekszta³cenie
g³ównych arterii komunikacyjnych, czyli ulicy
Grochowskiej i Alei Waszyngtona w wizytówki
Naszej Dzielnicy. Do pilota¿u tego programu wy-

znaczono 8 kamienic przy ul. Grochowskiej. Re-
montami elewacji chcemy odejœæ od dominuj¹cej
szaroœci naszych ulic. Pracujemy nad rewitaliza-
cj¹. Efektem tych prac jest nowy wygl¹d kamie-
nic przy Obroñców 1, Skaryszewskiej 2 oraz Ja-
kubowskiej 18. Mieszkalnictwo to bardzo wra¿li-
wy temat. W Zak³adzie Gospodarki Nieruchomo-
œciami trwaj¹ prace nad zreformowaniem tej in-
stytucji tak, aby sta³a siê bardziej przyjazna mie-
szkañcom. Dbamy o estetykê centralnych miejsc
Pragi Po³udnie. Uporz¹dkowano okolice Ronda
Wiatraczna likwiduj¹c dziki handel. Odnowiony
bêdzie równie¿ Plac Szembeka. Koncepcja archi-
tektoniczna placu autorstwa dr Jana Szerszenia,
która jest ju¿ po konsultacjach spo³ecznych, zna-
komicie ³¹czy nowoczesnoœæ z elementami histo-
rycznymi przypisanymi temu miejscu.

D¹¿¹c do zmiany wizerunku, rozpoczêto w tym
roku projekt „Artystyczna Skaryszewska” daj¹cy
szansê artystom na najem lokali u¿ytkowych po
preferencyjnych cenach. Na Kamionku dzia³aj¹
teatry offowe i pracownie artystyczne pe³ni¹ce
funkcjê inkubatorów pomys³ów artystycznych.
Dziêki programowi ten rejon staje siê enklaw¹
szeroko pojêtej kultury i sztuki, staj¹c siê wa¿nym
punktem na artystycznej mapie Stolicy. Wydaje
mi siê, ¿e ten wielki œwiat zbli¿a siê do nas wiel-
kimi krokami. Planowana, w najbli¿szych kilku
latach, budowa 30-tysiêcznego osiedla na Goc³a-
wiu i Euro 2012, którego spora czêœæ organizacyj-
na spadnie na Nasz¹ Dzielnicê to du¿e wyzwania,
które wp³yn¹, a raczej wymusz¹ dynamikê rozwo-
ju. Czeka nas, pra¿an, czas wielkiej przebudowy
Naszej Dzielnicy. Budowa Stadionu Narodowego,
ale i wielkiej magistrali komunikacyjnej – wêz³a
Marsa i P³owieckiej, obwodnicy z 800 metrowym
tunelem. Przez jakiœ czas bêdziemy mieszkali na
wielkiej budowie, co bêdzie wi¹za³o siê zapewne
z wieloma utrudnieniami w ¿yciu codziennym, ale
musimy wykazaæ cierpliwoœæ.

- Urz¹d, którym Pan zarz¹dza to wielka ma-
china. Kiedy bêdzie ³atwiej za³atwiaæ w nim
swoje sprawy? 

- Ja wiem, ¿e je¿eli powiem – staramy siê, ¿e-
by mieszkañcy byli ze mnie i urzêdników  zado-
woleni – to Czytelnicy skwituj¹ tê wypowiedŸ
uœmiechem. Je¿eli powiem, ¿e rozstrzygniêcie
wielu spraw nie zale¿y wy³¹cznie ode mnie, nie
bêdzie to ¿adnym wyt³umaczeniem dla czêsto
przewlek³ych procedur. To, co w Urzêdzie Dziel-
nicy uda³o siê zrobiæ w tym roku, to poprawa ko-
munikacji z klientami. Uruchomiliœmy mo¿li-
woœæ kontaktu za pomoc¹ skype i gadu-gadu. Ju¿

za chwilê ruszy nowa, bardziej funkcjonalna stro-
na internetowa, z rozbudowan¹ podstron¹ Wy-
dzia³u Obs³ugi Mieszkañców, która u³atwi dosto-
sowanie terminu wizyty w urzêdzie do mo¿liwo-
œci czasowych klientów. Chcemy byæ blisko mie-
szkañców. W paŸdzierniku tego roku uruchomio-
ny zosta³ punkt paszportowy, co skróci drogê
i czas oczekiwania osobom chc¹cym posiadaæ ten
dokument. Od lipca za pomoc¹ ankiety monitoru-
jemy poziom zadowolenia interesantów z jakoœci
obs³ugi oraz rozpoznajemy potrzeby. Zachêcam
wszystkich odwiedzaj¹cych urz¹d do wype³nie-
nia jej. Wyniki bêd¹ nam bardzo pomocne
w usprawnieniu naszej pracy. Mam równie¿
nadziejê, ¿e na poprawê organizacji pracy wp³y-
nie przyjêcie przez Radê Miasta, tak zwanej,
Uchwa³y kompetencyjnej, która przekazuje wiêk-
szoœæ uprawnieñ w zarz¹dzaniu do dzielnic, przez
co skróci siê proces decyzyjny. 

Zdajemy sobie sprawê, ¿e skomplikowana
struktura organizacyjna miasta nie jest zrozumia-
³a dla mieszkañców, zatem musimy dbaæ równie¿

o sprawy, które bezpoœrednio nie zale¿¹ od nas.
Na przyk³ad zajêliœmy siê konsultacjami i wyja-
œnieniem mieszkañcom wszystkich w¹tpliwoœci
zwi¹zanych z przebudow¹ ul. Francuskiej. Pro-
jekt ten rozpocznie siê wiosn¹ i realizowany bê-
dzie przez Zarz¹d Miejskich Inwestycji Drogo-
wych. Uda³o siê pokonaæ trudnoœci lokalizacyjne
i zewnêtrzne zwi¹zane z realizacj¹ wniosku mie-
szkañców, dotycz¹cego budowy studni oligoceñ-
skiej na Saskiej Kêpie. W I pó³roczu 2009 roku
oddamy do u¿ytku  ca³oroczny punkt poboru wo-
dy pitnej przy ul. Walecznych 59. W swojej pra-
cy ws³uchujemy siê w g³os mieszkañców i szanu-
jemy ich wolê. Organizujemy konsultacje spo-
³eczne, których wynik czasami utrudnia, czy
wrêcz uniemo¿liwia realizacjê inwestycji. Taka
sytuacja mia³a miejsce na Saskiej Kêpie, kiedy to
mieszkañcy zadecydowali, ¿e zachowanie drze-
wostanu jest wa¿niejsze od gruntownej przebudo-
wy ulic Katowickiej i D¹browieckiej. Szanujemy
te decyzje, pozostawiaj¹c koncepcje na papierze. 

- Proszê mi powiedzieæ, czy Pana zdaniem
Praga Po³udnie to ciekawa dzielnica. Czy nie
wola³by Pan byæ Burmistrzem Œródmieœcia,
Ochoty czy zielonego ¯oliborza. Nie odnosi
Pan wra¿enia, ¿e Pragê Po³udnie postrzega siê
jako tê gorsz¹ czêœæ Warszawy?

- Cieszê siê, ¿e mogê zarz¹dzaæ Dzielnic¹
z któr¹ siê identyfikujê. Od 15 lat mieszkam na
jednym z osiedli Grochowa. Tu zaczyna³em pra-
cê w samorz¹dzie. Do urzêdu czêsto chodzê spa-
cerem spotykaj¹c mieszkañców, którzy tak jak ja
id¹ do pracy  lub wracaj¹ do domów tymi samy-
mi ulicami. S¹siedzi s¹ czêsto moimi goœæmi.
Rozmawiamy o sprawach do za³atwienia, snuje-
my plany. To bardzo ciekawy rejon stolicy,
z wielkim potencja³em i mo¿liwoœciami. Fascy-
nuje mnie historia tej Dzielnicy z jej w¹tkami nie-
rozerwalnie zwi¹zanymi z histori¹ Polski. Pielê-
gnowanie tradycji, to¿samoœci narodowej i lokal-
nej to te¿ jedno z zadañ w³adz samorz¹dowych.
Jedno z przyjemniejszych. Rozwijamy tradycjê
plenerowych imprez masowych z uwzglêdnie-
niem walorów edukacyjnych oraz patriotycz-
nych. „Inscenizacja bitwy polsko – szwedzkiej
o Warszawê z 1656 roku” – na terenie Wyspy
OWS w obrze¿ach Parku Skaryszewskiego to
jedno z najwiêkszych przedsiêwziêæ plenerowych
organizowanych w mijaj¹cym roku na terenie
miasta sto³ecznego Warszawy. Inscenizacjê bitwy
z udzia³em 300 osób, w tym 50 jeŸdŸców kon-
nych, przygotowan¹ przez grupy rekonstrukcji
historycznej XVII w. z kraju i z zagranicy podzi-
wia³o kilkadziesi¹t tysiêcy warszawiaków. W ro-
ku przysz³ym – 26 wrzeœnia - w zwi¹zku z obcho-
dami 70 rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej
w miejscu historycznym - okolic ulicy Grenadie-
rów i Alei Waszyngtona odtworzona zostanie
obrona Pragi z 1939 roku. To chlubna karta histo-

rii Warszawy, bowiem Niemcom nie uda³o siê
z³amaæ oporu pra¿an. O pracy nad zmian¹ wize-
runku Pragi Po³udnie rozmawialiœmy wczeœniej.
Natomiast, co do postrzegania jej dziœ, to s¹dz¹c
po iloœci inwestorów, artystów, przedstawicieli
organizacji pozarz¹dowych, osób z pomys³em,
zainteresowanych praw¹ stron¹ Wis³y, poszuku-
j¹cych miejsc z potencja³em, charakterem i kli-
matem, uczestnicz¹cych w zorganizowanych
w tym roku w czerwcu i we wrzeœniu konferen-
cjach na temat „Wykorzystane szanse i dalsze
wyzwania rozwoju dzielnic Warszawy Praga Po-
³udnie i Praga Pó³noc w obliczu EURO 2012” -
nie by³bym taki sceptyczny.

- Zatem Praga Po³udnie jest Pana miejscem
na ziemi?

- Tak. Oczywiœcie, ¿e tak. Praga Po³udnie wraz
z jej mieszkañcami, którym chcê z³o¿yæ ¿yczenia
spokojnych, rodzinnych Œwi¹t Bo¿ego Narodze-
nia spêdzonych w atmosferze mi³oœci, a tak¿e
zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym 2009
Roku. emka

NA PÓŁMETKU…

Burmistrz Pragi Po³udnie Tomasz Kucharski podczas akcji „Pola Nadziei”
wraz z dyrektorem Hospicjum Domowego Zgromadzenia Ksiê¿y Marianów 

ks. Andrzejem Dziedziulem i dzieæmi ze SP nr 72.

Wizualizacja  Filii Centrum Promocji Kultury na Saskiej Kêpie.

Rozmowa z Tomaszem Kucharskim – Burmistrzem Dzielnicy Praga Po³udnie
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15 grudnia w Schronisku dla
Nieletnich i Zak³adzie Popraw-
czym w Warszawie-Falenicy
35 dziewcz¹t przyjê³o
sakrament dojrza³oœci
chrzeœcijañskiej z r¹k
Jego Ekscelencji abpa
Henryka Hosera. Kilku-
miesiêczne przygotowanie
m³odzie¿y prowadzili kateche-
ci, ks. Krzysztof Pietrzak – pro-
boszcz parafii Najœwiêtszego
Serca Pana Jezusa w Falenicy,
na terenie której znajduje siê
oœrodek i jezuici z pobliskiego
domu zakonnego.


 
 

W czwartek 11 grudnia zosta³

og³oszony przetarg na oddanie
w dzier¿awê na okres 25 lat
nieruchomoœci po³o¿onej
w Warszawie przy ul. Marywil-
skiej 44 z przeznaczeniem na
budowê i prowadzenie centrum
hal targowych. Warunki prze-
targu zostan¹ wywieszone
w siedzibie Zarz¹du Mienia
m.st. Warszawy, na stronach
Urzêdu Miasta, a tak¿e Zarz¹du
Mienia m.st. Warszawy.


 
 

W sobotê 13 grudnia br.

wmurowano kamieñ wêgielny
pod budowê nowego gmachu
biblioteki publicznej przy ul.

Konwisarskiej w Rembertowie.
Inicjatywa powstania nowego
budynku podjêta zosta³a
w 2005 roku. Przetarg na wyko-
nanie robót budowlanych og³o-

szono w sierpniu 2008 roku, za-
koñczenie budowy planowane
jest na koniec marca 2010 roku. 


 
 

Na zaproszenie szefów Spó³-

dzielczego Banku Rzemios³a
i Rolnictwa w Wo³ominie przy-
byli w niedzielê 14 grudnia
przedstawiciele: samorz¹dów -

burmistrzowie i wójtowie, du-
chowieñstwa, wspó³pracuj¹-
cych banków, policji, mediów
i oczywiœcie klienci i pracow-
nicy banku. Na zdjêciu gospo-
darze wigilijnego spotkania: od
góry: Jan Bajno - Prezes Zarz¹-
du, El¿bieta Kubuj - Wicepre-
zes Zarz¹du, na dole od lewej:
Piotr Roczek - Przewodnicz¹cy
Rady Nadzorczej, Anna Bia³ek
- Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy -
Cz³onek Zarz¹du, Ignacy Ko-
bus - Sekretarz Rady Nadzor-
czej, Ma³gorzata Denis - Dy-
rektor Zarz¹dzaj¹cy - Cz³onek
Zarz¹du.


 
 

Rz¹dz¹ca Warszaw¹ i dziel-

nicami Platforma Obywatelska
chwali siê sukcesami, a opozy-

cja wytyka b³êdy i pora¿ki. Mi-
jaj¹cy rok, og³oszony „Rokiem
Pragi” krytycznie ocenili sto-
³eczni radni PiS.

Adam Kwiatkowski i Tomasz
Zdzikot oraz inni radni Warsza-
wy z klubu PiS podsumowali
mijaj¹cy rok. Dokonali tego
w znajduj¹cej siê w al. Wa-
szyngtona siedzibie partii. Oto
wybrane, obiecane przez w³a-
dze samorz¹dowe inwestycje,
które zosta³y opóŸnione, zabra-
ne lub których prawobrze¿na
Warszawa siê nie doczeka³a:
druga linia metra, przebudowa
ronda Wiatraczna, rewitalizacja
ul. Francuskiej, przebudowa
Wa³u Miedzeszyñskiego i Trak-
tu Lubelskiego, poszerzenie
trasy wêze³ Marsa – ul. ¯o³nier-

ska, Muzeum Pragi, bezkolizyj-
ny przejazd pod torami kolejo-
wymi w Miêdzylesiu i rewitali-
zacja Parku Skaryszewskiego.
– Praga mia³a dokonaæ cywili-
zacyjnego skoku i dogoniæ le-
wobrze¿n¹ Warszawê – podsu-
mowuj¹ radni PiS – Pani prezy-
dent du¿o obieca³a…


 
 

W niedzielê 14 gru-

dnia w Klubie Kultury „Za-
stów” przy ul. Lucerny

w Wawrze mo¿na by³o
ogl¹daæ prace dzieci
oraz ich artystyczne

wystêpy. Sala pêka³a
w szwach a z twarzy dzieci

nie znika³ uœmiech – w koñcu
nadchodz¹ œwiêta, a z nimi pre-
zenty – to, co maluchy lubi¹
najbardziej. Wrêczono nagrody
w dwóch kategoriach – „Po-
cztówka do Œwiêtego Miko³a-
ja“ oraz „Ozdoba choinkowa“.

Najm³odsi uczestniczy mieli
zaledwie po 3 lata, najstarsi –
powy¿ej 17.

Nagrodzono zdobywców I, II
i III miejsca w obu kategoriach.
Wybór by³ bardzo trudny, bo
zg³oszeñ by³o mnóstwo. Wœród
laureatek znalaz³y siê m.in. 4,5-
letnia Monika Pycia oraz Ga-
briela Parma (z grupy wiekowej
5-6 lat). Nie sposób wymieniæ
wszystkich nagrodzonych i wy-
ró¿nionych, bo jest ich a¿ 139.
Miêdzy wrêczaniem nagród
czas umila³ goœciom zespó³ ta-
neczno-muzyczny Klubu Za-
stów Rock&Rollki.


 
 

Ruszy³o wigilijne dzie³o po-

mocy dzieciom. 4,5 mln wigi-
lijnych œwiec rozprowadzi
w tym roku Caritas Polska
wspólnie z Diakoni¹ Koœcio³a
ewangelicko-augsburskiego

i Oœrodkiem Mi³osierdzia „Ele-
os” Koœcio³a prawos³awnego
podczas akcji Wigilijne Dzie³o
Pomocy Dzieciom. Œwiece,
które zap³on¹ w wigilijny wie-
czór na naszych sto³ach s¹ roz-
prowadzane przez ca³y Adwent
w parafiach Koœcio³a katolic-
kiego, prawos³awnego i ewan-
gelicko-augsburskiego. 

Dzie³o ma wymiar ekume-
niczny, bo pomagaj¹c dzie-
ciom, np. w szko³ach, nikt nie
dzieli ich ze wzglêdu na wyzna-
nie – mówi¹ organizatorzy. Ak-
cja rusza w Polsce po raz czter-
nasty. Pieni¹dze przekazane ja-
ko ofiary za œwiece zostan¹
przeznaczone na dzia³alnoœæ
m.in. œwietlic socjoterapeutycz-
nych i pomoc dzieciom z naj-
ubo¿szych rodzin. 

Caritas Polska przeznaczy te¿
10 groszy z ka¿dej sprzedanej
œwiecy na pomoc g³oduj¹cym
dzieciom w Afryce. 


 
 

Tradycyjne spotkania wigilij-

ne odby³y siê m.in. 16 grudnia:
w Szkole Podstawowej nr 76
w Falenicy, w siedzibie Urzêdu
Dzielnicy Praga Po³udnie, 17
grudnia: w Mazowieckim Za-

rz¹dzie Okrêgowym PCK przy
ul. Mokotowskiej, w sali od-
praw Komendy Rejonowej Po-
licji Warszawa VII przy ul.
Umiñskiego 22.

(ab) (ar) (mkp) (agab)

�� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 - 19.12. godz. 18.00 – Koncert kolêd. Koncertowi to-
warzyszyæ bêdzie kiermasz wyrobów œwi¹tecznych z pracowni
plastycznych CPK.Wstêp wolny; 21.12. godz. 17.00 – Spotkanie
z podró¿nikiem Krzysztofem Dworczykiem: Bo¿e Narodzenie na
œwiecie i w Ziemi Œwiêtej. Wstêp wolny; 29.12 godz. 19.00 –
Spotkania muzyczne w stronê swingu „Swing Club”. Wstêp wol-
ny; 31.12. SYLWESTER - sala widowiskowa;
�� Dom Kultury „Wygoda”, ul. Koniecpolska 14 - do 31.12.
w godz. 14.00-19.00 wystawa malarstwa Ma³gorzaty Bednar-
czyk - obrazy malowane technik¹ olejn¹; 20.12.br. godz. 14.00 -
Spotkanie wigilijne dla samotnych;
�� Klub Kultury „Goc³aw” ul. Fieldorfa 10 – 18.12. godz.
19.00 „Pada œnieg” – koncert Studia Wokalno – Estradowego;
21.12. godz. 17.00 - „Id¹ kolêdnicy” - przedstawienie teatralne
dla dzieci i zabawa z Miko³ajem. Istnieje mo¿liwoœæ podarowa-
nia przez Miko³aja prezentów przyniesionych przez rodziców;
22.12. godz. 18.30 - „Ba³wankowe cuda” - aukcja prac dzieci
bior¹cych udzia³ w warsztatach plastycznych w KK „Goc³aw” na
rzecz Domu Dziecka Ociemnia³ego; 22.12. godz. 19.00 - „Nasze
Betlejem ” - spektakl Teatru „Paradox” na podstawie tekstów
ksiêdza Twardowskiego. Koncert kolêd i pastora³ek w wykona-
niu zespo³u IDYLLA. Po koncercie spotkanie op³atkowe.

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW
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„Universam-Grochów”
ul. Grochowska 20
(Rondo Wiatraczna)

Oferujemy bogaty asortyment towarów 
po ATRAKCYJNYCH CENACH
oraz ŒWI¥TECZN¥ SPRZEDA¯ karpi 
(¿ywe, tusze, filety)
D.H. „Universam” czynny 
w okresie przedœwi¹tecznym:
21.12.2008 r. (niedziela handlowa) – 9.00-17.00
22-23.12.2008 r. (poniedzia³ek-wtorek) – czêœæ spo¿ywcza – 6.00-20.00

– czêœæ przemys³owa – 9.00-20.00

24.12.2008 r. (œroda Wigilia) – czêœæ spo¿ywcza – 6.00-15.00
– czêœæ przemys³owa – 9.00-15.00

27.12.2008 r. (sobota) – czêœæ spo¿ywcza – 8.00-19.00
– czêœæ przemys³owa – 9.00-15.00

31.12.2008 r. (œroda Sylwester) – czêœæ spo¿ywcza – 6.00-17.00
– czêœæ przemys³owa – 9.00-17.00

Obok sam-u spo¿ywczego czynny sklep ca³odobowy:
24.12.2008 r. (Wigilia) – do godz. 17.00
31.12.2008 r. (Sylwester) – do godz. 20.00

Zapraszamy do DH „Universam” po udane zakupy œwi¹teczne!

W dniach 20-21.12.08 r. RABAT 10% w oznaczonych stoiskach na I p.

Wszystkim Klientom, 
Wspó³pracownikom i Czytelnikom 

¿yczymy pe³nych mi³oœci i spokoju 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, 

aby Nowy 2009 Rok 
by³ dla Pañstwa czasem osobistej 

i zawodowej pomyœlnoœci

Materia³y Budowlane

Szanowni Pañstwo,
mieszkañcy Pragi Po³udnie, Wawra,
Rembertowa i Weso³ej w dniu tak radosnym,
jakim jest Narodzenie Chrystusa
sk³adam Pañstwu moc ¿yczeñ: 
zdrowia, pomyœlnoœci, rodzinnego ciep³a, 
aby radoœæ przepe³ni³a Wasze zatroskane serca, 
a Nowy Rok 2009
przyniós³ obfite plony nadziei

z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Za³êcka
radna m. st. Warszawy
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„Dziêkujemy za zg³oszenie.
W ci¹gu 24 h skontaktujemy siê
z pañstwem w celu rozpoczêcia
procedury aktywacyjnej us³ugi
SMS PARKING dla firm”.

Taki SMS przyszed³ do na-
szej Czytelniczki, chc¹cej za-
p³aciæ za parking nowoczeœnie
– przez komórkê. By³a zdumio-
na, ¿eby nie powiedzieæ wœcie-
k³a. 

– Co to znaczy: „w ci¹gu 
24 h”? Muszê zaparkowaæ tu
i teraz. W ci¹gu „24 h” mój sa-
mochód mo¿e byæ wywieziony
24 razy. Kto za to zap³aci?

Otó¿ nasza Czytelniczka zde-
rzy³a siê czo³owo z urzêdni-
czym przekonaniem, i¿ to oby-
watel sam z siebie ma o wszyst-
kim wiedzieæ. Przecie¿ jak
przyjdzie co do czego, niezna-
jomoœæ prawa nie jest ¿adnym
usprawiedliwieniem. 

WeŸmy parkingowe SMSy.
Wprowadza siê now¹ us³ugê,
ale kierowcê, który ma z niej
korzystaæ (i za ni¹ p³aciæ), ca³-
kowicie siê lekcewa¿y. To my-
œlenie z perspektywy mandatu
i kary: nie zap³aci, po¿a³uje! Co
z tego, ¿e nie wiedzia³ jak siê to
robi, móg³ siê dowiedzieæ! 

Us³uga p³acenia za parkingi
przez telefon jest ciekawa i po-
¿yteczna. Jej wprowadzenie
w ¿ycie - fatalne. Owszem –
pewne objaœnienia mo¿na zna-
leŸæ w Internecie, tylko, ¿e nie
ma jeszcze obowi¹zku œledze-
nia miejskich portali. Skoro fir-
ma parkingowa (pospo³u z ope-
ratorem telefonicznym i mia-
stem) chce w nowy sposób wy-
ci¹gaæ z kieszeni kierowcy pie-
ni¹dze, to niech¿e wpierw
uczestnicy tego interesu trochê
o niego zadbaj¹, niech postara-
j¹ siê mu pomóc. 

Chêæ korzystania z SMS przy
p³aceniu za parkingi trzeba naj-
pierw zarejestrowaæ, czyli trze-
ba przebrn¹æ okreœlon¹ proce-
durê: samochód musi byæ zg³o-
szony w systemie, musimy te¿
zadeklarowaæ kwotê, jak¹ prze-
znaczamy na parkowanie, no
i nakleiæ na szybie odpowiedni¹
naklejkê… To wszystko w³a-
œnie mo¿e potrwaæ dobê. Do-
piero potem jesteœmy wolni

i nieograniczeni portmonetk¹
z bilonem. Nie musimy siê tak-
¿e denerwowaæ, jeœli najbli¿szy
parkomat jest akurat popsuty,
a my nie mamy czasu szukaæ
innego. Fajna sprawa, tylko
dlaczego nikt nie zaplanowa³
wczeœniej jakiejœ kampanii
marketingowej: pokazy, in-
strukcje, wyjaœnienia - w lokal-

nej telewizji, w telewizjach ka-
blowych, w rozg³oœniach lokal-
nych, w lokalnej prasie… Nic
z tych rzeczy. Wyrywanie pie-
niêdzy z kieszeni kierowców
odbywa siê w Warszawie bez
finezji, prostacko, a mówi¹c
z warszawska: na chama.

Owszem – wszêdzie s¹ korki
i wszêdzie brakuje miejsc do
parkowania. Ale w Warszawie
mia³o byæ wreszcie lepiej. Tym-

czasem mimo szumnych zapo-
wiedzi Most Pó³nocny nie po-
wstanie chyba ju¿ nigdy, Most
Krasiñskiego te¿ ad calendas
greckas. Obwodnic nie ma, re-
monty ulic wyraŸnie utknê³y,
druga linia metra – pieœñ przy-
sz³oœci. A parkingi? – uliczne
zape³nione po brzegi, podziem-
ne drogie jak sto nieszczêœæ,

a te, które maj¹ byæ, to podobno
zaledwie 10 tys. miejsc. Obsta-
wia siê wiêc parkomatami ulice
coraz bardziej oddalone od cen-
trum, byle tylko zedrzeæ z kie-
rowcy ostatni¹ koszulê. P³acimy
podatki przy kupnie auta, pono-
simy koszty op³at rejestracyj-
nych, specjalny podatek na dro-
gi p³acimy kupuj¹c ka¿dy litr
benzyny… co mamy w zamian?
Coraz koszmarniejsze korki,
w których spalaj¹ siê nasze pie-
ni¹dze, coraz to rozszerzaj¹c¹
siê strefê p³atnego parkowania,
¿¹dn¹ krwi policjê drogow¹
i stra¿ miejsk¹, Jeœli po godzinie
tkwienia w korku wreszcie siê
z niego wyrwiesz i w akcie roz-
paczy próbujesz nadrobiæ stra-
cony czas, mo¿esz byæ prawie
pewien, ¿e albo ciê namierz¹ ra-
darem, albo sfilmuj¹ na wideo,
albo pstrykn¹ fotoradarem.
Miasto na polowania na kierow-
ców pieni¹dze znajduje zawsze,
na to, ¿eby kierowcy u³atwiæ
¿ycie, nie ma ich nigdy. 

Dobrze, nie chc¹ nas, nie lu-
bi¹. Mo¿e s¹ ze wsi, mo¿e têsk-
ni¹ za œpiewem ptaków, mo¿e
dra¿ni ich smród spalin. Mo¿e-
my tu nie przyje¿d¿aæ swymi
samochodami,… ale gdzie s¹
parkingi przy pêtlach tramwa-
jowych i autobusowych, przy
po³o¿onych na granicy miasta
przystankach kolejki podmiej-
skiej? Tylko wtedy, gdy na pe-
ryferiach bêdzie mo¿na bez-
piecznie zostawiæ samochód
i gdy bêdzie sprawna miejska
komunikacja, mo¿na liczyæ, ¿e
kierowcy nie bêd¹ siê pchali do
centrum. Dopiero po zbudowa-
niu takiej infrastruktury mo¿na
dyktowaæ s³one ceny za parko-
wanie. W przeciwnym razie jest
to bezczelny dyktat. Z takiej
w³aœnie bezczelnej bezkarnoœci
rodzi siê przekonanie, ¿e kie-
rowca i tak nie podskoczy. On
musi p³aciæ, miasto nie musi
wobec niego niczego. (mb)

Płać głupcze! 46 Rajd „Barbórka”
W sobotê 13 grudnia mieszkañców Warsza-
wy dobiega³y rozwœcieczone ryki silników
i pisk opon. Po ulicach mknê³y oklejone
barwnymi reklamami auta. 

To jecha³a elita polskich kierowców, przemieszczaj¹cych siê
miêdzy trasami poszczególnych odcinków specjalnych 46 Rajdu
„Barbórka”. Zdaniem £ukasza Witasa, kierowcy z Masterlease Ni-
vette Rally Team, startuj¹cego - w zastêpstwie Filipa Nivette - na
Mitsubishi Lancerze Evo VIII, warunki nie by³y trudne, jak na tê
porê roku.  Mokro by³o tylko na OS ¯erañ, tam jeŸdzi siê miêdzy
budynkami i by³o sporo wody. Niestety, sport jest nieprzewidywal-
ny. Mimo œwietnego przygotowania samochodu i bardzo dobrej ob-
s³ugi Teamu, wyst¹pi³y nietypowe awarie. Na szczêœcie ch³opaki
z Teamu poradzili sobie ze wszystkim! 

Czy warszawska Barbórka to trudny rajd? Zdaniem reprezentanta
Masterlease Nivette Rally Team, na pewno nie jest rajdem szybkim,
poniewa¿ trudno jest zrobiæ dobry czas, bo jazda jest bardzo technicz-

na – zakrêty po 90 stopni na Cytadeli czy jazda miêdzy budynkami na
¯eraniu. Zapytany, czy w ¿yciu prywatnym jeŸdzi jak rajdowiec, £u-
kasz Witas odpowiedzia³: - Nie, sk¹d! Czêsto na rajdzie mamy sytua-
cje podbramkowe - z doœwiadczenia wiemy, jakie mog¹ byæ skutki
szybkiej jazdy. Ma³o który z rajdowców szybko jeŸdzi po drogach.

Widowiskowa, ostra jazda przyci¹ga wielu amatorów. Przy OS Ka-
rowa kibice czekali ju¿ od 14.00, by zaj¹æ najlepsze miejsca. Niestety,
przyjazna aura i wspania³a atmosfera nie uchroni³a wielu rajdowców
przed k³opotami: w wielu samochodach wyst¹pi³y awarie, a najwiêcej
emocji, ju¿ po zmroku, wzbudzi³ tegoroczny wicemistrz, Micha³ So³o-
wow – uderzy³ ko³em w krawê¿nik i w konsekwencji du¿¹ czêœæ Kry-
terium Karowa przejecha³ na... trzech ko³ach, sypi¹c snopami iskier!
W ostatecznej klasyfikacji wygra³ Tomasz Kuchar jad¹cy z pilotem
Danielem Dymurskim. Zwyciê¿y³ on na piêciu z siedmiu odcinków
specjalnych (w tym w najs³ynniejszym, presti¿owym Kryterium Karo-
wa). Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zaj¹³ Micha³ So³owow
z pilotem Maciejem Baranem, a na trzecim znaleŸli siê Maciej Olekso-
wicz z Andrzejem Obrêbowskim. JKG
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Ÿniego, rzecz bardzo przydat-
na na co dzieñ, zw³aszcza
w okresie przedœwi¹tecznym.

Gor¹czka zakupów, po-
œpiech, nerwówka – bo za ma-
³o pieniêdzy, bo za ma³o czasu
albo te¿ brak jednego i drugie-
go, a przecie¿ chce siê, by
œwiêta wypad³y dostatnio, ro-
dzinnie, pogodnie. Prosta
sprawa – szukanie prezentów –
to niez³a szko³a przetrwania…

Rossman przy Rondzie Wia-
traczna. Pani szuka wody dla

mê¿a, lecz nie jest zdecydowa-
na. Prosi o tester, by upewniæ
siê, ¿e to w³aœnie ten zapach
chce w¹chaæ na ma³¿onku.
M³oda ekspedientka jest zbul-
wersowana: tester?! Nie ma!
Widaæ przecie¿, jak towar wy-
gl¹da! Kupowaæ albo wyjœæ!

No, tak. Problem w tym, ¿e
kosztowne perfumy to nie kar-
tofle, których nikt w¹chaæ nie
musi – patrzy i bierze albo
nie. Lecz nawet w warzywnia-
ku czêstuj¹ plasterkiem jab³-

ka... Ale ekspedientka z Ros-
smana tego nie rozumie, trak-
tuj¹c klientkê z wy¿yn m³odej
arogancji i „w³adzy” pani
sklepowej nad klientk¹. Za-
brak³o kompetencji i dobrego
traktowania klientów, dziêki
którym sklep staæ na jej pen-
sjê. 

A znacie to: ogl¹dasz jakiœ
ciuch a ekspedientka syczy:
„…ale to jest BARDZO DRO-
GIE!” Przecie¿ jej nie po-
wiem: „Kobito, zarabiam
o wiele wiêcej, ni¿ ty z pensyj-
k¹ sprzedawczyni…” Patrzê
wiêc z politowaniem, tracê
ochotê na zakupy, a mi³oœæ
bliŸniego schodzi na dalszy
plan… £atwo nie jest!

Tym bardziej wracam myœl¹
do piêknego, g³êboko m¹dre-
go obyczaju przekazywania
sobie znaku pokoju, przekazy-
wania sobie ¿yczliwoœci i wiê-
zi, otrzymywania od innych
akceptacji i dobrego s³owa.

Tak bardzo nam wszystkim
tego trzeba, nie tylko od wiel-
kiego dzwonu…

żu

Róbcie to
czêœciej!

Kobiecym okiem

Do lustra ledwo doszed³. Zobaczy³ starca o oczach, które
s³abo widaæ by³o spod dookolnej opuchlizny. 

- To naprawdê ja, Eustachy Mordziak, kupiec? 
Umy³ siê, jak potrafi³. Z golenia zrezygnowa³, bo grozi³o

œmierci¹ samobójcz¹. Wszystko w nim lata³o, jak w starym
tramwaju, a to, co czu³ w ustach, przypomina³o stary prze-
pocony trampek. Smaku tego trampka nie potrafi³ okreœliæ,
bo jêzyk z kolei przypomina³ drewniany ko³ek zaczopowany
gdzieœ w krtani. Poœród trzasków pêkaj¹cej g³owy zaczê³y
mu przewijaæ siê przed oczami obrazy z poprzedniego dnia
i nocy. 

- Krysiu, idê - powiedzia³ swej kobiecie, zostawiaj¹c j¹ sa-
m¹ na stoisku biustonoszami.

- Dok¹d znowu, ³ajzo, zapyta³a go z pozoru ostro, ale prze-
cie¿ swoje wiedzia³a. Zna³a jego s³aby charakter. 

- Mówi³em ci misiu, do Wiesia. Ca³a dzielnica obchodzi je-
go imieniny, nie mogê nie byæ. Ale obiecujê, ¿e tym razem
wypijê naprawdê symbolicznie. Za zdrowie kolegi…

Dziwne, ¿e mimo swego stanu pamiêta³ tê rozmowê, nie-
mal s³owo w s³owo. - A dalej, co by³o dalej? Bój œmiertelny!
Nikt nie ustêpowa³. Czy to dyrektor, czy genera³, samorz¹do-
wiec, dziennikarz, czy inspektor, za przeproszeniem. Ka¿dy
szczodrze dzieli³ siê z kolegami, tym, co mia³ najlepszego –
zaanga¿owaniem w walce. Nawet padaj¹c wznosili bojowe
okrzyki: na zdrowie, „sto lat”, chluœniem, bo uœniem, posz³y
konie… Eustachemu udzieli³o siê to uniesienie. Poniek¹d
móg³ byæ z siebie dumny, dotrwa³ bowiem do koñca, choæ te-

go koñca nie móg³ sobie teraz za nic przypomnieæ. Wiedzia³
jedno - u Wiesia nigdy nie ma przeproœ. Jest twardy dla sie-
bie i od innych wymaga twardoœci. Litoœæ nie goœci przy je-
go stole… 

- Bazar, koniecznie muszê na bazar… W³o¿y³ mokasyny,
butów sznurowanych nie wk³ada³, bo najmniejsze nawet
schylanie siê nie wchodzi³o w grê. U bramy od strony Zamie-
nieckiej spotka³ swego najlepszego kumpla, Kazia G³ówkê.
Pan Kazio spojrza³ i od razu zdecydowa³:  - Idziem do pana
Andrzeja. Raz dwa. 

Pan Andrzej sprzedaje najlepsze na œwiecie kiszone ogór-
ki. S³awa sosu z tych ogórków szeroko nios³a siê w najlep-
szych krêgach towarzyskich Grochowa. Jego dobroczynne
dzia³anie tak¿e i pana Eustachego postawi³o na nogi. 

- No panie Eustachy… podziwiam, podziwiam. Ale co te-
raz powie pan pani Krysi, bo ona siê niemo¿ebnie denerwu-
je? 

- Co tu mo¿na powiedzieæ? Le¿e i kwicze. - ¯artem j¹ pan
weŸ. Kobity to lubi¹. O, mo¿e takim:  Córeczka budzi siê
o trzeciej w nocy i mówi: - Mamo, opowiedz mi bajkê. - Za-
raz wróci tatuœ i opowie nam obu…

Eustachy, choæ powoli wraca³ do ¿ycia, to œmiaæ siê szcze-
rze, szeroko, jeszcze nie móg³. Wydoby³ z siebie tylko: - A co
u pana? 

- Wyje¿d¿am, wrócê po Nowym Roku. Córka dosz³a do
wniosku, ¿e lepiej nie kusiæ licha i wywozi mnie z miasta.
Mo¿e i dobrze - po takim „Wiesiu”, to ju¿ bym umar³. 

- Znakiem tego, panie Kaziu: Weso³ych Œwi¹t i Szczêœliwe-
go Nowego Roku.

- Musi byæ lepszy od tego, panie Eustachy, musi. Inaczej
nie mo¿e byæ. Najlepszego. 

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Krajobraz po bitwie
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

REKLAMA REKLAMA

Choæ s¹ to „œwiatowe uwagi” na Bo¿e Narodzenie 2008, to fakt, o którym
bêdzie mowa, nie wydarzy³ siê dok³adnie w to œwiêto 19 lat temu, tylko na
pocz¹tku grudnia 1989. Warto go jednak przypomnieæ, poniewa¿ jest to
fakt historyczny. A wi¹¿e siê z Prag¹ dlatego, ¿e do napisania niniejszego
felietonu sk³oni³a mnie pewna uwaga, rzucon¹ przez by³ego Biskupa War-
szawsko-Praskiego, dziœ Metropolitê Diecezji Gdañskiej, arcybiskupa S³awo-
ja Leszka G³ódzia. 

Zacznijmy jednak od pocz¹tku.  Oto 20 listopada 2008, w Domu Arcybi-
skupów Warszawskich, odby³a siê uroczystoœæ zwi¹zana z promocj¹ ksi¹¿ki
pt. „Œwiadectwo i s³u¿ba. Rozmowa o ¿yciu i Koœciele Jego Ekscelencji Abpa
Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce” (Oficyna „ADAM”,
Warszawa, 2008). Arcybiskup Kowalczyk jest nuncjuszem niezwyk³ym –
s³u¿bê sw¹ pe³ni ju¿ dziewiêtnaœcie lat, co jest rekordem w dyplomacji waty-
kañskiej. Jest te¿ jedynym nuncjuszem na œwiecie – poza przypadkiem
W³och – bêd¹cym obywatelem kraju, w którym urzêduje. 

We wspomnianej uroczystoœci w Domu Arcybiskupów Warszawskich wzi¹³
udzia³ arcybiskup G³ódŸ, który, wyg³aszaj¹c laudacjê nuncjusza, w pewnym
momencie wspomnia³ nazwisko Jerzego Kuberskiego. A Kuberski odegra³
w wydarzeniu z pocz¹tku grudnia 1989 roku niema³¹ rolê. Kadencja ks. Ko-
walczyka jako Nuncjusza Apostolskiego w Polsce rozpoczê³a siê 6 grudnia
1989, kiedy z³o¿y³ on listy uwierzytelniaj¹ce podpisane przez Jana Paw³a II
prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Wojciechowi Jaruzelskie-
mu. W dokumencie tym napisanym po ³acinie, papie¿ zwróci³ siê do niego
jako do „Mê¿a Wybitnego i Czcigodnego”. By³o to oczywiœcie ju¿ po tzw. wy-
borach kontraktowych z 4 czerwca tego samego roku (1989), które przy-
nios³y niekwestionowane zwyciêstwo „Solidarnoœci”. Mimo tego zwyciêstwa,
premierem by³ nadal – do sierpnia 1989 - niedawno zmar³y - Mieczys³aw F.
Rakowski. I to pod jego przywództwem, Polska Rzeczpospolita Ludowa (bo
wci¹¿ taka istnia³a) nawi¹za³a 17 lipca 1989 roku stosunki dyplomatyczne
z Watykanem. W Watykanie urzêdowa³ w³aœnie Jerzy Kuberski, jako kie-
rownik Zespo³u do spraw Sta³ych Kontaktów Roboczych Rz¹du Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej ze Stolic¹ Apostolsk¹. Poniewa¿ PRL nie utrzymywa³a
z Watykanem stosunków dyplomatycznych, to ów Zespó³, dzia³aj¹cy od
1974 roku, czyli od czasów Gierka, by³ czymœ w rodzaju „nieformalnej am-
basady” PRL’u „przy papie¿u”. Kuberski by³ oczywiœcie te¿ dzia³aczem
PZPR’u.   

I teraz nast¹pi³o coœ zaskakuj¹cego. Kuberski zakoñczy³ swoj¹ misjê jako
kierownik Zespo³u i wróci³ do Polski. W tym czasie Rakowski ust¹pi³ jako
premier a jego miejsce, 24 sierpnia 1989 roku, zaj¹³ Tadeusz Mazowiecki
z „Solidarnoœci”, jednak¿e jako premier rz¹du wci¹¿ PRL’u. W tej sytuacji
Jan Pawe³ II przekazuje Mazowieckiemu nieoczekiwan¹ proœbê – by jako
pierwszego ambasadora Polski do Watykanu po bardzo d³ugiej przerwie wy-
s³a³...Jerzego Kuberskiego. I Kuberski, z listami uwierzytelniaj¹cymi PRL’u,
jedzie do Watykanu i listy te, Janowi Paw³owi II, sk³ada. 

Korzystaj¹c z czasu na pytania i odpowiedzi na promocji ksi¹¿ki nuncju-
sza Kowalczyka, zadajê mu pytanie o przyczynê tych wydarzeñ, mówi¹c, ¿e
dla mnie s¹ one „przyjemne”, bo by³em zwi¹zany z PRL-elem, ale jednak
zaskakuj¹ce. Nuncjusz nie zgadza siê ze mn¹. Mówi, ¿e Watykan utrzymu-
je stosunki z pañstwami takimi, jakie one s¹.                                            

Zygmunt Broniarek

To szczególny moment, kie-
dy podczas mszy kap³an mówi
„Przeka¿cie sobie znak poko-
ju”. Jeszcze kilka lat temu lu-
dzie w tym momencie zerkali
na boki, skrêpowani, zawsty-
dzeni, by ledwie kiwn¹æ g³ow¹
osobie stoj¹cej obok. Nie-
którzy czuli siê g³upio, choæ
wychowani w katolickiej tra-
dycji wiêzi i braterskiej
wspólnoty.

Teraz w wielu parafiach ce-
lebruj¹cy mszê kap³an
przed³u¿a ten moment, by ka¿-
dy móg³ uœcisn¹æ d³onie wo-
kó³, daæ dobre s³owo i dobry
uœmiech. Co siê dzieje w na-
szych sercach? Mi³o jest do-
staæ tak wiele od osób,
z którymi ³¹cz¹ nas wspólne
wartoœci. To krzepi, wzbogaca
i daje poczucie wiêzi oraz no-
we, lepsze spojrzenie na bli-
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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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� meble pokojowe z najlepszych fabryk
� regały – na zamówienie – dowolny kolor i układ segmentów
� zestawy wypoczynkowe, kanapy, sofy
� meble pojedyncze – stoły, stoliki, szafki, biurka itp. 

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

SKLEP MEBLOWY

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

JJJJUUUUŻŻŻŻ    WWWW    NNNNOOOOWWWWEEEEJJJJ    SSSSIIIIEEEEDDDDZZZZIIIIBBBBIIIIEEEE

Sklepik „Ryby u Marty” na rogu Brazylijskiej i Saskiej otwarty jest od poniedziałku 
do piątku od 800 do 1900, a w sobotę od 800 do 1400, tel. 022 353−69−55. Zapraszamy!

Ryby u Marty
– Brazylijska 1

Ten malutki sklepik pojawi³ siê na rogu Brazylijskiej i Saskiej trzy i pó³ roku
temu. I natychmiast zdoby³ wiern¹ klientelê. Do Marty chodzi siê przede
wszystkim po ryby i owoce morza. Stali klienci przychodz¹, a to po tatara
z ³ososia, a to po œledzie z podgrzybkami i szczypiorkiem, a to po mro¿one
krewetki zawiniête w kokon z ziemniaczanych niteczek czy œwie¿utkie, do-
mowe kotlety rybne.

U Marty s¹ ryby œwie¿e i mro¿one, wêdzone i w galarecie, faszerowane i po grecku.
W ch³odniczej ladzie pyszni¹ siê: jesiotr, ³osoœ, wêgorz, pstr¹g, karp, sum, okoñ, szczu-
pak, sandacz, lin, to³pyga, fl¹dra, dorsz, dorada i p³ocie. No i rzecz jasna – œledzie w naj-
rozmaitszych wersjach – od zwyk³ych z beczki po bosmañskie z pieprzem, korsarskie
z chili, greckie z oliwkami i wiejskie z cebul¹. S¹ œledzie w sosach: tatarskim i chrzano-
wym, ze œmietan¹ i jab³kiem, z suszonymi pomidorami i aromatyzowane ze œliwk¹ b¹dŸ
wiœni¹. No po prostu pysznoœci!

Wielu wpada tu te¿ po pyszne sa³atki – krewetkowe z tuñczykiem i surimi oraz  krabo-
we – z kurkum¹, broku³ami, anansem, ry¿em, a nawet z ogonkami raków.

Do tego jeszcze w zamra¿arce czekaj¹ na chêtnych: mintaj, miruna, panga, krewetki
i kraby, w s³oiczkach – ma³¿e i ostrygi, a w puszeczkach najrozmaitsze wersje tuñczyka
i sardynek.

Ale Marta zaprasza do siebie nie tylko amatorów ryb i owoców morza. Oferuje te¿ ta-
kie smako³yki jak domowe kopytka, krokiety, uszka, piero¿ki – z miêsem, z kapust¹ i grzy-
bami, ze szpinakiem, ruskie, z serem firmy „Korona” i z fet¹. A wysoko na pó³eczkach t³o-
cz¹ siê oliwy – w³oskie, hiszpañskie i greckie i ró¿ne octy – balsamiczny, malinowy, jab³-
kowy. S¹ w³oskie makarony, kuskus i ry¿ – arborio, basmati i jaœminowy.

A do tego wszystkiego mnóstwo przypraw, zió³ i sosów – w szklanych pojemniczkach
zieleni¹ siê w zalewie kolendra i bazylia, obok ró¿ne rodzaje pesto, ró¿nokolorowe ku-
leczki pieprzu, pieprz z cytryn¹, sól morska, wiórki cynamonu i laseczki wanilii. A wszyst-
ko to mieœci siê w maleñkim sklepiku, w którym króluje sympatyczna, m³oda w³aœcicielka,
po której widaæ, ¿e bardzo lubi to co robi. AS 2008

Wykonujemy dekoracje okien:
� firany, zas³ony, story rzymskie

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

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

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

hurt detal
✓ grzejniki  

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

✓ kot³y gazowe i olejowe
CENY PRODUCENTA

BAPLAST
ul. Br. Czecha 19

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

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 paŸdziernikowych nu-
merach „Mieszkañca” (Nr 18
i 19 dostêpne w naszym inter-
netowym archiwum na stronie
www.mieszkaniec.pl) zajmo-
waliœmy siê pomorem ptactwa
wodnego w Jeziorku Kamion-
kowskim. Temat bardzo poru-
szy³ Naszych Czytelników.
Mieszkañcy obawiali siê epi-
demii ptasiej grypy, a dr Do-
bromir Bartecki z Powiatowe-
go Instytutu Weterynaryjnego
sugerowa³, ¿e przyczyn¹ pada-
nia ptactwa mo¿e byæ zatruta
woda. Przypomnijmy, ¿e z je-
ziorka wy³owiono kilkanaœcie
martwych kaczek. Pad³y te¿
wszystkie wtedy tam mieszka-
j¹ce ³abêdzie.

Radni – blisko, 
a jednak daleko

Wydawa³oby siê, ¿e skoro Je-
ziorko Kamionkowskie jest naj-
piêkniejszym i najbardziej war-
toœciowym akwenem Pragi Po-
³udnie, to opisywanym przez
nas pomorem powinna siê zaj¹æ
dzielnicowa komisja ochrony
œrodowiska. Przecie¿ reprezen-
tuj¹cy mieszkañców radni,
którzy w niej zasiadaj¹, nie mo-
g¹ bagatelizowaæ publicznego
sygna³u o zagro¿eniu. Szcze-
gólnie dotyczy to kieruj¹cego
komisj¹ Bart³omieja Wichnia-
rza i jego zastêpcy Micha³a Su-
liborskiego. Mimo kilku posie-
dzeñ w paŸdzierniku i listopa-
dzie radni Wichniarz i Sulibor-

ski nie wprowadzili do porz¹d-
ku obrad sprawy, która tak bar-
dzo zaniepokoi³a mieszkañców.
Widaæ, ¿e radni, którzy winni
byæ najbli¿ej lokalnych proble-
mów, daleko od nich uciekaj¹...

ZOM – budzi siê powoli

Nie czekaj¹c na reakcjê op³a-
canych przez mieszkañców rad-
nych spraw¹ zajêli siê dzia³aj¹-
cy spo³ecznie cz³onkowie Rady
Osiedla Kamionek. W odpo-
wiedzi na ich pisma, w po³owie
paŸdziernika, Zarz¹d Oczy-
szczania Miasta potwierdzi³
znalezienie 15 martwych pta-
ków oraz wyjaœni³, ¿e „odnale-
zione ostatnio” martwe ptaki
zosta³y przewiezione na bada-
nia do SGGW, a tak¿e zosta³
powiadomiony Powiatowy In-
spektorat Weterynarii. Zapytali-
œmy wiêc rzecznika prasowego
SGGW o to, ile ptaków przeka-
za³ uczelni ZOM. Okaza³o siê,
¿e... trzy. W tym kontekœcie ro-
zumiemy zwrot „odnalezione
ostatnio”. To znaczy, ¿e ZOM
zaj¹³ siê tematem dopiero po in-
terwencji samorz¹dowców
z Kamionka i naszej publikacji.
A odnalezienie 12 martwych
ptaków nie obudzi³o szybkiego
zainteresowania pomorem.

Media 
– wyjaœniaj¹ sprawê

Prócz „Mieszkañca” spraw¹
zajê³a siê nowa stacja telewizyj-
na TVN Warszawa. Jej reporte-

rzy zawieŸli do SGGW próbki
wody z Jeziorka Kamionkow-
skiego. Badania wody i mar-
twych ptaków trwa³y d³ugo.
Przeprowadzone przez SGGW
analizy potwierdzi³y, ¿e sytua-
cja jest bardzo powa¿na. Woda
okaza³a siê zatruta, a w cia³ach
martwych ptaków odnaleziono
œmiertelne bakterie. 

Pobrane próbki skierowano
do Pu³aw na szczegó³owe bada-
nia. Czytelnicy i spacerowicze
dziêkuj¹ „Mieszkañcowi” za za-
jêcie siê tematem i wci¹¿ pytaj¹
czy jeziorko jest bezpieczne, czy
mo¿na jeœæ z³owione tam ryby,
dlaczego tak mizerne by³y reak-
cje odpowiednich s³u¿b i orga-
nów? I sygnalizuj¹ nam mo¿li-
we przyczyny ska¿enia akwenu.

Stra¿ Miejska –
eko(NIE)logicznie

Okazuje siê, ¿e Jeziorko Ka-
mionkowskie jest dla nie-
których znakomitym miejscem
pozbywania siê œcieków i... fe-
kaliów. – Czytam ka¿dy numer
„Mieszkañca”. Po drugim Wa-
szym artykule skojarzy³am, ¿e
mog³am widzieæ jak zatruwane
by³o jeziorko - mówi pragn¹ca
zachowaæ anonimowoœæ pani
Anna. Zdradza, ¿e okna jej
mieszkania wychodz¹ na zasi-
laj¹cy Jeziorko Kamionkow-
skie kana³ek. – Dwa razy wi-
dzia³am wieczorem du¿y samo-
chód, który za pomoc¹ agrega-
tu i grubej rury spuszcza³ coœ
do wody. Czytelniczka myœla³a
o zawiadomieniu Stra¿y Miej-
skiej, ale nie by³a pewna, czy
stra¿nicy zajm¹ siê t¹ spraw¹.
Zapytaliœmy rzeczniczkê Stra-
¿y Miejskiej, Agnieszkê Dê-
biñsk¹-Kubick¹, co nale¿y

w tej sytuacji zrobiæ. Mimo, ¿e
odpowiedŸ wydawa³aby siê
prosta (Stra¿ Miejska ma sek-
cjê ekologiczn¹) nie doczekali-
œmy siê wyjaœnienia. Nie dziwi
to Marii Jêdrzejczak, mie-
szkanki Osiedla „Ateñska”: –
By³am œwiadkiem, jak do Je-
ziorka Kamionkowskiego wy-
lewano fekalia z toi-tojek. Spi-
sa³am numery samochodu i za-
dzwoni³am do Stra¿y Miejskiej,
a ta odes³a³a mnie do Policji... 

Policja – spuszcza 
problem do wody?

Pani Maria z³o¿y³a zeznania,
poda³a numery rejestracyjne sa-
mochodu, a Policja umorzy³a po-
stêpowanie z powodu... niewy-
krycia sprawców przestêpstwa.
Zbulwersowana Czytelniczka
przekaza³a nam pismo z Policji.
Roz¿alona mówi, ¿e interwenio-
wa³a w tej sprawie w dwóch ga-
zetach, ale ¿adna nie podjê³a te-
matu. W ca³ej opisywanej przez
nas historii jedynym pociesze-
niem jest to, ¿e w Jeziorku Ka-
mionkowskim pojawi³y siê nowe
³abêdzie rodziny. Tylko jak d³ugo
przetrwaj¹...? W grudniu znowu
wy³owiono z jeziorka martwe
ptaki. Magda K.

POMÓR PTACTWA – cd.
Jesienny pomór ptactwa wodnego w Jezior-
ku Kamionkowskim udowodni³, ¿e prawdziw¹
ochron¹ œrodowiska zainteresowani s¹
przede wszystkim mieszkañcy. Udowodni³
te¿ nonszalancjê s³u¿b i osób, które w takich
sytuacjach winny reagowaæ b³yskawicznie.

MIESZKAŃCY 
W PATROLACH?

Czy nasze ulice bêd¹ patrolowane przez spo-
³eczne, umundurowane patrole? Z badañ Po-
licji wynika, ¿e blisko 50% spo³ecznoœci Ma-
zowsza wziê³oby udzia³ w takim patrolu.

– To bardzo dobrze, ¿e mieszkañcy chc¹ mieæ wp³yw na w³asne
bezpieczeñstwo – mówi³ wojewoda mazowiecki Jacek Koz³owski
w czasie konferencji pt. „Spo³eczne wsparcie dzia³añ Policji”.
W konferencji wziêli m.in. udzia³ komendanci sto³ecznej i woje-
wódzkiej Policji, przedstawiciele MSWiA oraz urzêdu m.st. Warsza-
wy. Wys³annik londyñskiej Metropolitan Police omawia³ modele
wspó³pracy spo³eczeñstwa z funkcjonariuszami w stolicy Wielkiej
Brytanii. Brytyjskie doœwiadczenia mog¹ byæ bardzo przydatne przy
tworzeniu naszych spo³ecznych „s³u¿b”. Z badañ Komendy Woje-
wódzkiej Policji wynika, ¿e 33% ankietowanych mieszkañców

wziê³oby udzia³ w policyjnym patrolu. Odpowiedzi „raczej tak”
udzieli³o 14 % respondentów. To dobrze wró¿¹ce wyniki, szczegól-
nie w Polsce, gdzie przez wiele lat wspó³praca z organami bezpie-
czeñstwa i porz¹dku by³a odbierana negatywnie. Czekamy zatem na
rozwój programu spo³ecznego wsparcia Policji i pierwsze cywilne,
ale umundurowane patrole. Innym aspektem konferencji w urzêdzie
wojewódzkim by³a kwestia zabezpieczania imprez masowych,
a szczególnie Euro 2012. Doœwiadczeniami w tym zakresie dzieli³
siê z uczestnikami spotkania dr Werner Trawnicek z Policji wiedeñ-
skiej. Stolica Austrii by³a wspó³gospodarzem Euro 2008.            ar

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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!
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62 LA62 LATTA TRADYCJIA TRADYCJI

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

Dział przemysłowy czynny: pon.−pt. – 10.00−19.00, sob. – 9.00−16.00.
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Martwy ³abêdŸ
(grudzieñ 2008)
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Smacznego, Œwiêty Miko³aju!
Œwiêty Miko³aj przez ca³y rok mieszka w Rova-
niemi, w Finlandii i tam, wraz ze swoj¹ dzieln¹
ekip¹, przygotowuje prezenty pod choinkê.
W wigilijny wieczór, wraz ze swoim zaprzêgiem
reniferów, dwoi siê i troi, by zd¹¿yæ do ka¿de-
go domu a zw³aszcza tam, gdzie s¹ dzieci. 

Ale co robi potem? Myœlê, ¿e wraca do siebie, do Finlandii, i tam,
wraz ze strudzonymi pomocnikami zasiada do kolacji wigilijnej. Ra-
no wszyscy byli w saunie, zadbali te¿ o choinkê zdobi¹c¹ du¿y pokój.

Jak wygl¹da fiñska wigilia? Nieco podobnie do naszej: najwa¿-
niejsze, ¿e prezenty s¹ dostarczone tak¿e w wigilijny wieczór, a nie
25 grudnia rano, jak w wielu innych krajach.  Spójrzmy jednak na
fiñski, wigilijny stó³.

Zmarzniêtych przybyszy wita siê grogiem (Glög). To rodzaj
grzanego wina, mocno przyprawionego korzeniami, s¹ w nim te¿
rodzynki i migda³y. Na stole – tamtejsza ryba, niepodobna do kar-
pia, lipeä kala, przyrz¹dzana w niezwykle skomplikowany sposób.
Jest te¿ s³ynna sa³atka rossoli, z buraczkami, gêst¹ œmietan¹ i za-
zwyczaj ze œledziem, zapiekanki, ryby, jednak najwa¿niejsze miej-
sce przypada zwykle albo pieczonemu prosiakowi, albo œwi¹tecz-
nej, ogromnej pieczonej szynce joulukinkku!

Bardzo wa¿ny jest deser. Pani domu podaje pudding ry¿owy (riisi-
puuro), czasami w miseczkach z chlebka, podobnego do chrupkiego
pieczywa. W jednej z porcji ukryty jest s³odki migda³ – kto go znajdzie,
tego szczêœcie nie opuœci. Jednak nie ka¿de s³owiañskie podniebienie
uwa¿a go za przysmak… Co prawda inni twierdz¹, ¿e riisipuuro to zu-
pa ry¿owa, podawana w Wigiliê na œniadanie, a migda³ p³ywa gdzieœ
w talerzu, ale zawsze warto go szukaæ, by mieæ szczêœcie ca³y rok! 

A potem Miko³aj, z pe³nym brzuszkiem, udaje siê na solidny, do-
brze zas³u¿ony odpoczynek. Weso³ych Œwi¹t!        Emma Halsen

Przed nami szcze-
gólne dni – Wigilia
24 grudnia, rozpo-
czynaj¹ca okres
œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia i pierwszy
dzieñ ca³kiem No-
wego Roku. 

Co zdarza³o siê w tych 
dniach na przestrzeni wieków?
Uchylmy zas³onê dziejów…

24 grudnia…
1223 – Œwiêty Franciszek

z Asy¿u urz¹dzi³ pierwsz¹
w dziejach szopkê w Greccio,
we W³oszech

1473 – zmar³ Jan Kanty, pol-
ski teolog, œwiêty, patron Polski 

1707 – zmar³a ostatnia przed-
stawicielka rodu Piastów, Karo-
lina Piastówna

1777 – podró¿nik James Cook
odkry³ nieznane wyspy, na
czeœæ tej daty nazwane Wyspa-
mi Bo¿ego Narodzenia

1798 – urodzi³ siê Adam
Mickiewicz, wieszcz narodowy

1818 – po raz pierwszy na
pasterce pod Salzburgiem wy-
konano kolêdê „Cicha noc,
œwiêta noc”, napisan¹ na chór
i gitarê

1890 – urodzi³ siê Walerian
Czuma, dowódca obrony War-
szawy w 1939 r.

1926 – urodzi³ siê Witold
Pyrkosz, aktor, Lucjan Mosto-
wiak w „M jak mi³oœæ”.

1 stycznia…
1788 – w Anglii ukaza³ siê

pierwszy numer The Times'a,
najstarszej londyñskiej gazety

1858 – uroczysta premiera
opery „Halka” Stanis³awa Mo-
niuszki

1860 – pierwszy polski zna-
czek pocztowy!

1890 – po raz pierwszy u¿yto
bramek z siatk¹ w meczu pi³-
karskim, w Anglii

1891 – po raz pierwszy objê-
to opiek¹ by³ych pracowników
wprowadzaj¹c w Niemczech
emerytury

1933 – urodzi³ siê Mieczy-
s³aw Kalenik, aktor, niezapo-
mniany Zbyszko z Bogdañca
w „Krzy¿akach”

1951 – w Chicago wystarto-
wa³a pierwsza w œwiecie ka-
blówka dla 300 abonentów

1991 – zmar³a Ada Ruso-
wicz, solistka zespo³u „Niebie-
sko-Czarni”

1994 – zmar³a Ryszarda Ha-
nin, aktorka

1995 – data denominacji z³o-
tego – 1 nowy z³oty za 10.000
starych z³otych.

Ciekawe, co dopisz¹ do tych
wydarzeñ kolejne lata? eGo

Czy pamiętasz?

Dzieci przepiêknie ubrane
i uczesane (oczywiœcie ade-
kwatnie do granych ról),
uœmiechniête, pewnym kro-
kiem wkroczy³y do udekoro-
wanej choinkami sali, gdzie
mia³y zagraæ g³ówne role w ja-
se³kach. Udzia³ w przedstawie-
niu wziê³y 5 i 6-latki i pomimo
ogromnej widowni sk³adaj¹cej
siê z przedszkolaków i ich ro-
dziców, nie widaæ by³o po nich
¿adnej tremy. 

A warto wspomnieæ, ¿e do
tego przedszkola uczêszcza

79 dzieci. Z uœmiechem i ru-
mieñcami na twarzy mali ak-
torzy rozpoczêli mini spek-
takl teatralny, który opowia-
da³ o historii narodzin Jezusa
w Betlejem. 

Po przedstawieniu dyrek-
tor Jolanta Kostko zapowie-

dzia³a og³oszenie wyników
konkursu plastycznego,
który tematycznie zwi¹zany
by³ ze Œwiêtami Bo¿ego Na-
rodzenia. Dzieci przygoto-
wa³y stroiki, pocztówki
œwi¹teczne i szopki. 

Wszystkie przedszkolaki
zosta³y nagrodzone dyplo-
mami i lizakami, przyznano
równie¿ dodatkowe wyró¿-
nienia dla: Oli i Zuzi Sikory
za stroik, Maksymiliana Za-
pa³y za pocztówkê oraz
Klaudii Leœniowskiej za
szopkê. Na zakoñczenie
spotkania ksi¹dz proboszcz
Adam Szkóp z Parafii Na-
wrócenia œw. Paw³a Apo-
sto³a, ¿yczy³ wszystkim ze-
branym „Zdrowych, rodzin-
nych i pogodnych Œwi¹t”.

Natalia J. Haus

JASEŁKA W „WIATRACZKU”
W czwartek 11 grudnia w Przedszkolu nr 398
„Wiatraczek” przy ul. Kobielskiej odby³o siê
spotkanie wigilijne oraz rozstrzygniêcie
konkursu pt. „Dekoracje œwi¹teczne”. Atmo-
sfera Œwi¹t udzieli³a siê wszystkim, brako-
wa³o tylko œniegu, którego ze wzglêdu na
zawirowania pogodowe niestety zabrak³o...
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Alicja D¹browska 
– pose³ Sejmu RP

M i n i o n y
rok kalenda-
rzowy by³ za-
razem pierw-
szym rokiem
rz¹du Donal-
da Tuska
i Platformy
O b y w a t e l -
skiej. To

okres pozytywnych i oczekiwa-
nych zmian. Jako istotne wska-
za³abym rozpoczêcie reformy
s³u¿by zdrowia. Opracowano
szereg projektów ustaw przewi-
duj¹cych m.in. podjêcie dzia³añ
w kierunku zachowania p³ynno-
œci finansowej placówek s³u¿by
zdrowia, bezpieczeñstwa pacjen-
tów oraz zwiêkszenia zarobków
personelu medycznego. Mo¿li-
woœæ wdra¿ania tych dzia³añ
uzale¿niona jest obecnie od uzy-
skania wiêkszoœci parlamentar-
nej dla odrzucenia zg³oszonego
wczeœniej weta Prezydenta RP.

Za istotne uwa¿am tak¿e
przyjêcie przez rz¹d Programu
Uzawodowienia Si³ Zbrojnych.
Zgodnie z za³o¿eniami w 2010
roku uzupe³nianie szeregów ar-
mii bêdzie oparte o dobrowol-
ne rodzaje zawodowej s³u¿by
wojskowej. Wa¿ne by³o podjê-
cie przez rz¹d decyzji o zakoñ-
czeniu udzia³u w misji stabili-
zacyjnej w Iraku. 

Rozpoczêto tak¿e realizacjê
programu „Moje boisko – Orlik
2012”. W latach  2008-2012 wy-
budowanych zostanie  ponad
dwa tysi¹ce ogólnodostêpnych
gminnych kompleksów sporto-
wych: boisk  pi³karskich, boisk
wielofunkcyjnych, wyposa¿o-
nych w oœwietlenie oraz nie-
zbêdny sprzêt sportowy. Ju¿ ode-
brano ok. 250 takich obiektów.

Tadeusz Drozda – satyryk,
„Zacny Mieszkaniec”

No i mam,
czego chcia-
³em. Ca³e
¿ycie drwin¹
i ironi¹ wal-
czy³em o to,
by Polakom
¿y³o siê le-
piej, no i wy-
walczy³em.

Jest dobrze, na tyle dobrze, ¿e
satyryk ju¿ nie jest nikomu do
niczego potrzebny. Media nie
zg³aszaj¹ potrzeb ani na pro-
gramy telewizyjne, ani na felie-
tony, wys³a³em siê wiêc na
emeryturê i poszed³em na ni¹,
choæ nie ma pomostu. Pieniê-
dzy te¿. Czy to nie jest szczyt
osi¹gniêæ? Mia³em goniæ
króliczka, a go z³apa³em, dlate-
go mówiê - jest dobrze, a nawet
jeszcze lepiej. Na szczêœcie jest
jeszcze na dodatek golf... ¯yæ
nie umieraæ. Jak na emeryta
w XXI wieku przysta³o.

Jolanta Kleszczewska
– dr nauk medycznych

Och, by³
to chyba naj-
bardziej pra-
cowity rok
w moim ¿y-
ciu. Zama-
rzyliœmy so-
bie bowiem,
by rozwin¹æ
s k r z y d ³ a ,

przenieœæ moj¹ przychodniê,
która mieœci³a siê w wynajmo-
wanych od szpitala przy ul.
Niek³añskiej pomieszczeniach
- bardzo dziêkujê dyr. Chêciñ-
skiemu przy tej okazji za wie-
loletni¹ dobr¹ wspó³pracê - do
nowej siedziby, na ulicê Maro-
kañsk¹. 

Pracê wiêc mia³am podwój-
n¹: w dotychczasowej przy-
chodni i przy uruchamianiu
nowej... Nowa siedziba ju¿
funkcjonuje - informujê jed-
nak nasze pacjentki, ¿e bada-
nia mammograficzne dla ko-
biet w wieku 50-69 bêdziemy
nadal wykonywaæ przy ul.
Niek³añskiej. Ju¿ jesteœmy 
po rozstrzygniêcia kontraktu
z Narodowym Funduszem
Zdrowia, który pozwala nam
uruchomiæ dziesiêæ nowych
poradni specjalistycznych.

Co teraz czujê...? Wielk¹ sa-
tysfakcjê, ¿e siê uda³o. ¯e
warto by³o. ¯e mogê te¿ byæ
dumna z moich dzieci – 20.la-
tek ju¿ jest studentem drugie-
go roku prawa, m³odsze dziec-
ko jest w czwartej klasie i wy-
maga - rzecz jasna - wiêkszej
opieki i pomocy, choæby
w lekcjach. Teraz chyba ju¿
bêdê mia³a ciut wiêcej czasu
dla rodziny. Dziêkujê wszyst-
kim, którzy mi pomogli,
w tym redakcji „Mieszkañca”
za wsparcie. I wszystkim ¿y-
czê spokojnych i radosnych
œwi¹t.

Edward K³os – burmistrz 
dzielnicy Weso³a

K o l e j n y
rok ciê¿kiej
pracy i w jej
efekcie wie-
le inwesty-
cji w Weso-
³ej. Jest to
p i e r w s z y
rok, gdzie
punkt ciê¿-

koœci przenosi siê na inwesty-
cje oœwiatowe. Koñczymy
w³aœnie budowê pierwszego
etapu szko³y w Zielonej, roz-
budowê szko³y w Centrum.

Rozpoczêliœmy budowê za 17
mln z³ piêknej hali sportowej
w Starej Mi³osnej. Za kilka
dni podpisujemy akt notarial-
ny potwierdzaj¹cy zakup
dzia³ki pod szko³ê w Starej
Mi³osnej. 

Je¿eli dodamy do tego wie-
le innych zrealizowanych in-
westycji, to mo¿na uznaæ ten
rok za bardzo udany. Mnie
osobiœcie bardzo ucieszy³o,
¿e w badaniach przeprowa-
dzonych przez TNS OBOP
dla „Dziennika” oceny
dwóch lat Pani Prezydent
Hanny Gronkiewicz- Waltz
pokazuj¹, ¿e najwiêcej zado-
wolonych (32% ocen bardzo
dobrych) z dwuletniej prezy-
dentury jest w³aœnie w Weso-
³ej.

Jacek Koz³owski – wojewoda
mazowiecki

Zrealizo-
w a ³ e m
w tym roku
swoje wiel-
kie marzenie
– zwiedzi-
³em Izrael.
Wypo¿yczo-
nym samo-
c h o d e m

przejecha³em ten kraj wzd³u¿
i wszerz. Odwiedza³em miejsca
znane z Pisma Œwiêtego. To
by³a fantastyczna podró¿,
z której mam niezapomniane
wra¿enia.

Zawodowo to by³ dla mnie
bardzo pracowity rok. Wci¹¿
uczy³em siê nowych obowi¹z-
ków wojewody. Znam Ma-
zowsze, znam te¿ pracê w ad-
ministracji, ale nowe stanowi-
sko, to nowe zadania i obo-
wi¹zki. W tym roku przyspie-
szyliœmy procesy przygoto-
wawcze du¿ych inwestycji in-
frastrukturalnych. Wydaliœmy
m.in. wiele decyzji œrodowi-
skowych i pozwoleñ na budo-
wy nowych odcinków dróg
ekspresowych. Na przyk³ad

du¿ego odcinka autostrady
A2, czy obwodnic ¯yrardo-
wa, Serocka, Mszczonowa
i Miñska Mazowieckiego. Za-
koñczyliœmy budowy m.in.
obwodnicy Wyszkowa i P³oñ-
ska. T¹ ostatni¹ mieszkañcy
pojad¹ jeszcze przed œwiêta-
mi.

Myœlê, ¿e przysz³y rok tak-
¿e bêdzie równie korzystny
dla rozwoju dróg na Mazow-
szu. Du¿ym wyzwaniem jest
to, aby inwestycje by³y robio-
ne w zgodzie z oczekiwania-
mi spo³ecznymi i w zgodzie
z ochron¹ œrodowiska. To jest
ogromnie wa¿ne i dla œrodo-
wiska i dlatego, abyœmy nie
tracili przyznawanych dotacji
unijnych.

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

By³ to do-
bry, a nawet
p o w i e m :
bardzo do-
bry rok.
Czu³o siê, ¿e
nasi klienci
maj¹ wiêcej
p i e n i ê d z y
w portfe-

lach, wiêc obroty w naszych
sklepach wzrasta³y. Proporcjo-
nalnie tak¿e ros³y wynagrodze-
nia naszych pracowników,
a nawet i zatrudnienie. Nieste-
ty, ju¿ w paŸdzierniku i listopa-
dzie zaczêliœmy czuæ pierwsze
zwiastuny zbli¿aj¹cego siê spo-
wolnienia gospodarczego.
Sprzeda¿ zaczê³a traciæ sw¹ dy-
namikê... Ale trudno jeszcze
cokolwiek powiedzieæ jedno-
znacznie, bo grudzieñ „otwo-
rzy³” siê znów bardzo ³adnie.
Miejmy nadziejê, ¿e rynek jed-
nak oka¿e siê mocny, mocniej-
szy ni¿ te wszystkie nie najlep-
sze prognozy.

A prywatnie? Paaanie re-
daktorze, ja jestem ustabilizo-
wanym mê¿czyzn¹... Wszyst-

ko jak najbardziej w porz¹d-
ku.

Barbara Wasiak – dyrektor
Centrum Promocji Kultury
Dzielnicy Praga Po³udnie

To by³
bardzo trud-
ny, ale
i wspania³y
rok. Zmieni-
liœmy siedzi-
bê i dzia³a-
my teraz
w piêknym,
nowym i no-

woczesnym budynku przy ul.
Podskarbiñskiej. 

Rozpoczêliœmy prace nad
przygotowaniami do budowy
naszej nowej filii na Saskiej
Kêpie. To bardzo du¿e zada-
nie zarówno. Mieszkañcy Go-
c³awia mog¹ korzystaæ z na-
szej filii w ich osiedlu, mie-
szkañcy Grochowa i Kamion-
ka maj¹ dogodny dostêp do
naszej nowej siedziby przy
Podskarbiñskiej, a Saska Kê-
pa obecnie nie ma tego typu
obiektu kultury. Myœlê, ¿e do-
bry by³ odbiór tegorocznej in-
scenizacji bitwy polsko-
szwedzkiej, jednej z najwiêk-
szych imprez organizowa-
nych przez nas w tym roku.
Dziêkujê wszystkim wspó³-
pracuj¹cym z nami ludziom,
którzy wnosz¹ radoœæ, ciep³o,
no i „Mieszkañcowi”, który
pisze o tym, co robimy, bo
dziêki temu docieramy do
bardzo szerokiej rzeszy mie-
szkañców.

Prywatnie, dla mnie, ten rok
te¿ by³ wspania³y  – m³odsza
córka zda³a maturê i teraz oby-
dwie moje córki studiuj¹.
Trzecim moim „dzieckiem”
jest Centrum Promocji Kultu-
ry, ale Centrum nie przes³ania
mi tego, co w ¿yciu jest naj-
wa¿niejsze, czyli moich
dwóch córek. A ich sukcesy
ogromnie mnie ciesz¹. 

(ar) (t)
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Niczym FENIKS z popio³ów tak

JARMARK EUROPA
Powsta³, Jest, Têtni ¯yciem

Zarz¹d spó³ki Kupiec Warszawski
i Kupcy serdecznie zapraszaj¹

hurtowników i detalistów
na B³onia Stadionu X-lecia.

TANIE ZAKUPY
W SAMYM SERCU STOLICY!

7 DNI W TYGODNIU
od 3.00 do 15.00

Kupiec Warszawski Sp. z o.o

SALON 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

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

Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa

„GROCHÓW”

OFERUJE
WSPÓLNOTOM

MIESZKANIOWYM
usługi związane
z zarządzaniem 

i administrowaniem
nieruchomościami.

Zainteresowanych zapraszamy
do siedziby Spó³dzielni 

w Warszawie 
przy ul. Kobielskiej 1, 

tel. 673-08-01.



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    11111111

REKLAMA REKLAMA

Z okazji zbli¿aj¹cych siê 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 
i Nowego Roku 
sk³adamy mieszkañcom 
prawobrze¿nej Warszawy
najserdeczniejsze ¿yczenia
szczêœliwych 
i radosnych 
Œwi¹t spêdzonych 
w rodzinnej 
atmosferze 
oraz wszelkiej 
pomyœlnoœci 
i sukcesów 
w nadchodz¹cym 
2009 roku

Rada i Zarz¹d Dzielnicy 
Praga Po³udnie m. st. Warszawy

Niech Wigilia i Œwiêta Bo¿ego Narodzenia 
up³yn¹ spokojnie i radoœnie,
aby w Nowym Roku 2009 
marzenia zmieni³y siê 
w rzeczywistoœæ,
a sukcesy przeros³y 
oczekiwania

¿yczy
Rada i Zarz¹d 

Dzielnicy Rembertów 
m.st. Warszawy

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku 
wszystkim Mieszkańcom naszej Dzielnicy 

składają
Stefan Słowikowski                           Edward Kłos

Przewodniczący Rady                Burmistrz Dzielnicy Wesoła
Dzielnicy Wesoła  
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Jeszcze inna teoria g³osi, ¿e
rok urodzenia jest prawid³o-
wy, a niebo rozœwietla³a nie
kometa, tylko widoczna na
niebie 2008 lat temu niezwy-
k³a, œwietlista koniunkcja We-
nus i Saturna w gwiazdozbio-
rze Lwa.

Dawniejsze obchody tego
œwiêta by³y inne, ni¿ wspó³-
czesne. Wieczerzê spo¿ywano
w milczeniu, wspominaj¹c
bliskich sercu zmar³ych – mil-
czenie mia³o byæ wyrazem
szacunku dla nich, wynika³o
z chêci niezak³ócania im wie-
czystej ciszy. Wiek VII
i nadejœcie renesansu, zachê-
caj¹cego do cieszenia siê ¿y-
ciem i ogl¹dania go od opty-
mistycznej, krzepi¹cej strony
zmieni³y tak¿e atmosferê Bo-
¿ego Narodzenia. Nadziei na
zbawienie i ¿ycie wieczne to-
warzyszy³a od tamtej pory
wielka radoœæ z narodzin
Dzieci¹tka.

Symbole Bo¿ego Narodze-
nia to tak¿e op³atek i szopka.
Op³atki produkowano ze
Ÿródlanej, czystej wody i bar-
dzo mia³kiej, pszennej m¹ki
a mogli siê tym zajmowaæ

wy³¹cznie duchowni. Mie-
szankê wylewano cieniutk¹
warstw¹ na gor¹c¹ p³ytê lub
w specjalne, p³askie formy
metalowe, kunsztownie zdo-
bione motywami religijnymi
i obrazkami ze stajenki.
Op³atki „suszono” (nie pie-
czono), a nastêpnie doœæ d³u-
go przechowywano na wierz-
chu, w specjalnym pomie-
szczeniu. Dostêp powietrza
sprawia³, ¿e nabiera³y owej
delikatnej s³odyczy.

Uwa¿a siê, ¿e piêkny zwy-
czaj ³amania siê op³atkiem
jest jeszcze starszy, ni¿ chrze-
œcijañstwo i wywodzi siê
z prapogañskich tradycji od-
nawiania b¹dŸ zawierania po-
bratymstwa. Wówczas ³ama-
no siê wypiekanym na te oka-
zje specjalnym chlebem, oka-
zuj¹c sobie ufnoœæ i wzajem-
ny szacunek, buduj¹c w ten
sposób szczególne, nierozer-
walne wiêzi miêdzy ludŸmi.

A co z szopk¹? Pierwsz¹
urz¹dzi³ œw. Franciszek
z Asy¿u, niemal 800 lat temu.
Wszystko by³o „prawdziwe”:
¿ywe zwierzêta, ludzie, nie-
mowlê. By³ to rodzaj insceni-
zacji, która mia³a pokazaæ, ¿e
Jezus ¿y³ wœród zwyk³ych lu-
dzi – skromnie, bez pa³acowe-
go przepychu mo¿now³ad-
ców. Pamiêtajmy, ¿e by³ to
XIII wiek – czas skrajnych
ró¿nic w zamo¿noœci ludzi,
czas trudnych dziœ do zrozu-
mienia relacji spo³ecznych.

Inicjatywa œw. Franciszka
spodoba³a siê, lecz z czasem
szopki by³y bardziej symbo-
liczne – zamiast ¿ywych,
wstawiano tam figurki zwie-
rz¹t i osób. S³ynne szopki
krakowskie, majstrowane
przez bezrobotnych w zimie
cieœli i murarzy, do dziœ bu-
dz¹ zachwyt. Najstarsze,
z XIV wieku, przechowuj¹
siostry Klaryski w krakow-
skim koœciele œw. Andrzeja,
natomiast zbiór ponad stu
szopek z ca³ego œwiata mo¿na
obejrzeæ w muzeum w Starej
Wsi ko³o Brzozowa.

KaJa

Czy œwietlista gwiazda ukaza³a siê na nie-
bie w przeddzieñ narodzin Jezusa? Wbrew
pozorom, dok³adna data narodzin nie jest
nam znana (przez wiele stuleci uwa¿ano,
¿e to 6 stycznia), dlatego, zdaniem nau-
kowców, mog³aby to byæ kometa Halleya,
widoczna w 12 roku p.n.e. albo te¿ inna,
opisana przez chiñskich astrologów, która
w 5 roku p.n.e. by³a widoczna na niebo-
sk³onie przez ponad dwa miesi¹ce! 
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Zdrowych, weso³ych i pogodnych 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

i szczêœliwych dni w Nowym 2009 Roku
wraz z ¿yczeniami udanych zakupów 
w sklepach „Spo³em” WSS

sk³ada swoim Klientom 
i Pracownikom

Rada Nadzorcza i Zarz¹d „Spo³em”

Uroczyœcie po³¹czona se-
sja rad obu dzielnic mia³a na
celu pokazanie poprawy ich
wizerunku. Burmistrz Pragi
Pó³noc Jolanta Koczorowska
podkreœli³a, ¿e „to ludzie s¹
najwiêkszym potencja³em Pra-
gi” i pochwali³a siê „najwiêk-
sz¹ bibliotek¹ z czytelni¹ nau-

kow¹ w Warszawie” – czyli no-
wym Bibliotecznym Centrum
Multimedialnym przy ul. Sko-
czylasa 9. Jest to nowoczesna
skomputeryzowana biblioteka,

w której mo¿na skorzystaæ
z Internetu, wypo¿yczyæ czaso-
pisma, ksi¹¿kê: pisan¹
i mówion¹ oraz skorzystaæ
z programów edukacyjnych.
Burmistrz przypomnia³a tak¿e
o obchodach rocznicy 80-lecia
ZOO i Teatru Baj znajduj¹cego
siê przy ul. Jagielloñskiej oraz

o 15-leciu istnienia Akademii
Leona KoŸmiñskiego. 

W imieniu burmistrza Toma-
sza Kucharskiego g³os zabra³
wiceburmistrz Marek Karpo-

wicz, który powiedzia³ i¿ Praga
Po³udnie jest „nowoczeœniejsza,
bezpieczniejsza, ale z histori¹
i jest taka dziêki sile i uporowi
mieszkañców”. Na Pradze Po³u-
dnie odby³o siê wiele konkur-
sów dla dzieci i m³odzie¿y m.in.
konkurs plastyczny (klasy 1-3),
konkurs wiedzy o Pradze (gim-
nazjum) i konkurs krasomówczy
(szko³y ponadgimnazjalne).
Odby³a siê tak¿e inscenizacja bi-
twy polsko-szwedzkiej w Parku
Skaryszewskim, Biesiada Poe-
tycka w „Skaryszaku” oraz tra-
dycyjnie ju¿ wpisane w historiê
Pragi Po³udnie œwiêto Saskiej
Kêpy. Wa¿nym elementem roz-
woju Pragi jest fakt, ¿e Bibliote-
ka Brytyjska British Council bê-
dzie prowadzona z Bibliotek¹
Publiczn¹ przy ul. Meissnera 5
na Goc³awiu, gdzie mieœci siê
nowoczeœnie wyposa¿ona Czy-
telnia Naukowa nr V z czytelni¹
prasy, Wypo¿yczalnia Ksi¹¿ek
Obcojêzycznych i Mówionych
dla osób s³abowidz¹cych i nie-
widomych. Biblioteka, jako je-
dyna z bibliotek publicznych
w Warszawie, oferuje Internet
dla niewidomych. Obrady za-
koñczono koncertem Kapeli
Praskiej.                            NJH

Praga Po³udnie wiel-
kimi krokami zmie-
rza w kierunku wiel-
kiego œwiata. Nie
wszyscy mieli szczê-
œcie ogl¹daæ rewela-
cyjny, grudniowy po-
kaz mody!
D³ugi, obity na zielono wy-

bieg koñczy³ siê miêdzy rzêda-
mi krzese³ publicznoœci. Poka-
zano kilka kolekcji, miêdzy in-
nymi wizytow¹, codzienn¹
i karnawa³ow¹. Niestety, poka-
zu nie zakoñczono wyjœciem
modelki w stroju panny m³odej,
ani te¿ nie wywo³ano na wybieg
projektanta. Powód prosty: za-
miast modelek i modeli po wy-
biegu dzielnie paradowa³y
dziarskie przedszkolaki!

Organizator Ma³ej Rewii Mo-
dy Dzieciêcej, Oddzia³ Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego War-
szawa Praga Po³udnie Rember-
tów Wawer Weso³a spisa³ siê na
medal! Pokaz, który odby³ siê 2
grudnia br. w Zespole Szkó³ im.
Agnieszki Osieckiej by³ „pilota-
¿owym odcinkiem” projektu
„Wychowanie estetyczne”, i to
odcinkiem znakomitym. Udzia³
wziê³y dzieci z przedszkoli nr
218, 264, 338, 398, 407 i 411.
Projektowanie i przygotowanie
strojów, choreografia, znakomi-
cie integrowa³o dzieci, rodzi-
ców i przedszkolne wychowaw-
czynie. Nie chodzi³o tu o zwy-
czajny przegl¹d mody dzieciê-
cej, lecz o pokazanie tego, co
dzieci lubi¹ nosiæ na ró¿ne 

okazje, w czym czuj¹ siê dosko-
nale.

Kreatywnie, barwnie, pomy-
s³owo – by³o na co patrzeæ! Mi-
ko³aj porusza³ siê na wybiegu,
jak doœwiadczony model,
a Konrad brawurowo prezento-
wa³ kamizelkê. Maja w stroju
wizytowym nie czu³a siê zbyt
pewnie, mimo, ¿e wygl¹da³a
œlicznie, a Sandra w duecie wio-
senno – jesiennym zebra³a wiel-
kie brawa. Magda na obcasi-
kach (co na to ortopeda?!) bez
tremy spacerowa³a po wybiegu. 

By³a królewna i piratka,
wró¿ki, damy, by³ uroczy,
ró¿owy elf imieniem Magdale-
na. Furkota³y wst¹¿ki, korali-
ki, falbany, lœni³y klejnoty,
a ch³opcy w mêskim stylu
podbijali serca publicznoœci.
Wnioski? W tym sezonie
przedszkolnym na co dzieñ
ubieramy siê barwnie i wygo-

dnie, zaœ na balach bêdzie do-
minowa³ ró¿owy w wielu od-
cieniach, pomarañcz i czer-
wieñ, a tak¿e srebro i z³oto. 

Jury doceni³o styl, swobodê
i elegancjê. Nagrody i dyplomy
dostali wszyscy. Modna Zuzia
dzieli³a palmê pierwszeñstwa
z Jasiem w stroju wizytowym
(ciemny garnitur, kamizelka,
bia³a koszula…). Czym skorup-
ka za m³odu nasi¹knie… 

Ciekawe, która mama, ubie-
raj¹ca dziecko na urodziny ko-
legi w „prawie nowy dresik”,
uzna³aby dres za strój w³aœciwy
dla w³asnego mê¿a na doros³¹
uroczystoœæ? Tym cenniejsza
jest inicjatywa Zwi¹zku Nau-
czycielstwa Polskiego, ³¹cz¹ca
promowanie w³aœciwych wzor-
ców z doskona³¹ zabaw¹ przed-
szkolaków. Czekamy na dalsze
realizacje wychowania przez
sztukê! Katarzyna Jasiek 

Konfederacja Pracodawców Polskich to naj-
wiêksza i najstarsza organizacja pracodaw-
ców w Polsce. Od 19 lat wspó³decyduje o
najwa¿niejszych sprawach istotnych dla roz-
woju spo³eczno – gospodarczego kraju. 
W tym roku podczas uroczystoœci zwi¹zanej z 19-leciem dzia-

³alnoœci KPP wrêczono nagrody „Konfederatka” i „Konfederatka -
Przyjaciel Pracodawcy”. Uroczystoœæ, poprzedzona konferencj¹ pt.
Dialog spo³eczny a dialog obywatelski, inaugurowali miêdzy inny-
mi: Andrzej Malinowski – Prezydent KPP, Rafa³ Baniak – Wicemi-
nister Gospodarki, Jolanta Fedak – Minister Pracy i Polityki Spo-
³ecznej, Antonio Peñalosa – Sekretarz Generalny Miêdzynarodo-
wej Organizacji Pracodawców, Henri Malosse – Przewodnicz¹cy
Grupy Pracodawców w EKES, Ró¿a Thun – Dyrektor Przedstawi-
cielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. 

Panelowe dyskusje dotyczy³y miêdzynarodowego dialogu spo-
³ecznego, podobieñstw i ró¿nic pomiêdzy dialogiem spo³ecznym

i obywatelskim, a tak¿e roli organizacji pracodawców i zwi¹zków
zawodowych w nowoczesnej gospodarce. 

– Wszyscy wiemy, ¿e tylko w drodze dialogu mo¿na i trzeba roz-
wi¹zywaæ trudne problemy gospodarcze, socjalne i polityczne.
Wszyscy chcemy, by poszczególni partnerzy tego dialogu czuli siê
jego pe³nowartoœciowymi uczestnikami – podkreœli³ prezydent KPP.
Zdaniem Jolanty Fedak nie ma szans na dialog spo³eczny, je¿eli
partnerzy nie maj¹ dobrej woli i zaufania. Ró¿a Thun zwróci³a
uwagê na istotny wk³ad KPP w rozwój europejskiego dialogu spo-
³ecznego: Konfederacja Pracodawców Polskich ma mo¿liwoœæ pro-
wadzenia polityki spo³ecznej i przyczyniania siê do tworzenia Eu-
ropy spo³ecznej. Wrêczono tak¿e nagrody: „Konfederatka” i „Kon-
federatka – Przyjaciel Pracodawcy”. 

„Konfederatka” przyznawana jest cz³onkom Konfederacji Praco-
dawców Polskich za wybitne osi¹gniêcia w dzia³alnoœci przynosz¹-
cej korzyœci organizacji oraz stwarzaj¹cej mo¿liwoœæ rozwoju pozo-
sta³ym cz³onkom. Laureatem 2008 jest miêdzy innymi Antonio Pe-
ñalosa za zas³ugi dla wzmacniania presti¿u i autorytetu pracodawców

na forum miêdzynarodowym, zaœ za szczególne zas³ugi w rozwoju
dialogu spo³ecznego w Polsce oraz za znacz¹cy wk³ad w umacnia-
niu ruchu pracodawców, krzewienie idei przedsiêbiorczoœci i zasad
wolnego rynku „Konfederatki 2008” otrzyma³o 16 osób reprezentu-
j¹cych ró¿ne sektory polskiej gospodarki, w skali makro i mikro.

Statuetkê „Konfederatka - Przyjaciel Pracodawcy”, przyznawan¹
osobom prawnym lub fizycznym, dzia³aczom gospodarczym lub
osobom spoza œrodowiska przedsiêbiorców, które wnosz¹ szcze-
gólny wk³ad w budowê wysokiego presti¿u i pozycji œrodowiska
przedsiêbiorców, a tak¿e przyczyniaj¹ siê do jego integracji i roz-
woju, wrêczono oœmiu laureatom. Otrzymali j¹: Krzysztof Adam-
ski - Okrêgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy (kategoria urzêdy
i instytucje pañstwowe), Jacek Paszkiewicz - Prezes Narodowego
Funduszu Zdrowia (kategoria urzêdy i instytucje pañstwowe), Piotr
Poœpiech - Starosta Kluczborski (kategoria samorz¹dy terytorial-
ne), Maciej Zakrocki - redaktor TVP (kategoria media), Jacek Za-
lewski - redaktor „Puls Biznesu” (kategoria media), Franciszek
Bogdan Bobrowski - Wiceprzewodnicz¹cy OPZZ (kategoria
zwi¹zki zawodowe), Maciej Bukowski - Prezes Instytutu Badañ
Strukturalnych - (kategoria instytucje naukowe), oraz Tadeusz Za-
j¹c - G³ówny Inspektor Pracy (kategoria gospodarka). eGo

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

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!

PP

NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking
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Metal−Market

REKLAMA REKLAMA

KONFEDERATKI 2008 WRĘCZONE

Obchody 360-lecia Pragi zakoñczone
10 lutego br. w Teatrze Powszechnym odby³a siê Uroczysta Wspólna
Sesja Rad Dzielnic Praga Pó³noc i Praga Po³udnie z okazji nadania
(w³aœnie tego dnia) w 1648 roku przez króla W³adys³awa IV przywilejów
miejskich Pradze. Prawie 10 miesiêcy póŸniej – 2 grudnia w Centrum
Promocji Kultury odby³a siê ponownie sesja dwóch praskich dzielnic,
aby podsumowaæ obchody 360-lecia Pragi.

Mała rewia – duża sprawa!

Przewodnicz¹cy praskich rad El¿bieta Kowalska-Kobus i Marcin Kluœ



	 	
			
		

	 
	

	
		
	
	

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

Nat³ok spraw i zajêæ sprawia, ¿e jesteœ ostatnio zabiega-
ny. Zabiera Ci to sporo prywatnego czasu i czujesz siê
ju¿ lekko zmêczony. Marzysz o odpoczynku, nie martw
siê, przecie¿ za parê dni œwiêta, podczas których spo-
tkasz siê z bliskimi i bêdzie okazja do spêdzenia mi³ych
chwil w rodzinnej atmosferze. Pocz¹tek nowego roku
mo¿e przynieœæ du¿e zmiany – finansowe lub uczucio-
we, wiele zale¿y od Ciebie. 

�� BYK 22.04-21.05
Przed tob¹ pomyœlne dni. Niepotrzebnie zamartwiasz
siê i wyolbrzymiasz problemy. Los bêdzie dla ciebie ³a-
skawy. Rodzina i przyjaciele nie zapominaj¹ o Tobie, jak
zwykle jesteœ dusz¹ towarzystwa. Pomyœl o przyjem-
nym spêdzeniu wolnego czasu podczas œwi¹tecznych
dni. Musisz jednak pamiêtaæ, ¿e wszystko co mi³e szyb-
ko siê koñczy, dlatego potem zajmij siê te¿ proz¹ ¿ycia. 

 BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Sprzyja Ci wena twórcza i masz g³owê pe³n¹ pomys³ów.
Przek³ada siê to na zapa³ do pracy i chêæ do podejmowa-
nia wiêkszych wyzwañ. Twoi prze³o¿eni s¹ pe³ni podzi-
wu. Wykorzystaj tê sytuacjê i pomyœl o rozmowie z sze-
fem o podwy¿ce lub o awansie. W sprawach sercowych
bez wiêkszych zmian, choæ niewykluczony bêdzie wzrost
adrenaliny z powodu niezobowi¹zuj¹cego flirtu. 

�� RAK 22.06-22.07
Musisz dok³adnie wiedzieæ, co chcesz osi¹gn¹æ lub do
czego d¹¿ysz. Mo¿e w³aœnie teraz podejmiesz decyzjê
o nowej pracy lub o rozpoczêciu w³asnej dzia³alnoœci.
Do wszystkiego bêdziesz dochodziæ ma³ymi kroczkami.
Nowy rok mo¿e zacz¹æ siê dla Ciebie mi³ymi niespo-
dziankami, uwa¿aj tylko na zdrowie.

�� LEW 23.07-23.08
Spokój i stabilizacja bêd¹ teraz dla Ciebie wa¿niejsze ni¿
niezwyk³e uniesienia mi³osne. Samotne Lwy maj¹ szan-
sê na bli¿szy zwi¹zek z kimœ, kogo dot¹d mija³y obojêt-
nie. W sprawach zawodowych mo¿esz mieæ poczucie
niespe³nienia, ale pamiêtaj, pocz¹tek nowego roku to
nowe szanse i nowe mo¿liwoœci, i wszystko siê mo¿e
zdarzyæ... 

�� PANNA 24.08-23.09
W najbli¿szych dniach czeka Ciê wszystko co najlepsze,
mo¿liwoœæ awansu i ciekawych propozycji zawodo-
wych. W sprawach uczuciowych nie poddawaj swoich
uczuæ kontroli rozs¹dku. Zaszalej, s³uchaj serca i intui-
cji. Ciesz siê chwil¹ i ma³ymi przyjemnoœciami. Jako, ¿e
od osób szczêœliwych choroby trzymaj¹ siê daleko, Syl-
westra spêdzisz w szampañskim nastroju pe³en pozy-
tywnych uczuæ i marzeñ...       

�� WAGA 24.09-23.10
Koniec roku kojarzy Ci siê z zakoñczeniem wszystkich
nieza³atwionych spraw. Dlatego mo¿e warto za³atwiaæ
zaleg³¹ korespondencjê, oddaæ d³ugi i po¿yczone z bi-
blioteki ksi¹¿ki. Nie wierz w kokosy na soœnie i nie daj siê
namówiæ na ¿aden z³oty interes, poniewa¿ mo¿esz wiê-
cej straciæ ni¿ zyskaæ. Jak ju¿ siê uporasz ze wszystkim
to zajmij siê przygotowaniem sylwestrowej imprezy,
któr¹ obieca³eœ przyjacio³om. Dobra zabawa murowana!  

�� SKORPION 24.10-23.11
Niewykluczone, ¿e jakieœ wa¿ne dla Ciebie sprawy za-
czn¹ siê zbli¿aæ do szczêœliwego zakoñczenia. Miej wiêc
oczy otwarte. Zwyciêstwo gwarantowane, pod warun-
kiem, ¿e nie zaœpisz i niczego nie przegapisz. Mo¿e znaj-
dziesz wreszcie czas dla rodziny i przyjació³. Masz jed-
nak sk³onnoœæ do plotkowania, wiêc uwa¿aj, byœ w po-
wodzi s³ów nie utopi³ œwi¹tecznego nastroju.   

�� STRZELEC 24.11-22.12
W Twoim znaku mo¿e teraz panowaæ ma³y rozgardziasz
organizacyjny. Wymyœl coœ, by nad nim zapanowaæ.
Mo¿esz mieæ wra¿enie, ¿e straci³eœ kontrolê nad bie-
giem wydarzeñ. Dlatego teraz skup siê na tym, co jest
najwa¿niejsze. Zmierzaj do celu powoli, ani na chwilê
nie trac¹c go z oczu, chocia¿ przy twoim temperamen-
cie mo¿e to byæ momentami trudne...   

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Od nowego roku poczujesz, jak wstêpuj¹ w Ciebie nowe si-
³y. Z pewnoœci¹ nie bêdziesz siê nudziæ w œwiêta, a dobry
wp³yw planet pozwoli Ci zrobiæ wiele po¿ytecznych rzeczy.
Masz szansê poszerzyæ swoje horyzonty myœlowe, poznaæ
ciekawych ludzi. Zafascynuj¹ Ciê mo¿liwoœci najnowszej
techniki komputerowej. W tym wszystkim nie zapominaj
jednak o spotkaniach z najbli¿szymi i przyjació³mi.  

�� WODNIK 21.01-19.02
Musisz wreszcie uwierzyæ w siebie. Aby w³aœciwie wy-
korzystaæ szanse, przyjdzie ci pokonaæ parê przeszkód
i prze³amaæ w³asne opory. Mo¿liwe, ¿e bêdziesz musia³
siê przekwalifikowaæ lub opanowaæ jakieœ nowe umie-
jêtnoœci. Najwa¿niejsza jednak jest wiara w siebie. Nie
s³uchaj osób, które wiecznie narzekaj¹ i sam staraj siê
nie do³¹czyæ do nich. Nawet w czasie kryzysu ludzie do
czegoœ dochodz¹ i zdobywaj¹ to, o czym marz¹.   

�� RYBY 20.02-20.03
Rybki wolne i niezdecydowane bêd¹ mog³y wreszcie siê
zdeklarowaæ. Pozostaj¹cy w zwi¹zkach jeszcze bardziej
zbli¿¹ siê do siebie. Finansowo przysz³y rok zapowiada siê
dla Ciebie doœæ pomyœlnie. Na pewno czeka Ciê wiêcej wy-
datków na dom i rodzinê. Na razie ciesz siê œwiêtami i nie
zapomnij o prezentach dla najbli¿szych...   Merlin

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    11113333

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

JJeeśśllii  pprrzzeessaaddzziisszz  zz jjeeddzzee−−
nniieemm  ii ppiicciieemm……

KKaacc: można mu zapobiec
jedząc tłusto podczas picia
alkoholu. Napoje gazowane
przyśpieszają jego wchłania−
nie! Przed pójściem spać do−
brze jest wypić (powoli!) dwie
szklanki zwykłej wody – do
trawienia alkoholu organizm
potrzebuje jej naprawdę du−
żo! „Nazajutrz” sok pomido−
rowy (ma dużo potasu), albo
herbata z cytryną i miodem
(fruktoza pomoże w pozbyciu
się procentowych pozostało−
ści i korzystnie wpływa na
kwasowość żołądka). Nie−
którzy polecają jako spraw−
dzony sposób talerz tłuste−
go, gorącego żurku; inni – ko−
giel−mogiel. Koniecznie uzu−
pełnij witaminy i mikroele−
menty – pamiętaj o sokach
warzywnych i owocowych.

PPrrzzeejjeeddzzeenniiee: na dolegliwo−
ści doraźnie może pomóc
spacer albo długa kąpiel
w ciepłej wodzie i kubek czer−
wonej herbaty, polecanej
zwłaszcza po tłustych po−
trawach. Domową apteczkę
warto przed świętami i kar−
nawałem wzbogacić o zioła
w torebkach do zaparzania,
a zwłaszcza dziurawiec, ru−
mianek i miętę. Na wzdęcia –
napar z mielonego kminku!

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
WWiiggiilliiaa ––  ggeenneezzaa  śśwwiięęttoowwaanniiaa  ww ttyymm  ddnniiuu  ssiięęggaa  ssttaarroożżyyttnneeggoo  RRzzyy−−
mmuu..  SSttaarrooppoollsskkaa  nnaazzwwaa  2244  ggrruuddnniiaa,,  GGooddyy,,  wwyywwooddzzii  ssiięę  zz pprraassłłoowwiiaańń−−
sskkiieeggoo  śśwwiięęttaa  ssłłoońńccaa  pprrzzyyppaaddaajjąącceeggoo  nnaa  2211//2222  ggrruuddnniiaa;;  ssttaadd  tteeżż  nnaa−−
zzwwaa..  GGoodd  ttoo  ww jjęęzzyykkuu  PPrraassłłoowwiiaann  rrookk,,  aa ssttyycczzeeńń  ttoo  mmiieessiiąącc  nnaa  ssttyy−−
kkuu  ssttaarreeggoo  rrookkuu  ii nnoowweeggoo!!

Jak wyglądały Wigilie staropolskie? Rozmaicie: w XVI w. przychody roczne chłopa nie prze−
kraczały 30 zł, a ziemianin z przeciętnego folwarku miał blisko 200 zł. W tych czasach spo−
ra gęś kosztowała 2 grosze, a jak wynika z danych historycznych, dzienna ilość kalorii spo−
żywanych przez chłopa to 3.500 (w tym 6,7% tłuszczów) a magnata – 6.300 (17,7% tł).

Różniło się też menu wigilijne. W chacie były pszenne kluski z makiem, siemieniucha
– zupa z siemienia lnianego, kapusta, groch z olejem, kartofle, czasami – ryby, także
śledzie. We dworze – zupy do wyboru: rybna, grzybowa, barszcz z uszkami i słodka zu−
pa migdałowa, ryby: szczupaki, okonie, karpie na wiele wymyślnych sposobów, pięknie
podane,  wyszukane słodycze, ciasta, kandyzowane i suszone owoce, a także trunki
z miodami pitnymi na czele. CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  
DDOO  KKUUCCHHNNII
Najbardziej tradycyjn¹
potraw¹ wigilijno-nowo-
roczn¹ Mazowsza, jadan¹
na naszej ziemi od setek
lat w cha³upach i dwo-
rach, by³y sójki, znane w kilku odmianach.

✓✓ Najpierw nadzienie: garstkê suszonych grzybów
namoczyæ na noc, ugotowaæ, ostudziæ, pokroiæ w paski
zostawiaj¹c ca³y czas w tej samej wodzie. Oko³o 30
dag kapusty kiszonej odcisn¹æ i usma¿yæ na 10 dag
skwarek z boczku i s³oninki. Szklankê kaszy jaglanej
ugotowaæ na sypko, wymieszaæ z reszt¹ sk³adników
farszu i jeszcze poddusiæ na wolnym ogniu.

2,5 dag dro¿d¿y wymieszaæ z 1/2 ³y¿eczki cukru i ciep³¹
wod¹, a gdy „rusz¹”, wlaæ je do 1 kg m¹ki; dodaj¹c 2 ³y¿-
ki oleju i nieco soli. Ciasto musi byæ bardzo starannie wy-
robione! Gdy gotowe, pokroiæ w kwadraty min. 10x10 cm
(nie powinny byæ zbyt ma³e), wype³niaæ letnim farszem,
zlepiæ i piec w umiarkowanie gor¹cym piekarniku. Najlep-
sze jeszcze ciep³e, ale w czasach „przedlodówkowych”
przechowywano je w ch³odzie nawet do Trzech Króli,
podgrzewaj¹c skropione wod¹ na kuchennej blasze.

Mo¿na te¿ wype³niaæ je sam¹ kasz¹ ze skwarkami,
podpiec, polaæ s³onin¹ i wówczas dopiec do koñca. 

✓✓ Piero¿ki z suszonymi œliwkami: Suszone œliwki
dobrej jakoœci, bez pestek, najlepiej – kalifornijskie, kro-
imy w paseczki i moczymy przez kilka godzin (najlepiej
na noc) w ch³odnym miejscu w niewielkiej iloœci czerwo-
nego, s³odkiego lub pó³s³odkiego wina i dwóch – trzech
³y¿ek  prawdziwego miodu. Gdy gotowe, bardzo staran-
nie ods¹czamy i oprószamy cynamonem. Mo¿na do-
daæ tarte migda³y. Na ciasto pierogowe rozwa³kowane
k³adziemy ³y¿eczk¹ œliwkowy farsz, wykrawamy zgrab-
ne kó³ka i starannie zaklejamy brzegi. Gotujemy do wy-
p³yniêcia, w lekko osolonej wodzie. Podajemy z mase³-
kiem lub polane s³odk¹ œmietank¹ czy te¿ sosem cze-
koladowym. Po obfitej kolacji wigilijnej œwietnie wspo-
magaj¹ trawienie! W innej wersji mo¿na wykorzystaæ
ten sam farsz do ciasta francuskiego na nadziewane
ciasteczka lub rodzaj zawijañca albo do ciasta kruche-
go, na ro¿ki czy na rogaliki.                    PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Wędkarz złowił na Wigilię karpia, a ten

mówi do niego: 
− Wypuść mnie a spełnię twoje życzenie!
− Serio? No to chcę najdroższy samochód na

świecie!
Na to karp z ironią:
− Jeszcze czego! Wolisz raty czy za gotówkę?...
− A ty, jak wolisz? Oliwa czy na masełku?

☺ ☺ ☺
Żona do męża: − Idź do sklepu i kup karpia, jak będą kaj−

zerki, to kup 10.
Mąż w sklepie: − Są kajzerki?
− Tak.
− To poproszę 10 karpi…

☺ ☺ ☺
Żona wchodzi do kuchni, gdzie mąż ile sił szoruje drucia−

kiem nową patelnię.
− Nie wolno tak skrobać po teflonie! – krzyczy wzburzona.
− Sama jesteś poteflon!!! – obraża się małżonek.

☺ ☺ ☺
Cudzoziemiec podchodzi do bufetu i mówi: − Pujwehr ysd−

kuf oerxe coca cola…
Na to bufetowa: − Co???!!! Dwie butelki czego?!

WWeessoołłyy  RRoommeekk

Krzyżówka 
Mieszkańca 
Nr 24/25

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety.

Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 22/2008:
„£atwiej braæ ni¿ daæ”. 

Nagrodê ksi¹¿kow¹ wylosowa³ 
p. Jerzy Olszewski z ul. Radzymiñskiej. 

Wa¿ne do 30.12.br.  
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KUPIĘ

�� AAAAA Antyki, monety,
pocztówki, znaczki, ksi¹¿ki,
obrazy, meble i inne przedmio-
ty. Tel. 022 610-33-84; 

0601-235-118
�� AAA Antyki, meble, obra-
zy, zegary, platery, srebra
oraz inne 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 – Papie-
ry Wartoœciowe. Wycena i Kup-
no. Tel. 022 407-02-20; 

0506-025-125
�� Znaczki, pocztówki, mone-
ty, 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 po-
datkowe. Tel. 0608-46-64-45

MEDYCZNE

�� Alkoholowe odtrucia, na-
rkotykowe, Esperal. Tanio.
Gabinet, dojazdy. 
Tel. 022 671-15-79, 022 613-98-37

NAUKA

� AAA Angielski, niemiecki,
nauczyciel. Tel. 0601-20-93-41
� Francuski, rosyjski – t³uma-
czenia umów, faktur, kontrak-
tów, instrukcji i warunków tech-
nicznych, aktów cywilnych,
œlubów. Poœrednictwo biur wy-
kluczone. 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
� Liceum dla doros³ych. 

Tel. 022 879-87-66
� Matematyka. 

Tel. 0607-163-744
� Niemiecki. 
Tel. 022 672-94-46; 0698-19-48-48
� Opiekunka dzieciêca – szko-
³a policealna, kursy. 

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

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

Tel. 022 879-87-66
� Zajêcia wyrównawcze
z francuskiego i rosyjskiego.
Ka¿da œroda w godz.14.00-
18.00. Tel. 022 815-62-86; 
022 624-80-03; 0602-303-114

NIERUCHOMOŚCI/kupię

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

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Dom – piêtrowy 279 m kw.;
stan surowy, zamkniêty + bu-
dynki pod dzia³. gospodarcz¹
o pow. 900 m kw., w tym 2 mie-
szkania, pow. 151 m kw.; me-
dia, 3 gara¿e – dzia³ka
1970m kw. Cena 2.800.000
PLN – Józefów k/Otwocka. 

Tel. 0600-297-508
� SASKA NIERUCHOMOŒCI
du¿y wybór mieszkañ, dzia³ek,
domów – prawobrze¿na War-
szawa. Tel. 022 810-18-87; 

0500-027-621

DAM PRACĘ

�� Biuro Rachunkowe ul. Tar-
nowiecka zatrudni pracowni-
ków z doœwiadczeniem
w ksiêgowoœci lub do przyu-
czenia. Tel. 0601-177-247
�� Opiekunki do chorych, sio-
stry PCK, pielêgniarki zatru-
dniê. Tel. 022 815-30-62
� Poszukujê niani do dziecka
w Sulejówku. Mile widziana
starsza Pani. Tel. 504-521-856
� Profesjonalna Agencja
Ochrony zatrudni na stanowi-
sko: kierownika ochrony. Wy-
magamy: Licencje II lub I, sa-
mochód i doœwiadczenie w za-
rz¹dzaniu zespo³em kadry pra-
cowniczej. Zapewniamy: Umo-
wa o pracê, atrakcyjne wynagro-
dzenie. Zg³oszenia: Warszawa
ul. Dominikañska 9, CV e-mail:
biuro@atenasecurity.pl Zapra-
szamy. Tel. 022 853-05-05 

� Zatrudniê osobê do prowa-
dzenia domu w Radoœci, z pra-
wem jazdy. Tel. 606-738-737 
� Zatrudnimy kasjerów i sprze-
dawców. Tel. 022 547-05-41; 

0510-203-907

PRAWNE

�Kancelaria Prawna, przystêp-
ne ceny, szeroki zakres us³ug.
Czynna codziennie oprócz
czwartków, ul.Grochowska 207
(Universam nad bankiem).

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

�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz. Spra-
wy: cywilne, karne, rodzinne,
spadkowe. Wawer - Anin ul.
Ukoœna. Tel. 022 613-04-30;

0603-807-481
�� KANCELARIA ADWO-
KACKA – prawo cywilne,
karne, spadkowe, rodzinne –
obs³uga. Porady. Miêdzylesie
ul. Dziêcieliny 3 m 11, wtorek
i czwartek 15.00-18.00. 

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

RAMKA
� Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna Pie-
truk s.c. Konkurencyjne ceny
ul. Grochowska 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
� Pasmanteria ul. Bora-Komo-
rowskiego 5 E. Tel. 022 673-80-83
��Wró¿ka. Tel. 0692-780-508

SPORT

� Si³ownia, sauna – ul. Pod-
skarbiñska 7 B – najtaniej! Tel.
022 870-52-72

USŁUGI

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

0609 105 940
�� ALKO PRZEPROWADZ-
KI – meblowozy 1,5 z³/km 

Tel. 0512-139-430
�Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Pol-
sat, 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 pol-
skich (Polonia, TRWAM), ante-
ny TV – naziemne. Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja!  

www.lemag-tvsat.waw.pl 
Tel. 022 815-47-25; 0501-123-566 
�� AWARIA ZAMKI – otwo-
rzê, auto, sejf – zamek, monta¿. 

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

�� Automatyczne pralki – na-
prawa, tanio. 
Tel. 022 810-67-92; 0605-404-132
� Cyklinowanie, lakierowanie -
Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
� Cyklinowanie pod³óg, lakie-
rowanie, uk³adanie parkietów
osobiœcie. Tel. 0609-542-545; 

022 810-70-88
� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. 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, kuch-
ni, pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. Tel. 022 610-18-53;
0662-065-292
�� Gaz, hydraulika 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 022 610-88-27; 0604-798-744
�� Glazura, malowanie, tape-
towanie, hydraulika, elektry-
ka, panele, gwarancja – Fir-
ma G³owacki. 

Tel. 022 428-35-53, 
0504 61 88 88

� Glazura, hydraulika, remon-
ty. Tel. 022 671-05-82
�G³adŸ, malowanie, panele. 
Tel. 022 424-32-07; 0692-885-279 
� G³adŸ, malowanie, glazura,
hydraulika, panele. 

Tel. 606-181-588 
�� 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
�� HYDRAULICZNE. 

Tel. 0516-508-397
� Lodówki, pralki. 

Tel. 022 671-80-49; 
0604-910-643; 0601-361-830
� Malarska, tapety, g³adŸ oso-
biœcie. Doœwiadczenie - mistrz. 

Tel. 022 810-90-22
�� Malowanie, tapetowanie,
panele. 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

�Meble na wymiar, garderoby,
inne.  www.emstol.republika.pl

Tel. 0888-785-778
��Naprawa i przestrajanie tele-
wizorów krajowych i zagra-
nicznych, magnetowidów,
urz¹dzeñ elektronicznych.
Gwarancja. Tel. 022 612-52-23; 

0607 145 196
� Naprawa – pralki, lodówki –
tanio! Tel. 022 644-23-12; 

0697-120-312 
� Naprawa pralek. Emeryci
i renciœci 50% taniej. 
Tel. 022 672-95-50; 0503-846-135
�� Naprawa telewizorów
u klienta. Dojazd gratis! 

Tel. 022 671-94-53; 
0692-420-605  

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om w ka¿dej
postaci, makulaturê, st³uczkê.
W³asny transport. Sprz¹tanie
piwnic. Tel. 022 499-20-62 
� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dy-
wanów, magiel. Zak³ad Pralni-
czy ul. Igañska 22. 

Tel. 022 870-09-54
�� PRANIE dywanów, wyk³a-
dzin, tapicerki. Profesjonal-
nie. Suche po 4 godz. Dojazd
gratis. Tel. 022 619-40-13; 

0502-928-147
RAMKA
Przeprowadzki. 
Bracia Ostromeccy 
Tel. 0601-148-434
�� Profesjonalne us³ugi sprz¹-
tania, prania dywanów i wy-
k³adzin. Tel. 0515-951-236

� Schody, blaty , parapety - ka-
mienie naturalne. Konkurencyj-
ne ceny, krótkie terminy. Za-
krêt, Trakt Brzeski 83. 

Tel. 604-267-226
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne. 
Tel. 022 810-38-04; 0602-126-214
�� Stolarstwo, lakiernictwo.
Meble na wymiar, kuchenne,
biurowe, szafy wnêkowe, gar-
deroby itp. Ciêcie p³yt. 

Tel. 0694-94-99-49; 
022 619-52-76

�� Tapicerskie. 
Tel. 022 612-53-88

� Transport, piasek, ¿wir, inne.
Koparko - ³adowarka 4x4. 
Tel. 602-440-484; 0509-313-311
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771
� Wpisy do dziennika budowy
– rozbiórki i kosztorysy do ban-
ku, ekspertyzy techniczne oraz
obowi¹zkowe kontrole obiek-
tów. 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, ro-
lety antyw³amaniowe – produk-
cja, 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, relaksa-
cyjny, wyszczuplaj¹cy. Al. St.
Zjednoczonych 26A. 

Tel. 0608-323-344

ZIELARSTWO

�� Eko-Zdrowie - Sklep Zie-
larsko-Medyczny CH Szem-
beka paw. 75 i 165A – bogaty
wybór zió³, ¿ywnoœci ekolo-
gicznej i bezglutenowej, wód
leczniczych. 

Tel. 022 333-20-75; 
022 333-23-65, 

e-zdrowie.abc24.pl 
� ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-
Medyczny C.H. Szembeka róg
Gdeckiej i Komorskiej, paw. 
53 D obok Agencji op³at – Zie-
larstwo – pe³ny asortyment,
profesjonalne porady. 

Tel. 0602-648-813

ZWIERZĘTA

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

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

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

Przeprowadzki. 
Bracia Ostromeccy. 
Tel. 0601-148-434
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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 

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

0662-065-292

Ochrona Juwentus zatrudni

INSTALATORÓW
SYSTEMÓW

ALARMOWYCH
(mo¿liwoœæ przeszkolenia)

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

* 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
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Zawsze
radosne!
Du¿e czy ma³e – œwi¹teczne za-
kupy zawsze mog¹ byæ radosne!
Jedni biegn¹ do hipermarketów,
by wype³niaæ wózki kolorowymi
opakowaniami o obco brzmi¹-
cych napisach. Inni wol¹ ina-
czej: na Szembeku. Tu tak¿e s¹
wózki, ju¿ nie trzeba dŸwigaæ
ciê¿kich siat. 

Dlaczego na Szembeku? Bo tylko
tu opas³e, dêbowe beczki z kiszon¹
kapust¹ pachn¹ rzeœko i smakowi-
cie, mo¿na skosztowaæ! Tu s¹ orze-
chy, sypki, suchy mak, doskona³y
miód i ziarna pszenicy, sypi¹ce siê
z³oto pomiêdzy palcami – to na ku-
tiê. W wielu domach bez niej nie mo-
¿e byæ Wigilii!

Tu najlepsze, rumiane jab³uszka
z grójeckich i wareckich sadów, jêdr-
ne warzywa wprost od producentów,
prawdziwe, domowo suszone grzy-

by i rarytas, którego pró¿no szukaæ
w innych miejscach: olej lniany! Czy-
sty, z³oci siê w staroœwieckich,
æwieræ i pó³litrowych butelkach z kor-
kiem. Jak u babuni!

Tu œwie¿o od³owione ryby, a wœród
nich wigilijne karpie, rzetelnie uki-

szony barszcz, a dla zainteresowa-
nych Wigili¹ „po nowemu” – wybór
soczystych miês i wêdlin. 

S³owem – tu, na Szembeku jest
wszystko, czego potrzeba na prawdzi-
wie polsk¹ Wigiliê. Mo¿na te¿ kupiæ
prezenty i warto po nie wpaœæ na piêtro.

CENTRUM CENTRUM 
HANDLOWE HANDLOWE 
ZAPRASZAZAPRASZA
NA ŚWIĄNA ŚWIĄTECZNE ZAKUPYTECZNE ZAKUPY

� Podziemny parking � Wózki towarowe � Winda � Ruchome chodniki

Naszym Klientom, ich Rodzinom i Przyjacio³om
piêknych, polskich Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

¿ycz¹ Kupcy z Szembeka

A w Nowy Rok – tylko z nami!

U nas kupisz 
nie tylko najlepsze:

➧ warzywa, owoce, 
➧ nabiał, mięso, wędliny, 

ale również:
➧ meble,  

➧ art. elektrotechniczne, 
➧ odzież, bieliznę, 
➧ art. dla zwierząt,

➧ upominki itp.

Targowisko czynne pon.−pt. 7.00−19.00, sobota 7.00−16.00
Centrum Handlowe pon.−pt. 10.00−19.00, sobota 9.00−16.00
Warszawa, ul. Zamieniecka 90 � (0−22) 333 20 00
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Policjê reprezentowa³ asp.
sztabowy Leszek Szczeblew-
ski, prask¹ Stra¿ Miejsk¹ – z-ca
Naczelnika Krzysztof Œlósar-
czyk i Dariusz Wiœniewski.
Przybyli dyrektorzy placówek
oœwiatowych: dyr. Zespo³u
Szkó³ nr 37 dr Eugeniusz Œnie-
gowski, dyr. Gimnazjum nr 20
Bo¿ena Rogoziñska, dyr.
Przedszkola nr 392 Ewa Jan-
kowska i dyr. Przedszkola 295
Gra¿yna Orzechowska – Mi-
kulska. 

Cz³onkowie Rady Nadzor-
czej SBM „Ateñska” (debata
by³a czêœci¹ specjalnego posie-
dzenia RN) przygotowali wy-
st¹pienia, oparte na danych sta-
tystycznych i bogatej dokumen-
tacji. 

Bezpieczeñstwo osób star-
szych omówi³ W. Budnicki,
wspieraj¹c siê danymi GUS
i badaniami socjologicznymi na
temat ich ubóstwa, samotnoœci,
s³abego zdrowia. Podkreœla³
s³abe zaanga¿owanie Stra¿y
Miejskiej w podejmowane in-
terwencje. T. Jab³oñski, refero-
wa³ temat osób niepe³nospraw-
nych. Osiedle, to wyspa,
z której nie mog¹ siê wydostaæ.
Niestety, na spotkaniu zabrak³o
zaproszonego przedstawiciela
drogowców, ale mapa z propo-
nowanymi podjazdami i przej-
œciami dla niepe³nosprawnych
bêdzie przekazana do realizacji.
Pal¹cy problem dziurawych
i koœlawych chodników, nie-
bezpiecznych i dla osób w pe³-
ni si³, prezentowa³ W. Wita-
kowski. Fotografie dokumento-
wa³y potrzebê napraw.

Narkomania, w³amania, roz-
boje, pijackie biesiady - te pro-
blemy te¿ nie omijaj¹ Ateñ-
skiej.

Przedstawiciele w³adz dziel-
nicy i s³u¿b porz¹dkowych
wskazywali na potrzeby ca³ej
dzielnicy, na tle której „Ateñ-
ska” nie wypada Ÿle. Lecz le-
piej reagowaæ, póki problem
jest do opanowania, ni¿ odk³a-
daæ go do czasu, a¿ znikn¹
wiêksze zagro¿enia. 

W tym kontekœcie rzeczowo
brzmia³y wypowiedzi kierow-
niczki DK „Orion” i dyrekto-
rów placówek oœwiatowych,
podkreœlaj¹cych wielk¹ rolê
profilaktyki. Pracê nad uspo-
³ecznieniem nale¿y zaczynaæ
ju¿ od przedszkola! Konse-
kwentnie podejmowane dzia³a-
nia profilaktyczne finansowo
wspiera Dzielnica.

Prezes SBM „Ateñska”, Jaro-
s³aw Machlewski (na zdjêciu
stoi przy mapie), omówi³ postu-
laty mieszkañców. Apelowa³ do
Stra¿y Miejskiej m.in. o zwróce-
nie szczególnej uwagi na przeje-
zdnoœæ dróg po¿arowych, infor-
mowa³ o dzia³aniach w³adz

Spó³dzielni, w tym o likwidacji
uci¹¿liwego klubu „Kopernik”
i skróceniu godzin sprzeda¿y al-
koholu w ca³onocnym do nie-
dawna sklepie.

Dziêki sprawnemu prowadze-
niu spotkania przez Ewê Cydo-
rowicz, znakomicie dyscyplinu-
j¹c¹ rozmówców, po rzeczowej
dyskusji przyszed³ czas na kon-
kretne wnioski: miejski monito-
ring, za³o¿ony w newralgicz-
nym punkcie osiedla to za ma³o.
Ryszard Dzik z BBiZK wyszed³
z inicjatyw¹ powo³ania specjal-
nej grupy do dzia³añ skoordyno-
wanych wszystkich s³u¿b we
wspó³pracy z przedstawicielami

Spó³dzielni (policja, Stra¿ Miej-
ska, BBiZK). Grupa ta nie-
zw³ocznie podejmie dzia³ania.

Debata mia³a na celu prezen-
tacjê nie tylko wielop³aszczy-
znowo rozumianego bezpie-
czeñstwa 8 tysiêcy mieszkañ-
ców Spó³dzielni. Chodzi³o
o problemy ca³ej dzielnicy i ca-
³ego miasta, ukazane na przy-
k³adzie jednej spo³ecznoœci.
Czy wspó³dzia³ania wszystkich
s³u¿b odpowiedzialnych za bez-
pieczeñstwo i procedury, wdro-
¿one dla poprawy komfortu ¿y-
cia na „Ateñskiej” oka¿¹ siê
skuteczne tak¿e w skali ca³ej
dzielnicy? Bardzo nam tego
trzeba!                            KaJa

SBM „Ateńska” walczy!
Debatê multimedialn¹ na temat szeroko rozu-
mianego bezpieczeñstwa z udzia³em z-cy
burmistrza dzielnicy Pragi Po³udnie Konstan-
tego Bartonia, z-cy praskiej Delegatury Biura
Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego
Ryszarda Dzika, Insp. Wydz. Oœwiaty i Wy-
chowania Micha³a Obuchowicza, przygoto-
wa³a 9 grudnia SBM Ateñska.

Choæ trudno w to uwierzyæ, ale od
dnia, gdy okrzykniêty cudownym
dzieckiem sto³ecznego magistratu Ja-
ros³aw Kochaniak obj¹³ fotel zastêpcy
prezydenta min¹³ okr¹g³y rok. Zale-
dwie. Ale, ¿e m³ody cz³owiek jest pra-
cowity i ambitny, przez ów rok uda³o
mu siê zepsuæ rekordowo du¿o. 

Na pierwszy rzut posz³o Biuro Polity-
ki Zdrowotnej. Roczny nadzór Pana
Jaros³awa nad t¹ jednostk¹ zaskutko-
wa³ trwa³ym vacatem na stanowisku
szefa biura, a tak¿e zastêpcy ds. me-
dycznych. Dziwnym trafem wci¹¿ – mi-
mo odbytych konkursów – nie uda³o
siê w dwumilionowej metropolii znaleŸæ
odpowiednich ludzi, którzy byliby
w stanie sprostaæ oczekiwaniom przy-
sz³ego szefa. Efekt? Biurem de facto
kieruje naczelnik, podniesiony na tê
okolicznoœæ do rangi pe³ni¹cego obo-
wi¹zki wicedyrektora. Medycznego, bo
taki jako siê rzek³o vacuje. A, ¿e – sk¹-
din¹d sympatyczny – Marcin Zakrzew-
ski jest prawnikiem, nie jest przecie¿
istotne. Skoro Kochaniak mo¿e byæ eks-
pertem od s³u¿by zdrowia, to i absol-
went prawa (z wyró¿nieniem!) mo¿e
byæ medykiem. W ka¿dym razie w sto-
³ecznym Ratuszu. 

Po rozwaleniu Biura Polityki Zdro-
wotnej zabra³ siê Pan Prezydent za
oczko w g³owie Pani Prezydent: Biuro
Obs³ugi Inwestorów. Jego szefowa
(i w du¿ej mierze twórczyni) po kilku
rozmowach z Kochaniakiem z³o¿y³a
wniosek o rozwi¹zanie umowy o pracê.
Z panem Jarkiem albo z ni¹. Pani Pre-
zydent wybra³a tê drug¹ mo¿liwoœæ.
I o ile by³a ju¿ dyrektorka robotê zna-
laz³a nastêpnego dnia (i to presti¿owo
atrakcyjniejsz¹), o tyle Kochaniak
chêtnego na jej miejsce nie upolowa³.
Raz nawet konkurs prawie siê uda³.
Niestety, wybrany kandydat po rozmo-
wie z Kochaniakiem za podpisanie
umowy podziêkowa³. I zatrudni³ siê na
prowincji: na ni¿szym stanowisku
i z ni¿sz¹ pensj¹. 

Ratowanie podupadaj¹cego Biura
Obs³ugi Inwestorów pozwoli³o Kocha-
niakowi zdezorganizowaæ pracê kolej-
nej nadzorowanej przez siebie w imie-
niu Pani Prezydent jednostki: Biura
Funduszy Europejskich. Biurem tym –
z ogromnym powodzeniem – kierowa³
Micha³ Olszewski. 31-letni, ale ju¿ nie-
zwykle doœwiadczony urzêdnik i ma-
nager. Kierowa³ bowiem aktualnie
z woli Kochaniaka (po ratuszowych ko-
rytarzach kr¹¿y taki ¿art: Czy pracow-
nik ratusza mo¿e odmówiæ uprzejmej
proœbie Prezydenta Kochaniaka? Mo-
¿e, ale tylko raz!) zosta³ sklonowany
i w tym samym czasie zatrudniony…
jako pe³ni¹cy obowi¹zki dyrektora Biu-
ra Obs³ugi Inwestorów. Pikanterii ca³ej
historii dodaje fakt, i¿ jedno biuro mie-
œci siê na placu Bankowym, a drugie
w PKiN. ¯onie i córeczce szczerze
wspó³czujemy, bo wychodzi nam, ¿e po
16 godzinach roboty z mê¿a i ojca spe-
cjalnego po¿ytku nie maj¹. 

Biuro Nadzoru W³aœcicielskiego to
to, z którego do gabinetu po Lechu Ka-
czyñskim (oj, coœ te œciany niefartow-
ne) trafi³ Kochaniak. I to, które Paw³o-
wi Piskorskiemu i jego ludziom pozwo-
li³o przez wiele tygodni szydziæ z Pani
Prezydent po ujawnieniu, i¿ nie tylko
³amie prawo (odmowa informacji
o organach spó³ek), ale do koñca sk³a-
du tych organów nie zna. Na vacuj¹ce
po Kochaniaku stanowisko chêtnego
w drodze konkursu nawet nie szukano.
Pe³nienie obowi¹zków pan Jarek
umo¿liwi³ swojemu koledze – absol-
wentowi Wydzia³u Elektrotechniki,
Elektroniki i Automatyki Akademii
Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica
w Krakowie. Zreszt¹ wybitnemu spe-
cjaliœcie w dziedzinie rynku telekomu-
nikacyjnego i farmaceutycznego.
A spó³ek tej bran¿y ma Warszawa bez
liku. Dok³adnie… zero. 

Ostatnim odcinkiem, na który Bóg,
historia i Pani Prezydent rzucili or³a
sto³ecznego samorz¹du jest pakiet te-

matów z zakresu ochrony œrodowi-
ska. Tu zdawa³oby siê wiele popsuæ
siê nie da zw³aszcza, i¿ dyrektor Da-
riusz Piechowski na tyle d³ugo zwi¹-
zany by³ z administracj¹ rz¹dow¹, ¿e
wie jak nie takich Geniuszów Mazow-
sza przetrzymaæ. Póki co, prasa do-
k³adniej przygl¹da siê nadzorowa-
nym przez Kochaniaka przetargom
w zakresie ochrony œrodowiska.
Szczególnie zabawny jest jeden, ale
o tym „Gazeta Sto³eczna” napisa³a
ju¿ tyle, ¿e nie bêdziemy siê nad Ra-
tuszem pastwiæ. 

Zreszt¹ przetargi to jedna ze spe-
cjalnoœci Prezydenta Kochaniaka. S³oñ-
ce znad Wis³y potrafi bezb³êdnie prze-
widzieæ najni¿sz¹ ofertê w przetargu,
na który oferty jeszcze nie wp³ynê³y.
Tak sta³o siê w przypadku blisko pó³
miliardowego przetargu na wykonaw-
cê Stadionu Legii. Sk¹d Najwiêkszy
z Zastêpców zna³ tê cyfrê? Na to pyta-
nie odpowiedzi udzieliæ mo¿e chyba
tylko Centralne Biuro Antykorupcyjne. 

Premier z Krakowa (pamiêtacie Dro-
dzy Czytelnicy?) przygotowywa³ pro-
gram PO-PiSu. Jednym ze wspó³autorów
dokumentu, który na szczêœcie dla Rze-
czypospolitej nigdy nie zosta³ wdro¿ony
by³… Zgadnijcie Pañstwo kto? Na auto-
rów prawid³owych odpowiedzi nie czeka-
j¹ nagrody, bo i odpowiedŸ jest prosta:
Jaros³aw Kochaniak. S¹ pytania?

PODPATRYWACZ

PS. W ostatnich dniach Pan Kochaniak
kolejny raz wstrz¹sn¹³ opini¹ publicz-
n¹ oznajmiaj¹c, i¿ ma wizjê. Oficjalnie
nazywa siê to koncepcj¹ ratowania
sto³ecznej s³u¿by zdrowia. Mniej ofi-
cjalnie, cichym wyprowadzeniem
nadzoru (a mo¿e i maj¹tku) sto³ecz-
nych szpitali i przychodni poza spo-
³eczn¹ kontrolê. I podporz¹dkowanie
ich tylko jednej zasadzie: zarabianiu
kasy. PT Redaktor Naczelny domaga³
siê nawet w tej sprawie stosownego te-
kstu. Ale przepraszamy, autorzy tej
rubryki nie s¹ psychiatrami, a tylko
oni mogliby szerzej skomentowaæ sy-
tuacjê, w której cz³owiek pisz¹cy
(www.dobraopieka.etc) i¿ jedyn¹
szans¹ dla ZOZów jest jedna spó³ka,
równoczeœnie proponuje powo³anie
spó³ek siedmiu. ¯e, od¿egnuj¹c siê od
wnoszenia maj¹tku nieruchomego
(czyli terenów i budynków), równocze-
œnie proponuje wyposa¿enie spó³ek
w ten maj¹tek. Etc.etc. Poczekamy
wiêc na stanowisko Pani Prezydent
i Rady Warszawy – póki co, szkoda pi-
saæ!

ROK JAK WYROK, 
czyli JAK SIÊ MASZ KOCHANIAK!
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Bogaty program prezentacji
produktów ekologicznych re-
alizuj¹ w grudniu delikatesy
Organic Farma Zdrowia na
rogu Fieldorfa i Meissnera.
Na liœcie spotkañ z klientami
znalaz³y siê kosmetyki ekolo-
giczne, soki, sery i ca³a seria
wyrobów piekarni Jacka Ja-
niaka „Polflavour” oraz pro-
dukty bezglutenowe. 

Ostatni w tej rundzie dzieñ porad to
19 grudnia (pi¹tek) od godz. 13.00 do
godz.     20.00 kosmetyczka p. Marta
Rysiawa z firmy Lavera jeszcze raz za-
prezentuje kosmetyki ekologiczne i do-
radzi, który dobraæ do rodzaju skóry,
w³osów. Co wiêcej, poinformuje, jakie
kosmetyki bêd¹ najlepsze dla dzieci
alergicznych. Lavera przygotowa³a ca-
³a gamê BIO kosmetyków, m.in. kremy,
pasty, szampony, ¿ele, balsamy, olejki,
sole, maseczki. Pamiêta³a te¿ o mê¿-
czyznach. Do 20 bm. w³¹cznie Lavera
zastosowa³a 15% zni¿kê cen nie-
których produktów. 

Jak skompletowaæ menu œwi¹teczne
EKOLOGICZNE: specjalistk¹ od ta-
kich podpowiedzi jest znana ju¿ Czy-
telnikom p. Agnieszka Sienkiewicz –
dietetyk Organic Farmy Zdrowia. Te¿
ostatni dy¿ur ma 19 bm. w godz. 12.00
– 18.00. Na pewno wiele pañ zechce
pofatygowaæ siê do opisywanych deli-
katesów po przepis na ciasto œwi¹-
teczne. Godziny pracy delikatesów zo-

sta³y nieco zmienione: 22 i 23 bm. od
godz.10.00 do 21.00, a 24 bm. od
godz. 8.00 do 16.00. Tak¿e 31 bm. –
w Sylwestra od godz. 8.00 do 16.00.
Przypominamy tel. 022-671-04-15.
O poradach i spotkaniach w styczniu
2009 r. napiszemy w styczniu.    AS 2008

UDANYCH 
ŒWI¥T BO¯EGO NARODZENIA
PREZENTÓW EKOLOGICZNYCH 
¿yczy Organic Farma Zdrowia

Ostatni raz w tym roku

Porady w delikatesach
Organic Farmy Zdrowia

REKLAMA REKLAMA

W programie pt. „Radosny
przedszkolak” udzia³ wziê³o
dwanaœcie warszawskich
przedszkoli. Obecnie dobiega
koñca I etap programu, którego
uczestnikami by³y cztery przed-
szkola z Rembertowa: nr 158,
nr 160, nr 243 i nr 376. Zada-
niem i celem programu jest
przede wszystkim zwiêkszenie
œwiadomoœci dzieci, rodziców
i nauczycieli przedszkolnych
w kwestii zdrowego stylu ¿ycia
i sposobu od¿ywiania. 

Jak powiedzia³a Anna K³o-
siñska prezes Fundacji Zdro-
wy Uczeñ - Program trwa do
koñca 2010 roku, od stycznia
bêdzie prowadzony w Wawrze,
a od wrzeœnia przysz³ego roku
na Pradze Po³udnie. W czasie
realizacji programu widaæ by-
³o ogromne zaanga¿owanie
zarówno wychowawczyñ jak
te¿ dyrektorów przedszkoli.
Bardzo czynnie w³¹czy³ siê
urz¹d dzielnicy Warszawa
Rembertów. W³aœnie wspó³-
praca i zaanga¿owanie zainte-
resowanych osób, jak te¿ tro-
ska o zdrowie i sukcesy naj-
m³odszych mieszkañców, daj¹
szanse na powodzenie podob-
nych programów. Mam
nadziejê, ¿e podjête dzia³ania
oka¿¹ siê pomocne w przysz³o-
œci dla przedszkolaków i ich
rodziców. 

Spodziewanymi efektami jest
zmiana sposobu od¿ywiania
oraz zwyczajów ¿ywieniowych
dzieci oraz zmiana stylu ¿ycia
dzieci – wiêcej ruchu. Dzieci
uczestniczy³y w ró¿nego rodza-

ju zabawach tematycznych
(zwi¹zanych ze zdrow¹ ¿ywno-
œci¹) m.in. muzyczno-rucho-
wych, wykonywa³y tak¿e prace
plastyczne ró¿nymi technikami.
Uwieñczeniem I etapu progra-
mu by³ zaœ wielki Bal Owoców
i Warzyw pod has³em „Rado-
sny przedszkolak – to zdrowy

przedszkolak”, na którym dzie-
ci œpiewa³y, tañczy³y, a na ko-
niec urz¹dzi³y rewiê mody
owocowo-warzywnej. 

W programie konferencji zna-
laz³y siê bardzo ciekawe wyk³a-
dy dr Haliny Weker z Instytutu
Matki i Dziecka, która zwróci³a
uwagê, i¿ „ju¿ podczas ci¹¿y
trzeba kontrolowaæ masê cia³a
kobiety, poniewa¿ od sprawdza-
nia wagi i tego ile kilogramów
nam przybywa zale¿y czy dobrze
siê od¿ywiamy”. Z kolei dr Zbi-
gniew Ku³aga z Centrum Zdro-
wia Dziecka przedstawi³ czê-
stoœæ wystêpowania nadwagi
i oty³oœci wœród dzieci polskich

na przyk³adzie  aktualnych da-
nych. Dlatego dbajmy o nasze
dzieci i ich zdrowie, aby w przy-
sz³oœci nie musia³y siê zmagaæ
z dodatkowymi kilogramami
i chorymi stawami. 

Wiêcej informacji na: www.
poradniadietetyczna.com.pl

NJH

Dziecko w rozmiarze XXL
Jak pokazuj¹ badania naukowe Polska jest
tu¿ obok Wielkiej Brytanii w klasyfikacji z naj-
wy¿szym odczynnikiem, gdzie wzrost wagi
dziecka jest najszybszy. Obecnie oko³o 20%
dzieci boryka siê z nadwag¹ i oty³oœci¹.
A problem oty³oœci w przedszkolu to 25% ry-
zyka oty³oœci w doros³ym ¿yciu. 27 listopada
Urz¹d Dzielnicy Rembertów i Fundacja „Zdro-
wy Uczeñ” zorganizowali konferencjê pt. „Jak
przeciwdzia³aæ oty³oœci wœród dzieci”. 

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!

RRRRAAAABBBBAAAATTTT     ZZZZ IIII MMMMOOOOWWWWYYYY 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54
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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

WARSZAWA

Zbli¿aj¹ce siê Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia, które
spêdzimy w gronie najbli¿-
szych to dla osób podejrze-
waj¹cych u siebie niedo-
s³uch doskona³a okazja do
refleksji nad swoimi potrze-
bami komunikowania siê
z rodzin¹ i przyjació³mi. 

Niektóre osoby rodz¹ siê
z uszkodzonym s³uchem,
podczas gdy u innych przy-
czyn¹ mo¿e byæ choroba
ucha lub ha³aœliwe otoczenie
w pracy. Jednak wiêkszoœæ
ubytków s³uchu u doros³ych
wynika z naturalnego proce-
su starzenia siê – przez lata
fragmenty delikatnych me-
chanizmów mog¹ siê uszko-

dziæ lub po prostu zu¿yæ.
Bez wzglêdu na przyczynê,
g³ównym problemem nie
jest z regu³y sam ubytek,
lecz brak wiedzy o mo¿liwej
do uzyskania pomocy. 

Ubytki s³uchu ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹ i s¹ indywidu-
alne u ka¿dej osoby. Wiêk-
szoœæ z nich mo¿e zostaæ
skorygowana dziêki nosze-
niu aparatów s³uchowych.
Lepsze s³yszenie oznacza
poprawê jakoœci ¿ycia za-
równo samego zaintereso-
wanego jak i jego najbli¿-
szych. Typowym przyk³a-
dem jest g³oœne ogl¹danie
telewizji przez osoby nie-
dos³ysz¹ce, które powoduje

mniejszy komfort s³yszenia
przez innych. Wybór kon-
kretnego typu aparatu
w znacznej mierze zale¿y
od rodzaju ubytku s³uchu,
ale tak¿e od osobistych pre-
ferencji pacjenta i jego try-
bu ¿ycia. W ka¿dym przy-
padku specjalista zapropo-
nuje najlepsze rozwi¹zanie
i pomo¿e dokonaæ najlep-
szego wyboru.

- W ostatnich latach obser-
wujemy zwiêkszone zaintere-
sowanie pacjentów naszymi
us³ugami. Noszenie nowo-
czesnego, miniaturowego
aparatu s³uchowego nie jest
ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy 20
lat temu, a jako najczêstsze

przyczyny dyskomfortu pa-
cjenci wskazuj¹ trudnoœci
w komunikowaniu siê z ro-
dzin¹ i znajomymi. Nowocze-
sne technologie nie ominê³y
aparatów s³uchowych, które
wyposa¿one s¹ w bardzo
szybkie procesory potrafi¹ce
czyniæ z dŸwiêkiem prawdzi-
we cuda – mówi pani Ryta
Turczyñska, dyplomowany
audioprotetyk z firmy FONI-
KON, która specjalizuje siê
w niesieniu pomocy osobom
niedos³ysz¹cym.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹
promocj¹ œwi¹teczn¹ pra-
cownicy gabinetów audio-
protetycznych firmy Foni-
kon zapraszaj¹ wszystkich
zainteresowanych na bez-
p³atne badanie s³uchu oraz
konsultacjê audioprote-
tyczn¹. Istnieje mo¿liwoœæ
skorzystania z refundacji
NFZ i œrodków PFRON.
Osobom niepe³nospraw-
nym proponujemy wizyty
domowe. Z uwagi na du¿e
zainteresowanie naszymi

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!!!

Usłyszmy się w święta!
Ma³o kto zdaje sobie sprawê, jak wielu z nas niedos³yszy i czêsto
nawet nie do koñca jesteœmy tego œwiadomi. Szacuje siê, ¿e po-
nad 10% ludzi dotkniêtych jest znacz¹cym ubytkiem s³uchu. Ozna-
cza to, ¿e w Polsce trudnoœci ze s³yszeniem ma 3-4 miliony osób! 

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

us³ugami prosimy o telefo-
niczne 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

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! 

SZPITAL GROCHOWSKI
Dziêki dotacji z m.st. Warszawy w kwocie 8 200 000 z³o-

tych, z czego 6 900 000 z³ wydano na prace budowlane,
a 1 300 000 z³ na wyposa¿enie, Szpital Grochowski im. dr
med. Rafa³a Masztaka przy ul. Grenadierów œwiêtowa³
otwarcie nowego zmodernizowanego pawilonu VI. Uro-
czystoœæ odby³a siê 5 grudnia, a wœród goœci by³ m.in. wi-
ceprezydent Warszawy Jaros³aw Kochaniak i zastêpca
burmistrza dzielnicy Praga Po³udnie Marek Karpowicz.

Modernizacja i przebudowa pawilonu VI o pow. 1490
m kw. trwa³a szeœæ miesiêcy. W tym czasie na parterze
przebudowano przychodniê przyszpitaln¹, w której znaj-
duj¹ siê poradnie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicz-
nej, chorób piersi i recepcja. 

Na I piêtrze stworzono Oddzia³ Intensywnej Terapii
wraz z zapleczem. Oddzia³ ten jest nowoczeœnie wyposa-

¿ony i posiada dziesiêæ stanowisk z separatk¹. Zaœ na dru-
gim piêtrze dokonano modernizacji Oddzia³u Terapii i Re-
habilitacji Neurologicznej wraz z Zak³adem Rehabilitacji,
który jest wyposa¿ony w salê gimnastyczn¹ z nowocze-
snym sprzêtem rehabilitacyjnym oraz gabinetem zabie-
gów fizykoterapeutycznych. Jednak jak stwierdzi³ dyrek-
tor Szpitala Grochowskiego lek. med. Witold Bromboszcz
„nie by³oby to mo¿liwe, gdyby nie moi poprzednicy, którzy
stworzyli plan, a ja go tylko dokoñczy³em”. 

Nowoczesny oddzia³ w ¿ó³tej kolorystyce œcian pozwala
pacjentom na wytchnienie od trapi¹cych ich chorób. Rów-
nie¿ personel medyczny docenia zmiany, gdy¿ w odnowio-
nych wnêtrzach – po prostu lepiej i milej siê pracuje. Napo-
tkana na II piêtrze starsza pani, która poinformowa³a nas
z uœmiechem na twarzy, ¿e ju¿ przejecha³a na rowerku reha-
bilitacyjnym 10 kilometrów – potwierdza, ¿e w mi³ym przy-
jaznym otoczeniu szybciej dochodzi siê do zdrowia.     NJH

SZPITAL PRASKI

Zakoñczono ju¿ prace nad czêœci¹ konstrukcyjn¹ no-
wego budynku Szpitala Praskiego. Bêdzie to najnowo-
czeœniejszy obiekt o przeznaczeniu medycznym
w Warszawie.

Zostan¹ w nim zlokalizowane oddzia³y urazowo-ortope-
dyczny, intensywnej terapii, urologiczny, szpitalny od-
dzia³ ratunkowy, centralny blok operacyjny (8 nowocze-
snych sal), radiologia oraz komora hiperbaryczna. - No-
woczesny budynek pozwoli rozszerzyæ zakres œwiadczeñ
szpitala, jak równie¿ obs³u¿yæ wiêksz¹ liczbê pacjentów –
powiedzia³ dyrektor szpitala Pawe³ Obermeyer. 10 gru-
dnia br. odby³a siê uroczystoœæ zawieszenia wiechy na no-
wym budynku. W uroczystoœci wziêli udzia³ przedstawi-
ciele w³adz Warszawy i dzielnicy Praga Pó³noc, a tak¿e
w³adz koœcielnych diecezji warszawsko-praskiej.      (ab)

PRZEBUDOWY, BUDOWY I MODERNIZACJE

	 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

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
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– Pamiêtam doskonale
swój pierwszy dzieñ w nowej
szkole. By³ sierpieñ 2007 r.,
pierwsze spotkanie z rad¹ pe-
dagogiczn¹. Jako osoba z ze-
wn¹trz by³am ogromnie zestre-
sowana, ale chyba wszyscy czu-
liœmy to samo – wspomina Zo-
fia Sidorowicz, dyrektorka SP
nr 60. – Szybko jednak okaza³o
siê, ¿e jestem otoczona grup¹
niezwykle ¿yczliwych, otwar-
tych i pomocnych ludzi. 

Spotkania po latach

Dziewiêædziesi¹t lat tradycji
zobowi¹zuje. Zofia Sidorowicz
przyznaje, ¿e czuje ciê¿ar od-

powiedzialnoœci, ale kierowa-
nie tak¹ szko³¹ to przede wszy-
stkim zaszczyt. 

– Jej pocz¹tki siêgaj¹ czasów
sprzed odzyskania przez Polskê
niepodleg³oœci, szko³a zaczê³a
dzia³aæ w roku szkolnym
1915/1916, a 1 wrzeœnia 1918 r.
otrzyma³a numer 60. i od tej
chwili liczymy czas jej oficjal-
nego funkcjonowania w nie-
podleg³ej Polsce – przypomina-
³a pani dyrektor podczas obcho-

dów jubileuszu, które odby³y
siê 29 listopada.

Uroczystoœæ zgromadzi³a by-
³ych i obecnych nauczycieli, ab-
solwentów oraz uczniów i ich

rodziców. Wœród goœci by³a
grupa absolwentów, którzy
swoj¹ edukacjê w szeœædziesi¹t-
ce rozpoczynali w czasach hitle-
rowskiej okupacji. Swoich kole-
gów sprzed lat odszuka³ i skon-
taktowa³ ze sob¹ pan Bohdan
Ha³aburdzin, dziœ mieszkaj¹cy
w ¯ninie ko³o Bydgoszczy. Jak
opowiada, uda³o mu siê odna-
leŸæ oko³o 20 osób i choæ na ko-
lejne spotkania przyje¿d¿a ich
coraz mniej, to na czarno-bia-
³ych klasowych zdjêciach wci¹¿
wygl¹daj¹ tak samo i z radoœci¹
wracaj¹ do wspomnieñ z tam-
tych trudnych, ale i na swój spo-
sób beztroskich lat. 

– Zaczynaliœmy naukê
w 1940 r. Uczono tylko jêzyka
polskiego i matematyki. Chyba
nawet przyroda by³a zakazana,
nie mówi¹c ju¿ o historii, czy

geografii – opowiada pan Boh-
dan. – Pamiêtam polonistkê,
która potajemnie czyta³a nam
ksi¹¿ki historyczne. Czasem,
gdy obawia³a siê niemieckiej
kontroli, chowa³a je w poœpie-
chu do pieca. Nam mog³o siê to
wtedy wydawaæ zabawne, ale
dziœ przecie¿ wiemy doskonale,
z jakim wi¹za³o siê ryzykiem.

Szko³a, do której chodzi³ pan
Bohdan, mieœci³a siê wówczas
przy ul. Siennickiej. 

– W tym samym budynku by-
³y te¿ szko³y 181 i 149. Wiosn¹
1941 r. przysz³o dwóch nie-
mieckich oficerów lotnictwa,
którzy dok³adnie ogl¹dali
wszystkie klasy. Zastanawiali-
œmy siê, czego szukaj¹.
A wkrótce potem, przed zakoñ-
czeniem roku szkolnego, rozpu-
szczono nas do domów,
a w szkole urz¹dzono szpital
dla ¿o³nierzy rannych na fron-
cie wschodnim – wspomina
Bohdan Ha³aburdzin.

Szeœædziesi¹tka kilkakrotnie
zmienia³a siedzibê. Po wojnie
poszczególne klasy uczy³y siê
w ró¿nych kamienicach czyn-
szowych. – My trafiliœmy na
Waszyngtona. Klasy mieœci³y siê
w mieszkaniach. Pamiêtam, ¿e
naprzeciwko jednej z klas mie-
szka³ nasz szkolny kolega. Mi-
mo, ¿e mia³ do szko³y dwa kroki
przez korytarz, zawsze siê spóŸ-
nia³ – œmieje siê pan Bohdan.

Lekcja patriotyzmu
W obecnej siedzibie, przy ul.

Zbaraskiej, szko³a mieœci siê od
1965 r. Podobnie jak bliŸniaczy
budynek Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego nr XIX im. Powstañców
Warszawy, nowa szeœædziesi¹t-

ka powsta³a w ramach progra-
mu budowy tysi¹ca szkó³ na ty-
si¹clecie pañstwa polskiego.
Obiekt, nowoczesny na owe
czasy, zestarza³ siê przez lata,
ale ostatnio w³adze dzielnicy
nie szczêdz¹ œrodków na inwe-
stycje, które nadadz¹ mu nowy
blask.

– Cieszê siê, ¿e samorz¹d
móg³ zrobiæ szkole na urodziny
wspania³y prezent. Kto wie, co
to za prezent? – pyta³a dzieci
Miros³awa Terlecka, przewo-
dnicz¹ca Komisji Oœwiaty Ra-
dy Dzielnicy Praga Po³udnie. –
Boisko! – odpowiedzieli chó-
rem uczniowie.

Jubileuszow¹ uroczystoœæ
uœwietni³o widowisko przygo-
towane przez szkoln¹ grupê
teatraln¹ i chór – dwa z kilku-
nastu dzia³aj¹cych w szkole
kó³ zainteresowañ. Uczniów
przygotowa³y Wies³awa Swa-
czyñska i Urszula Izydorczyk,
a o muzyczn¹ stronê spektaklu
zadba³y Magdalena Grabow-
ska i Anna Oleszczuk. M³odzi
aktorzy i chórzyœci przedsta-

wili losy swojej szko³y na tle
wydarzeñ historycznych,
które doprowadzi³y do odzy-
skania przez Polskê niepodle-
g³oœci. Wykonanych z pasj¹
utworów, od „Roty”, przez
pieœni legionowe, po piosenki
Jacka Kaczmarskiego i Jana
Pietrzaka, doroœli wys³uchali
ze œciœniêtym gard³em. Ko-
mentarz by³ jeden: taka lekcja
historii i patriotyzmu nie zda-
rza siê czêsto.

– Przygotowywaliœmy siê trzy
miesi¹ce – zdradza Ola Mro-
zowska z klasy V. – Bardzo
nam siê ten patriotyczny reper-
tuar podoba³. Z tych piosenek
wiadomo jak by³o kiedyœ. Nie
trzeba specjalnie siê uczyæ jak
one powstawa³y, wszystko jest
w nich.

Piêkna uroczystoœæ, piêkna
m³odzie¿. Organizatorzy nie-
dawnej prezydenckiej gali mo-
gliby uczyæ siê od uczniów
szko³y ze Zbaraskiej, jak opo-
wiadaæ o polskiej historii.

Tekst i zdjęcia
Przemysław Bogusz

Starsza od Niepodległej

Na urodzinowych goœci czeka³ wspania³y tort.

Uczniowie z ko³a teatralnego i chóru przygotowali wzruszaj¹ce widowisko.

Obchody jubileuszu Szko³y Podstawowej nr 60
im. Powstania Listopadowego by³y niezwyk³¹
lekcj¹ historii i patriotyzmu. Najstarsza pra-
ska podstawówka œwiêtuje swoje 90-lecie.

CENTRUM HANDLOWE
J. Roszkowski

Warszawa Wawer ul. Trakt Lubelski 1/3

Z a p r a s z a m y  c o d z i e n n i e  o d  g o d z .  6 . 0 0 − 2 1 . 0 0

życzy swoim Szanownym Klientom
rodzinnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz szczęśliwego Nowego 2009 Roku 
i zaprasza na świąteczne zakupy!
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Dziêki dofinansowaniu
z Unii Europejskiej wiele szkó³
w Polsce mo¿e organizowaæ
ko³a naukowe dla dzieci klas
najm³odszych, aby zaszczepiæ
w nich mi³oœæ do nauki. Kto
wie, mo¿e w przysz³oœci wyro-
œnie nam elita naukowców ni-
czym Maria Sk³odowska-Cu-
rie czy Miko³aj Kopernik?

Ju¿ teraz zabieram Pañstwa
na wycieczkê w g³¹b Szko³y
Podstawowej nr 138 z Oddzia-
³ami Integracyjnymi im. Józefa
Horsta w Miêdzylesiu, gdzie 26
listopada w ramach I Szkolnego
Festiwalu Nauki zorganizowa-

no pokaz fizyczno-chemiczny
pt. „Wspó³czesny rozbitek” dla
klas 1-6 (oraz przedstawicieli
zerówki). Pokaz ten zosta³ przy-
gotowany we wspó³pracy
z Centrum Nauki Kopernik. Dla
dzieci obecnych na sali, która
by³a wype³niona po brzegi by³o
to niesamowite prze¿ycie. Mo-
gli oni przeprowadzaæ ekspery-
menty, a przy okazji pochwaliæ
siê swoj¹ wiedz¹ w odpowiedzi
na zadane im pytania. W pro-
gramie pokazu stylizowanego
(jak mówi sam tytu³) na rozbit-
ka, którego statek uleg³ kata-
strofie i jest on skazany na spê-

dzenie czasu na bezludnej wy-
spie, znalaz³y siê m.in. zrobie-
nie dachu z gwoŸdzi (poprzez
ich zakleszczanie siê g³ówka-
mi), wspinanie siê po palmie po
mleko (nasz bohater wspina³ siê
po nitkach, którymi trzeba by³o
poruszaæ) oraz rozpalenie ogni-
ska (pokaz na biurku), co naj-
bardziej ucieszy³o obecnych,
którzy domagali siê powtórki
krzycz¹c na stoj¹co: „jeszcze,
jeszcze, jeszcze”. Nasi przyszli
naukowcy podziwiali tak¿e pa-
lenie i znikanie kawa³ka papie-
ru, który jest nas¹czony specjal-
nym p³ynem i po zapaleniu go
dos³ownie rozp³ywa siê w po-
wietrzu. Testowali tak¿e baro-
metr mi³oœci, co nie oby³o siê
bez komentarza i fali uœmie-

chów na twarzy wszystkich ze-
branych, ³¹cznie z: rodzicami
i nauczycielami. 

Na zakoñczenie g³os zabra³a
dyrektor szko³y, która prosi³a,
aby dzieci same nie próbowa³y
robiæ takich eksperymentów,
chyba, ¿e pod okiem rodziców.
Pokaz ten powsta³ dziêki dofi-
nansowaniu z Unii Europejskiej
w ramach projektu „Odkrywa-
nie tajemnic wiedzy – m³ody
naukowiec”. Jest to ko³o nauko-
we dla klas 0-3, które prowadzi
odpowiedzialna za projekt, wy-
chowawczyni klasy 2b – Ma-
rzena Ka³ka. I jak mówi „pomi-
mo, i¿ s¹ to lekcje dodatkowe,
pozalekcyjne frekwencja jest
bardo du¿a”.  

NJH

(Bardzo)m³odzi naukowcy w Miêdzylesiu

W ubieg³ym tygodniu dziennika-
rze mogli zobaczyæ niektóre ele-
menty wyposa¿enia Stadionu Na-
rodowego. Projektuj¹ca stadion
firma JSK Architekci przekaza³a
projekt wykonawczy areny.
Projekt ten mieœci siê w... 300 segregato-

rach. Dokumentacjê odebra³ minister sportu
Miros³aw Drzewiecki i prezes spó³ki Narodowe
Centrum Sportu Rafa³ Kapler. W siedzibie JSK

dziennikarze mogli zobaczyæ niektóre elementy
wyposa¿enia Stadionu Narodowego (np. mate-
ria³y elewacyjne i krzes³a). ¯eby udowodniæ, ¿e
stadionowe krzese³ka s¹ wygodne projektanci,
minister i szef NCS prowadzili konferencjê sie-

dz¹c w³aœnie na tych¿e krzese³kach (na zdjê-
ciu). Samo siedzenie nie wystarcza³o „Mie-
szkañcowi” i nasz reporter poprosi³ VIP-ów
o wykonanie stadionowej „fali”, co panowie,
ku uciesze dziesi¹tek zgromadzonych na spo-
tkaniu dziennikarzy, skrzêtnie uczynili. 

Prezes NCS Rafa³ Kapler przekaza³ nam te¿
dobr¹ wiadomoœæ, ¿e na czas Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia zostanie wstrzymane palowanie,
którego odg³osy rozchodz¹ siê po ca³ej Pradze
Po³udnie. - Œwi¹teczny spokój jest mo¿liwy

i nie spowoduje opóŸnienia w budowie – za-
pewnili nas szefowie firmy Pol-Aqua, która re-
alizuje obecny etap budowy Stadionu Narodo-
wego. Dalsze palowanie rozpocznie siê dopie-
ro po Nowym Roku. ar 

Świąteczna cisza na stadionie NOWY KOMISARIAT
w Rembertowie

W pi¹tek 12 grudnia przed godzin¹ 14.00 okolice ulicy Plu-
tonowych 6 w Rembertowie rozbrzmiewa³y dŸwiêkami mu-
zyki, granej przez orkiestrê Komendy Sto³ecznej Policji. 

Punktualnie o godzinie 14.00 Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII podinsp. Wojciech
Janicki z³o¿y³ meldunek Zastêpcy Komendanta Sto³ecznego Policji ds. Logistyki Markowi Chwi-
³oc-Fi³oc. Tak rozpoczê³a siê uroczystoœæ otwarcia nowego komisariatu Policji w Rembertowie.
Wœród zaproszonych goœci obecni byli m.in. przedstawiciele: samorz¹du Warszawy i dzielnic Pra-
gi Po³udnie, Wawra i Weso³ej oraz w³adz Miasta z z-c¹ Prezydenta m.st. Warszawy Jackiem Woj-
ciechowiczem, Dyrektorem Biura Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego Ew¹ Gawor, Prze-
wodnicz¹c¹ Komisji  Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Publicznego Barbar¹ Zawadzk¹ i duchowieñ-
stwa z ks. pra³atem Edwardem ¯mijewskim. 

Komendant Komisariatu nadkom. Dariusz Lewandowski opowiedzia³, jak by³o ciê¿ko, w jak
trudnych, czasem wrêcz ekstremalnych warunkach pracowali tutejsi funkcjonariusze. Wspomnia³
te¿, ¿e dwa lata temu w tym miejscu by³ stary, ma³y domek, gdzie brakowa³o dos³ownie wszyst-
kiego. Zaznaczy³, jak jest dumny z dzisiejszego wygl¹du komisariatu i jego nowoczesnego wypo-
sa¿enia. Doceni³ te¿ poœwiêcenie i wk³ad pracy, jaki wnieœli podlegli mu policjanci. (jw)




