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

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00
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Transmisja
z braku 
wydarzeñ

Minus dwadzieœcia na termo-
metrze - œmiech na sali, kto kie-
dyœ przejmowa³ siê takimi tempe-
raturami. Jak by³ styczeñ, to by³a
zima, jak by³a zima, to by³ mróz.
Normalne. 

Teraz telewizje potrafi¹ poœwiê-
ciæ termometrowi ca³y dzieñ niu-
sów... A mówiæ nie ma o czym. Bo
dawne mrozy powodowa³y, ¿e
stawa³a ca³a komunikacja, zama-
rza³y autobusy i poci¹gi,  „siada³y”
energetyczne linie przesy³owe,
s³ab³o ciœnienie w sieciach gazo-
wych, a na nieodœnie¿onych cho-
dnikach cz³owiek wykrêca³ potrój-
ne Radebergery, czy jak siê tam
te piruety nazywaj¹...

By³oby o czym gadaæ, a by³y tyl-
ko krótkie notki na trzecich stro-
nach Expressu Wieczornego. Te-
raz zaœ autobusy maj¹ takie insta-
lacje, ¿e nie zamarzaj¹, tramwaje
nie przymarzaj¹, a w telewizjach
gadania by³o, a radzenia, jak prze-
trwaæ te straszne czasy... Raptem
trzy dni. 

Moim zdaniem Warszawa prze-
sz³a przez nie w zasadzie bezbole-
œnie. Komuœ tam nie odpali³ samo-
chód, gdzieœ pêk³a rura i nie by³o
ciep³o w kilku mieszkaniach, ale
nic innego, powa¿niejszego siê nie
sta³o. Sprawnie, bez k³opotów, nor-
malnie. To mi siê podoba³o. 

Mniej zaœ to, ¿e w te mrozy
trzeba by³o stan¹æ do kolejek. By
zapisaæ siê do lekarza specjalisty,
bo akurat przychodnie i szpitale
dosta³y kontrakty na ten rok.
I znów ruszy³y t³umy tych, co na-
prawdê potrzebuj¹ i tych, co tylko
na wszelki wypadek. Tu normal-
noœci jeszcze d³ugo nie bêdzie.
I o tym powinny byæ raczej ca³o-
dniowe transmisje.

Tomasz Szymański

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

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

koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

czynne 9−20, sobota 9−14
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www.att.waw.pl
ul. Saska 8/91,  tel./fax 617−31−66
ul. Rejowiecka 12, kom. 0501 733 468
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Kochani Czytelnicy! Z nieskrywaną dumą informujemy, że w minionym roku
łączny, kontrolowany nakład naszej gazety, przekroczył milion egzemplarzy.
Odnotowaliśmy też rekordową liczbę Waszych wizyt na naszej stronie inter−
netowej – www.mieszkaniec.pl klikaliście ponad 300 tysięcy razy. „Tak trzy−
mać, nie popuszczać”! Bądźcie z nami, bo my jesteśmy dla Was.

ABUD
Ju¿ w nowej siedzibie!

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

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

Zemœci³ siê za siostrê
4 stycznia do policjantów z ko-

misariatu w Wawrze dotar³a in-
formacja o napadzie, który mia³
miejsce kilka minut przed godzi-
n¹ 20.00 w lesie po³o¿onym
wzd³u¿ Wa³u Miedzeszyñskiego.
Ofiara trafi³a do szpitala. Napast-
nik by³ znany pokrzywdzonemu.
By³ nim brat by³ej konkubiny za-
wiadamiaj¹cego. Wsiad³ do sa-
mochodu ofiary na stacji benzy-
nowej i kaza³ jechaæ mu do pobli-
skiego lasu. Chcia³ z nim poro-
zmawiaæ o dawnych sprawach.
Kiedy Audi A6 skrêci³o w leœn¹
drogê zaatakowa³ by³ego szwa-
gra. Ukrad³ dokumenty samocho-
du i z³ot¹ bransoletkê. Po przeje-
chaniu kilkudziesiêciu metrów
wyrzuci³ z samochodu pokrzyw-
dzonego i odjecha³. 29-letni Ja-
cek M. zosta³ zatrzymany.

Okrada³a szkolne dzieci
Policjanci z po³udniowopra-

skiej sekcji do walki z przestêp-
czoœci¹ gospodarcz¹ otrzymali in-
formacjê z jednej ze szkó³, o ist-
nieniu podejrzenia, ¿e intendent-
ka Ÿle gospodaruje pieniêdzmi.
Finanse przeznaczone na posi³ki
dla dzieci zamiast trafiaæ na sto-
³ówkowe sto³y, l¹duj¹ do kieszeni
nieuczciwej pracownicy. Funk-
cjonariusze przeanalizowali do-
kumentacjê finansow¹ i rzeczy-
wiœcie znaleŸli dowody obci¹¿a-
j¹ce 52-letni¹ Alfredê M. Kobieta
fa³szowa³a faktury. Zagarnê³a po-
kaŸn¹ kwotê, bo 50 000 z³otych.
Grozi jej do 8 lat wiêzienia.

Napad³ z broni¹ w rêku
W rêce kryminalnych wpad³

18-letni Pawe³ R. Ma na swoim
koncie trzy napady, których do-
kona³ w kominiarce i z pistoletem
startowym w d³oni. Mê¿czyzna

ka¿dorazowo wybiera³ ustronne
placówki handlowe, gdzie obs³u-
giwa³y kobiety, atakowa³ w ta-
kich godzinach, kiedy nie by³o
ju¿ ¿adnego ruchu. Pod koniec
paŸdziernika by³a to stacja paliw,
potem sklep wielobran¿owy i na
koniec sklepik spo¿ywczy. Ze
stacji paliw, na któr¹ napad³
o 3.00. w nocy, ukrad³ pieni¹dze
w kwocie ponad 1000 z³otych
oraz kilkanaœcie kart telefonicz-
nych. Z pierwszego sklepu uda³o
siê mu uzyskaæ oko³o 1800 z³o-
tych. W przypadku kolejnego nie
by³o ju¿ tak ³atwo, zosta³ sp³o-
szony. Pawe³ R. zosta³ zatrzyma-
ny. Kryminalni znaleŸli u niego
broñ, któr¹ pos³ugiwa³ siê pod-
czas napadów. By³a to atrapa bro-
ni palnej, tzw. pistolet startowy.

Z³odzieje z³omu
Policjanci z patrolówki zatrzy-

mali parê z³odziei. Mê¿czyzna
z kobiet¹ bardzo wczesnym ran-
kiem dokonali kradzie¿y ciê¿kie-
go sprzêtu hydraulicznego z jed-
nej z grochowskich posesji. Na jej
teren dostali siê po uprzednim
rozciêciu siatki w ogrodzeniu.
Swój ³up wywozili prosto do sku-
pu z³omu. Pozostawili œlady na
œwie¿ym œniegu. 20-letnia Edyta
O. i 23-letni Jerzy W. wpadli
w rêce funkcjonariuszy podczas
kolejnego kursu do punktu z³omu.

Podstawi³ nogê staruszce
W sobotnie przedpo³udnie na

Trakcie Lubelskim m³ody mê¿-
czyzna podszed³ do id¹cej tamtê-
dy starszej kobiety i...podstawi³
jej nogê. Kiedy ofiara upad³a, na-
pastnik wyrwa³ jej torebkê
i uciek³ z ³upem. Dziêki szybkiej
reakcji przechodniów, którzy od
razu udzielili pomocy staruszce
i powiadomili policjê, wawerscy

funkcjonariusze dotarli na miej-
sce i równie szybko zatrzymali
rozbójnika. W s¹dzie podjêta zo-
sta³a decyzja o dwumiesiêcznym
tymczasowym aresztowaniu.
Konradowi K. grozi do 12 lat
wiêzienia.

Volvo odnalezione!
Kryminalni z Pragi Po³udnie

po up³ywie 40 minut od momen-
tu zg³oszenia odnaleŸli skradzio-
ne volvo warte 120 tysiêcy z³o-
tych. O godzinie 17.30. do ko-
mendy przy ulicy Grenadierów
zg³osi³ siê mê¿czyzna, który kil-
ka minut wczeœniej stwierdzi³,
¿e ktoœ ukrad³ mu zaparkowane
pod blokiem Volvo. Zawiado-
miono wozy patrolowe, auto
znaleziono na jednym z parkin-
gów w Z¹bkach.

I Straży Miejskiej

Po raz pierwszy w historii akcji
Jurka Owsiaka warszawska Stra¿
Miejska zbiera³a wœród swoich
funkcjonariuszy pieni¹dze na
Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej
Pomocy. Stra¿nicy otrzymali od

organizatorów 12 puszek. Pod-
czas odpraw naczelnicy przedsta-
wili cele zbiórki i zachêcili funk-
cjonariuszy, by okazali serce.
Stra¿nicy zebrali prawie 3 tys.
z³otych. toms

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 21.01 i 4, 18.02
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”
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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”)

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!

ul. Saska 46
www.obiadek-saska.pl 

Wszystkie potrawy s¹ nasz¹ w³asn¹
produkcj¹ na bie¿¹co

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

¯ywienie zbiorowe na terenie ca³ej Warszawy
Przyjmujemy zamówienia:

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

Zamówienia codziennie od godz. 1000

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

DOSTAWA GRATIS: Saska Kêpa, Goc³aw

Czynne pon.-pt. 8.00-19.00; sobota 8.00-14.00 rybyumarty@interia.pl   tel. 022-353-69-55

¯yczê wszystkim naszym Klientom 
szczêœliwego Nowego Roku 2009

i dziêkujê za odwiedzenie mojego sklepu.

Zapraszam na ponowne zakupy!
Ryby u Marty
– Brazylijska 1

RZUÆ PALENIE
Metoda BRT opracowana przez lekarzy 

Rewelacyjne efekty, 
jeden zabieg tylko 60 zł.

ALERGIE bezbolesne testy 
i odczulanie (równie¿ dzieci)

TERAPIE BRT: choroby
zwyrodnieniowe, bóle krêgos³upa 
i stawów, nadwaga, depresje 

Tel. 22/401−73−22, 504−011−895
ul. Odolańska 12 lok. 14

Wybierz atrakcyjny zawód
Jesteœ absolwentem szko³y wy¿szej, liceum ogól-
nokszta³c¹cego, technikum, zasadniczej szko³y
zawodowej, ukoñczy³eœ gimnazjum lub szko³ê
podstawow¹ i chcesz uzupe³niæ wykszta³cenie,
zdobyæ nowy zawód? STUDIUM EDUKACJI ELITA
na Pradze Po³udnie ma dla Ciebie atrakcyjne pro-
pozycje.

Dla absolwentów wy¿szych uczelni Studium Edukacji Elita, wspólnie z Wy¿sz¹
Szko³¹ Przedsiêbiorczoœci i Rozwoju Regionalnego, prowadzi studia podyplomowe
na dwóch kierunkach: zarz¹dzanie nieruchomoœciami oraz poœrednictwo w obrocie
nieruchomoœciami. Ukoñczenie studiów (2 semestry, system weekendowy) zwalnia
z koniecznoœci przystêpowania do egzaminu przy ubieganiu siê o licencjê. Natomiast
nasza Policealna Szko³a Zawodowa, jako pierwsza szko³a w Polsce, z w³asnym pro-
gramem autorskim, na tych samych kierunkach przygotowuje do zawodu asystenta
zarz¹dcy nieruchomoœci lub asystenta poœrednika. 

Technik bezpieczeñstwa i higieny pracy to nasza propozycja dla absolwentów li-
ceów ogólnokszta³c¹cych, chc¹cych zdobyæ wykszta³cenie zawodowe. Zawód ten
(nauka – 3 semestry, system zaoczny) daje du¿e szanse szybkiego zatrudnienia,
technicy bhp s¹ poszukiwani na rynku pracy przez firmy pañstwowe i prywatne.

Osobom o artystycznych zainteresowaniach i uzdolnieniach polecamy dwa kierun-
ki w naszej szkole policealnej, z tytu³em specjalisty: projektant mody oraz projek-
tant/dekorator wnêtrz. S³uchacze pierwszego kierunku zapoznaj¹ siê z fascynuj¹cym
œwiatem mody, projektowaniem ubioru, modelowaniem, rysunkiem ¿urnalowym. S³u-
chacze drugiego – z zasadami kompozycji przestrzeni, sztuk¹ aran¿acji i projektowa-
nia wnêtrz. Pod kierunkiem fachowców, ³¹cz¹c teoriê z praktyk¹, naucz¹ siê sposobów
na wykreowanie w³asnych, twórczych pomys³ów, po¿¹danych w pracy zawodowej.

W Studium Edukacji Elita mo¿na te¿ w krótkim czasie uzupe³niæ œrednie wykszta³-
cenie; po szkole podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkole zawodowej. 

Nasza szko³a istnieje od 2002 roku, ma uprawnienia szko³y publicznej. Zatrudnia
profesjonalnych nauczycieli, wspó³pracuje tak¿e z wyk³adowcami bêd¹cymi pracow-
nikami administracji publicznej. Wykszta³ci³a kilkuset absolwentów.

Za³o¿yciel szko³y Zofia Depczyk

Zapisy przyjmujemy w sekretariacie szko³y: Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 53,
pok. 327, codziennie w godz. 9.00–16.00. 

Dodatkowych informacji o szkole, kierunkach nauczania, tak¿e o kursach i szkoleniach,
udzielamy pod tel. (022) 879 87 66 lub 0 602 232 879. 

www.elita.waw.pl   e−mail: manager@szkolenia−manager.pl

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH
d. „Redom” ul. Walecznych 76,

tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
�� renowacjê wszystkich 
mebli tapicerowanych, 

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

tapczany, fotele, naro¿niki itd. 
wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta

�� szycie kurtyn, kotar, 
zas³on, firan

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

i meble uzupe³niaj¹ce
�� posiadamy wybór tkanin 

i transport
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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

WAWERSKI CUD
W œwi¹tecznym numerze „Mie-
szkañca” pisaliœmy o odwo³aniu
kieruj¹cego Rad¹ Wawra Andrze-
ja Wojdy. Przewodnicz¹cy zosta³
odwo³any 8 grudnia, a g³osowali
za tym zarówno radni opozycji,
jak i koalicji. 

Na kolejnej sesji, trzy dni póŸniej, przewo-
dnicz¹cy Klubu PO zg³osi³ jako kandydata koali-
cji na przewodnicz¹cego Rady – ponownie An-
drzeja Wojdê.

Wydawa³o siê, ¿e w Wawrze powtórzy siê sytu-
acja z dzielnicy Ursynów, w której szybka inter-
wencja warszawskich w³adz PO uniemo¿liwi³a
radnym pomys³y zmiany wyznaczonego odgórnie
przewodnicz¹cego i doprowadzi³a do przywróce-
nia odwo³anego przewodnicz¹cego rady.

Ale w Wawrze wszystko potoczy³o siê inaczej.
Wystêpuj¹cy w imieniu Klubu PiS Andrzej Kra-
snowolski za¿¹da³ ustosunkowania siê ex-przewo-
dnicz¹cego do zarzutów, które by³y podstaw¹ jego
odwo³ania. Po odmowie Andrzeja Wojdy zabrania
g³osu pad³a propozycja kolejnej przerwy, dla
przygotowania przez niego pisemnej odpowiedzi
na zarzuty, przedstawione poprzednio wszystkim
radnym równie¿ na piœmie. Kolejna ods³ona tej
samej sesji odby³a siê 16 grudnia. A. Wojda od-
czyta³ przygotowane pisemne wyst¹pienie. W od-
powiedzi przekonywa³, ¿e sta³ siê ofiar¹ PiS-u,
prowadz¹cego bezpardonow¹ walkê z przedstawi-
cielami Platformy, poczynaj¹c od Sejmu, a koñ-
cz¹c na kolejnych warszawskich dzielnicach. Kry-
tyczne uwagi dotycz¹ce jego zabiegów o uzbroje-
nie we wszelk¹ infrastrukturê ulic przylegaj¹cych
do jego domu, przedstawi³ jako usprawiedliwione
dzia³ania na rzecz dobra swego osiedla, Falenicy. 

Ca³kowitym zaskoczeniem by³o zakoñczenie
wyst¹pienia formalnym wnioskiem o przeprowa-
dzenie g³osowania bez dyskusji nad jego odpo-
wiedzi¹ i nad kandydatur¹. Chyba historia samo-
rz¹du nie zna podobnie kompromituj¹cej sytua-
cji: kandydat do honorowej funkcji uniemo¿liwia
dyskusjê nad swoj¹ kandydatur¹! Nie dosz³o jed-
nak do tego g³osowania – bo prowadz¹cy obrady
wiceprzewodnicz¹cy W³odzimierz Zalewski na
wniosek A. Krasnowolskiego og³osi³ kolejn¹,
bezterminow¹ przerwê.

Gor¹czkowe narady radnych rz¹dz¹cej
w Wawrze koalicji nad prze³amaniem tej obstruk-
cji i znalezieniem metody kontynuowania obrad
we w³asnym gronie nie przynios³y rozwi¹zania.

Nag³e wyznaczenie dalszego ci¹gu sesji w dniu
8 stycznia br. zaskoczy³o tych wszystkich, którzy
domyœlali siê przyczyny przed³u¿ania tego pata.

Obrady rozpoczê³o oœwiadczenie przewodni-
cz¹cego Klubu PO Leszka Jastrzêbskiego o rezy-
gnacji, dla dobra Dzielnicy, z kandydowania
przez A. Wojdê oraz zg³oszenie nowego kandy-
data Platformy – m³odego radnego Norberta
Szczepañskiego. Dyskusja ograniczy³a siê do py-
tania o chêæ poprawy funkcjonowania Rady
Dzielnicy. Po potwierdzeniu nast¹pi³o g³osowa-
nie, którego wynik by³ zaskakuj¹cy: z 23 radnych
kandydata popar³o 21, jedna osoba wstrzyma³a
siê, a jeden g³os zosta³ oddany niewa¿nie. Tak¹
jednomyœlnoœæ w swej piêtnastoletniej nowej hi-
storii Wawer doœwiadczy³ tylko raz, tu¿ po powo-
³aniu gminy Wawer. 

Nale¿y odnotowaæ tu dwa fenomeny: rezygna-
cjê PO z zatwierdzonej odgórnie kandydatury
i praktyczn¹ jednomyœlnoœæ tak przecie¿ poli-
tycznie podzielonej Rady.

Tu¿ po wyborze przewodnicz¹cego Rada
Dzielnicy dyskutowa³a nad wyznaczeniem no-
wych terenów dla budownictwa komunalnego.
I znowu po d³ugiej dyskusji decyzja zapad³a
praktycznie jednog³oœnie – jedynym, który nie
popar³ uchwa³y, by³ radny Janusz Barciñski z rz¹-
dz¹cej koalicji.

Ta wspó³praca i zgoda wydaj¹ siê dobrym sy-
gna³em dla dalszego funkcjonowania Wawra, ale
nie ustaj¹ domys³y dotycz¹ce mo¿liwoœci zmian
w Zarz¹dzie Dzielnicy, zmian ³atwych do prze-
prowadzenia przy wspó³pracy czêœci koalicji
i opozycji. Czekamy wiêc na dalsze cuda w Waw-
rze. Jan Orliński
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SPECJALISTYCZNY 
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NAUKA ZA DARMO!
SZKOŁY ZAOCZNE

na Grochowie zapraszaj¹!
ul. Tarnowiecka 4

Tel. 022 610−72−72; 
0602−793−732

e-mail: nlodd38@ant.pl;
www.zaocznelo.pl

KLASZTORNE SPECJAŁY – JUŻ U NAS!
W podkrakowskim Tyñcu zatrzymywa³ siê na popas Zbyszko z Bogdañ-
ca w „Krzy¿akach”. Dobrze wiedzia³, co robi, bo tam, na skale, wznosi
siê opactwo benedyktyñskie, w którym od setek lat bracia s³yn¹ z wy-
œmienitych produktów spo¿ywczych. To nie masówka, to tradycyjna,
najbardziej sumiennie przestrzegana klasztorna receptura i jakoœæ.

Na Grochowskiej 56 (róg
Podolskiej, przy przystanku)
mamy unikalny, prawdziwy
Sklep Benedyktyñski, certyfi-
kowany i zaopatrywany wy-
³¹cznie przez opactwo bene-
dyktynów w Tyñcu. Czegó¿
tam nie ma! Piêknie opakowa-
ne pysznoœci w stylowym,
przestronnym wnêtrzu a w³a-
œciciele sklepu, Wies³awa i To-
masz Kopik, doskonale znaj¹
przebogat¹ ofertê i doradz¹,
czêstuj¹c goœci benedyktyñ-
skimi specja³ami.

Benedyktyñski sklep to
uczta nie tylko dla cia³a: s¹ tu
te¿ ksi¹¿ki, zw³aszcza autor-
stwa Ojca Leona Knabita,
który swoj¹ m¹droœæ i doœwiadczenie potrafi przekazaæ tak, ¿e nie sposób nad nimi nie chichotaæ,
popadaj¹c czasem w zamyœlenie.

Ale wróæmy do pokus. Najs³ynniejsza „Benedyktynka od 7 boleœci” – likier wedle prastarej re-
ceptury, unikalny, w przepiêknej flaszy. Miody sycone przez mnichów, w glinianych butlach; dwójnia-
ki, trójniaki, jakich nigdzie nie znajdziesz. Miêsiwa wêdzone, kie³baski lœni¹ce br¹zow¹ skórk¹, kasza-
neczki przednie – a wszystko pod œcis³¹ kontrol¹ i nadzorem jakoœciowym skrupulatnych ojcza-
szków, troskliwie dbaj¹cych o nieskazitelnie dobre imiê wszystkich, dostêpnych tu benedyktyñskich
produktów. 

To najbardziej zdrowa ze zdrowej ¿ywnoœci, restrykcyjnie przestrzega siê i procesu produkcji,
i uprawiania surowców! Samych herbatek zio³owych jest ponad dwadzieœcia, jeszcze wiêcej - przy-
praw suszonych, zió³ i owoców – malin, truskawek, ¿urawin bez dodatku cukru. 

A konfitury! Robione rêcznie, tylko w sezonie, ze œwie¿ych, nie mro¿onych owoców. Sztandaro-
wa, wielokrotnie nagradzana Brzytewka – wiœnie z dodatkiem rumu; Konfitura Niewiernych – cytry-
nowa z likierem, Weso³y Mnich – bakalie z rumem, to, obok tradycyjnych, niektóre z wyj¹tkowych
specja³ów. Warto wspomnieæ o konfiturze z rokitnika, zw³aszcza, ¿e zawarta w owocu witamina C nie
rozk³ada siê pod wp³ywem wysokich temperatur, a jest jej cztery razy wiêcej, ni¿ w czarnej porzeczce!

14 rodzajów miodów z pasiek benedyktyñskich, tak¿e unikalne miody z naw³oci, spadziowy igla-
sty lub liœciasty, z pierzg¹, a obok – orzechy i pestki w miodzie. Ciastka, niepowtarzalne chleby na
zakwasie, w tym trwa³y i poszukiwany „chleb pielgrzyma” z suszonymi owocami i orzechami. S¹
makarony, œwietne kasze i m¹ki, tak¿e orkiszowa! Soki, syropy, wina z zakonów Europy, chrzany, se-
ry, jaja, s³owem – prawdziwa uczta! Kiedy, jak nie w karnawale?! Do domu i na prezenty!
AS 2009 Katarzyna Jasiek

Sklep Benedyktyński zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00−19.00, 
w soboty 10.00−15.00, ul. Grochowska 56 róg Podolskiej. 

Zamówienia telefoniczne: 022 409 47 72.

Przy wigilijnym stole,
prócz Powstañców i ich rodzin,
zasiedli miêdzy innymi: przed-
stawiciele bratniego Batalionu
„Parasol”, ksiê¿a kapelani
i proboszczowie lokalnych Pa-
rafii, Barbara Wachowicz, au-
torka cyklu ksi¹¿ek o harce-
rzach – ¿o³nierzach Armii Kra-
jowej, i wielu innych przyjació³
„Zoœkowców”. 

Spotkanie rozpoczê³o siê od-
œpiewaniem przez szkolny chór
hymnu szko³y. Po nim dyrektor
szko³y Danuta Czarnecka jako
gospodyni przywita³a goœci. 
– Spotkania z Pañstwem s¹ dla
nas zawsze pe³ne wzruszeñ, in-
spiruj¹ do pracy z m³odzie¿¹.
Chcê zapewniæ, ¿e staramy siê,
aby w œrodowisku dzieci,
z którymi pracujemy, idee na-
szego patrona by³y ¿ywe.

O poleg³ych i zmar³ych ¿o³nie-
rzach Batalionu „Zoœka” mówi³
tak¿e duszpasterz œrodowisk
kombatanckich, ks. Henryk Kie-

tliñski. – Chocia¿ 50 lat s³u¿by
kap³añskiej za mn¹, to dla mnie
w du¿ym wymiarze, wzorem, na-
tchnieniem i mistrzem dzielnego
i m¹drego ¿ycia jest Tadeusz

„Zoœka” Zawadzki. On walczy³,
poleg³ i odniós³ to swoje wielkie
duchowe zwyciêstwo na tej ziemi.

Nastêpnie wszyscy goœcie,
z nieukrywanym wzruszeniem,
prze³amali siê op³atkiem i z³o-
¿yli sobie ¿yczenia. Czêœæ ofi-
cjaln¹ zakoñczy³ program arty-
styczny przygotowany przez
uczniów szko³y.

Wraz z up³ywaj¹cym czasem
grono „Zoœkowców” pomniej-
sza siê. W ubieg³ym roku po¿e-
gnano jedenaœcie osób. Pamiêæ

o nich, przekazywana najm³od-
szym, przez nielicznych ju¿
œwiadków czasów wojny,
w trakcie takich spotkañ, jest
bezcenna. Piotr Bartoszewicz

Opłatek z „Zośką”
Od wielu lat ¿o³nierze Batalionu „Zoœka”
wraz z przyjació³mi spotykaj¹ siê, by na prze-
³omie roku podzieliæ siê op³atkiem. Tym ra-
zem bohaterów Powstania Warszawskiego
goœci³a, nosz¹ca imiê Batalionu, Szko³a Pod-
stawowa nr 163 im. przy ul. Osieckiej.

Od 1 stycznia br. na podstawie biletów
ZTM, poci¹gami Kolei Mazowieckich mog¹
podró¿owaæ równie¿ mieszkañcy gmin: Ja-
b³onna, Legionowo, Wieliszew, Nieporêt, Zie-
lonka, Koby³ka, Wo³omin, Józefów, Otwock,
Piaseczno, Lesznowola i O¿arów. 

Do tej pory, ze wspólnego biletu mogli korzy-
staæ jedynie mieszkañcy Warszawy oraz podwar-
szawskich miejscowoœci: Z¹bki, Sulejówek, Pia-
stów i Pruszków. Teraz Wspólny Bilet zosta³ roz-
szerzony na teren ca³ej aglomeracji warszawskiej.
Od 1 stycznia bilet obowi¹zuje na obszarze ograni-
czonym nastêpuj¹cymi stacjami: Sulejówek Mi³o-
sna, Œródborów, Zalesie Górne, Pruszków, P³ocho-
cin, Chotomów, Nieporêt, Zagoœciniec. 

Poci¹gami Kolei Mazowieckich bêdzie mo¿-
na podró¿owaæ na podstawie biletów: 30- i 90-
dniowych (z wy³¹czeniem biletów na jedn¹
liniê), dobowych, 3-dniowych, 7-dniowych,
a tak¿e na podstawie biletu seniora. Osobom
powy¿ej 70. roku ¿ycia przys³uguje uprawnie-
nie do bezp³atnych przejazdów œrodkami lokal-
nego transportu zbiorowego na podstawie doku-
mentu to¿samoœci.

W poci¹gach Kolei Mazowieckich honoro-
wane s¹ równie¿ uprawnienia do przejazdów
bezp³atnych oraz ulgowych, zgodnie z przepi-
sami taryfowymi ZTM. Bilety s¹ honorowane
pod warunkiem, ¿e zosta³y skasowane lub ak-
tywowane przed rozpoczêciem podró¿y. Poza
granicami pierwszej strefy biletowej ZTM,
w poci¹gach KM obowi¹zuj¹ bilety wa¿ne w 1
i 2 strefie.

(ab)

Podró¿ za jeden bilet
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Za³¹cznik nr 1 
do Zarz¹dzenia Prezydenta nr 2488/2009      
z dnia 8 stycznia 2009 r. 

O G £ O S Z E N I E
Prezydent m.st. Warszawy og³asza otwarty konkurs ofert na realizacjê zadañ publicznych, 

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w roku 2009 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
polegaj¹cych na organizowaniu imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych oraz
na szkoleniu i wspó³zawodnictwie sportowym, szczególnie dzieci i m³odzie¿y oraz zaprasza do sk³a-
dania ofert. Zlecenie realizacji zadañ publicznych nast¹pi w formie ich wspierania wraz z udziele-
niem dotacji na dofinansowanie realizacji zadañ.

I. Rodzaj zadania i wysokoœæ œrodków publicznych, które Miasto ma zamiar przeznaczyæ na
realizacjê tego zadania /wg klasyfikacji bud¿etowej: dzia³ 926 rozdzia³ 92605/

II. Zasady przyznawania dotacji
1. Postêpowanie konkursowe odbywaæ siê bêdzie zgodnie z zasadami okreœlonymi w ustawie z

dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z póŸn. zm.).

2. Jeden podmiot mo¿e z³o¿yæ tylko jedn¹ ofertê. 
3. Dofinansowanie nie mo¿e przekraczaæ 90% ca³kowitych kosztów zadania - 5. Œrodki pocho-

dz¹ce z dotacji mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na pokrycie kosztów wynikaj¹cych bezpoœrednio
z realizacji zadania.

4. Œrodki pochodz¹ce z dotacji nie mog¹ byæ wykorzystane na: wydatki: inwestycyjne (w tym za-
kup sprzêtu powy¿ej kwoty 3,5 tys. z³), zakup gruntów, dzia³alnoœæ gospodarcz¹, koszty utrzymania
biura organizacji oraz dzia³alnoœæ polityczn¹ i religijn¹. 

5. W przypadku, gdy suma wnioskowanego dofinansowania, wynikaj¹ca ze z³o¿onych ofert prze-
kracza wysokoœæ œrodków przeznaczonych na realizacje zadania organizator konkursu zastrzega so-
bie mo¿liwoœæ zmniejszania wielkoœci dofinansowania w stosunku do wynikaj¹cego z poszczegól-
nych ofert.

III. Termin realizacji zadania
Zadanie musi byæ zrealizowane do koñca 2009 roku. 
Uwaga: Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczania kosztów ze œrod-

ków dotacji. Rozliczane s¹ koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy.

IV. Warunki realizacji zadania
1. Dzia³ania, których realizacjê nale¿y uwzglêdniæ przy planowaniu zadania (pkt. II 4 oferty):
� Ewaluacja programu. 
� Prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania.
2. Podmioty, które nie maj¹ mo¿liwoœci samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4

ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku i o wolontariacie, powinny podaæ w ofercie informacjê na ten temat
podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu w jakim bêd¹ oni uczestniczyæ w realizacji zadania
(pkt. V.4. oferty). 

Pouczenie:
Za podwykonawcê nale¿y uznaæ podmiot, który realizuje istotn¹ (kluczow¹) dla ca³oœci projektu

czêœæ zadania, mog¹c¹ samodzielnie stanowiæ wyodrêbnion¹ ca³oœæ. Przy wyborze podwykonawcy
podmioty, które otrzymaj¹ dotacjê bêd¹ zobowi¹zane stosowaæ ustawê z dnia 29 stycznia 2004 r. Pra-
wo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami). Podwykonawcami nie
mog¹ byæ osoby fizyczne podlegaj¹ce kierownictwu realizuj¹cego zadanie, tj. pracownicy, jak rów-
nie¿ zleceniobiorcy (z wy³¹czeniem przedsiêbiorców) czy wolontariusze. Podwykonawcy mog¹ reali-
zowaæ jedynie do 30 % ogó³u zadania

3. Podmioty realizuj¹ce zadanie powinny posiadaæ niezbêdne warunki i doœwiadczenie w reali-
zacji zadañ o podobnym charakterze tj.:
� Kadrê:
� specjalistów o potwierdzonych dokumentami, kwalifikacjach do wykonania zadania,
� Bazê lokalow¹ (w³asn¹ lub potwierdzon¹ umow¹ przyrzeczenia najmu/u¿yczenia): umo¿liwia-

j¹c¹ wykonanie zadania.
Kalkulacja kosztów zadañ powinna opieraæ siê o ww. kryteria.
4. Podmiot, realizuj¹c zadanie, zobowi¹zany jest do stosowania ustawy o ochronie danych osobo-

wych oraz ustawy prawo zamówieñ publicznych.

V. Termin i warunki sk³adania ofert
1. Oferty nale¿y sk³adaæ wy³¹cznie na drukach zgodnych z rozporz¹dzeniem Ministra Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publiczne-
go, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

2. Oferty nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców dla Dzielnicy Rembertów Urzêdu m.
st. Warszawy, al. gen. A. Chruœciela 28 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2009 roku
do godz. 15.00 (decyduje data na piecz¹tce kancelarii lub przesy³aæ na adres Urzêdu Dzielnicy Rem-
bertów, al. gen. A. Chruœciela 28, 04-401 Warszawa. (Oferta, która wp³ynie poczt¹ po ww. terminie,
nie bêdzie objêta procedur¹ konkursow¹).

3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie, w miejscu i czasie okreœlonym w og³oszeniu. 
Koperta powinna byæ opisana z oznaczeniem: nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania okre-

œlonego w og³oszeniu o konkursie. 
Pouczenie:
Wszystkie strony oferty wraz za³¹cznikami winny byæ ze sob¹ po³¹czone (np. zszyte) i ponumero-

wane. Do z³o¿onej dokumentacji nale¿y do³¹czyæ zestawienie za³¹czników wraz z ogóln¹ liczb¹
stron.

Oferty z³o¿one nie podlegaj¹ uzupe³nieniu ani korekcie.
Uwaga
Przed z³o¿eniem oferty, pracownik Wydzia³u Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Rembertów Urzê-

du m.st. Warszawy mo¿e udzielaæ stosownych wyjaœnieñ, na pytania oferenta dot. wymogów formal-
nych (al. gen. A. Chruœciela 28 pok. nr 301, od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00-16.00).

VI. Wymagana dokumentacja
Dokumenty podstawowe:
1. Prawid³owo i kompletnie wype³niony formularz oferty podpisany przez osoby upowa¿nione do

sk³adania oœwiadczeñ woli, zgodnie z wyci¹giem z Krajowego Rejestru S¹dowego.
Pouczenie
oferta oraz za³¹czniki powinny byæ z³o¿one w jednym egzemplarzu, wszystkie pola oferty musz¹

zostaæ czytelnie wype³nione, w miejsca które nie odnosz¹ siê do oferenta nale¿y wpisaæ „nie dotyczy”,
w dokumencie nie wolno dokonywaæ skreœleñ i poprawek, poza wyraŸnie wskazanymi rubrykami,
w przypadku opcji „niepotrzebne skreœliæ” nale¿y dokonaæ w³aœciwego wyboru, we wskazanych miej-
scach nale¿y umieœciæ pieczêæ podmiotu

2.  Aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyci¹g z ewidencji lub inne dokumen-
ty potwierdzaj¹ce status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentuj¹cych, wa¿ny 3 miesi¹-
ce od daty wystawienia.

3.  Sprawozdanie merytoryczne z dzia³alnoœci (zgodnie z zakresem dzia³alnoœci okreœlonym w art.
4 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie) za rok ubieg³y lub w przypadku krót-
szej dzia³alnoœci – za okres od dnia rejestracji do dnia z³o¿enia oferty.

4.  Sprawozdanie finansowe sk³adane do wewnêtrznych organów nadzoruj¹cych za ostatni rok
obrachunkowy. Sprawozdanie finansowe musi byæ sporz¹dzane na podstawie ustawy z dnia 29 wrze-
œnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z póŸn. zm) – musi sk³adaæ siê z trzech
elementów: bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa. Jeœli ter-
min sk³adania ofert przypada przed 31 marca 2009 roku i podmiot nie posiada jeszcze sprawozdania
finansowego za 2008 rok, nale¿y z³o¿yæ wówczas informacjê finansow¹ za rok 2008 sporz¹dzon¹
zgodnie ze wzorem zawartym w za³¹czniku nr 1 do niniejszego og³oszenia.

Dopuszcza siê mo¿liwoœæ z³o¿enia informacji finansowej w innej formie w nastêpuj¹cych przy-
padkach:
� organizacje dzia³aj¹ce krócej ni¿ rok sk³adaj¹ sprawozdanie na druku stanowi¹cym za³¹cznik

nr 1 do niniejszego og³oszenia, z podaniem okresu, za jaki zosta³o sporz¹dzone;
� podmioty koœcielne (koœcielne osoby prawne nie posiadaj¹ce statusu organizacji po¿ytku pu-

blicznego) sk³adaj¹ oœwiadczenie na druku stanowi¹cym za³¹cznik nr 3 do niniejszego og³oszenia.
5.  Statut organizacji.
6.  Umowa partnerska lub oœwiadczenie partnera w przypadku wskazania we wniosku partnera

(pkt. V.1 oferty).
7.  Oœwiadczenie podmiotu zgodne ze wzorem za³¹cznika nr 2 do niniejszego og³oszenia o otwar-

tym konkursie ofert.
Za³¹czniki dodatkowe:
Dokument (y) poœwiadczaj¹ce prawo zajmowania lokalu (lokali), w którym / których realizowa-

ny ma byæ program np.: akt w³asnoœci, umowa najmu, umowa u¿yczenia lub porozumienie w spra-
wie udostêpnienia lokalu. W przypadku realizowania programu w kilku miejscach, nale¿y do³¹czyæ
dokumenty poœwiadczaj¹ce prawo zajmowania wszystkich lokali/ miejsc – je¿eli zadanie, na które
og³oszony jest konkurs, tego wymaga.

Do oferty mog¹ byæ za³¹czone inne rekomendacje lub opinie o oferencie lub o przedk³adanym
projekcie.

Pouczenie:
Ofertê, wszystkie oœwiadczenia i inne dokumenty za³¹czone do oferty powinny podpisywaæ osoby,

uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i sk³adania oœwiadczeñ woli w jego imieniu, ujête
w odpowiednim rejestrze Krajowego Rejestru S¹dowego.

W przypadku wystawienia przez ww. osoby upowa¿nieñ do podpisywania dokumentów (lub okre-
œlonych rodzajów dokumentów), upowa¿nienia winny byæ do³¹czone do oferty.

W przypadku za³¹czników sk³adanych w formie kserokopii, ka¿da strona za³¹cznika powinna byæ
potwierdzona za zgodnoœæ z orygina³em przez osoby uprawnione /zgodnie z zapisami w wymienionym
w pkt. 2 dokumencie rejestrowym/. Upowa¿nienia do potwierdzania dokumentów za zgodnoœæ z ory-
gina³em, dla osób innych ni¿ ww, powinny byæ do³¹czone do oferty. 

Je¿eli osoby uprawnione nie dysponuj¹ piecz¹tkami imiennymi, ka¿da strona winna byæ podpisa-
na pe³nym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pe³nionej funkcji.

Ka¿da strona winna byæ opatrzona równie¿ dat¹ potwierdzania za zgodnoœæ z orygina³em.
Za³¹czone kopie dokumentów, na zasadach ogólnych (art. 96 pkt 2 i art. 98 ustawy z dnia 14 lu-

tego 1991 r. o notariacie), mog¹ równie¿ poœwiadczaæ notariusze.

Z³o¿enie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem
dotacji w oczekiwanej wysokoœci (niezale¿nie od oczekiwanej kwoty).

VII. Termin i tryb wyboru oferty
- Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz sprawdzenie ich kompletnoœci i prawid³owoœci,

zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. VI, w niniejszym og³oszeniu nast¹pi w ci¹gu 7 dni po
up³ywie terminu sk³adania ofert, w obecnoœci co najmniej dwóch pracowników, upowa¿nionych
przez Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. 

- Oceny formalnej ofert dokonuj¹ pracownicy wydzia³u upowa¿nieni przez Burmistrza Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy. Oferty nie spe³niaj¹ce wymogów formalnych nie bêd¹ rozpatrywane.

- Oceny merytorycznej z³o¿onych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.) oraz kry-
teria podane w treœci og³oszenia, dokona Zespó³ ds. Opiniowania Ofert powo³any Zarz¹dzeniem Pre-
zydenta m.st. Warszawy. 

- Po analizie z³o¿onych ofert Zespó³ ds. Opiniowania Ofert przed³o¿y rekomendacje co do wybo-
ru ofert Prezydentowi m. st. Warszawy nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 30 dni, licz¹c od ostatniego dnia sk³a-
dania ofert.

- Rozstrzygniêcia konkursu ofert dokona Prezydent m. st. Warszawy w drodze zarz¹dzenia. 
- Wyniki otwartego konkursu ofert zostan¹ podane do wiadomoœci publicznej (w Biuletynie In-

formacji Publicznej i na tablicy og³oszeñ Urzêdu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy). 
- Od rozstrzygniêcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje siê trybu odwo³aw-

czego. Zarz¹dzenie Prezydenta m. st. Warszawy jest podstaw¹ do zawarcia pisemnej umowy z pod-
miotem, którego oferta zosta³a wybrana. 

- Œrodki finansowe zostan¹ rozdzielone pomiêdzy podmioty uprawnione, których oferty bêd¹ wy-
³onione w drodze w/w konkursu. Mo¿liwe jest dofinansowanie wiêcej ni¿ jednej oferty, dofinansowa-
nie jednej oferty lub nie dofinansowywanie ¿adnej z ofert. 

Prezydent m. st. Warszawy zastrzega sobie prawo odst¹pienia od rozstrzygniêcia konkursu
ofert bez podania przyczyn

VIII. Kryteria wyboru ofert
1. Kryteria formalne:
a. Podmiot sk³adaj¹cy ofertê spe³nia wymogi formalne okreœlone w ustawie z dnia 24 kwietnia

2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.)
b. Cele statutowe podmiotu musz¹ byæ zbie¿ne z zadaniem okreœlonym w niniejszym og³oszeniu 
c. Oferta musi zostaæ z³o¿ona prawid³owo i terminowo, tj. zgodnie z wymogami pkt. V i VI 
Przekazane do rozpatrzenia pod wzglêdem merytorycznym bêd¹ jedynie oferty spe³niaj¹ce wszy-

stkie kryteria formalne.
2. Kryteria merytoryczne:
a. Zadanie adresowane do mieszkañców Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.
b. Z³o¿ona oferta zgodna z zadaniem okreœlonym w niniejszym og³oszeniu 
- planowanie zadania: przydatne, realne i innowacyjne, dla du¿ej liczby potencjalnych odbiorców,
- kalkulacja kosztów realizacji zadania adekwatna do harmonogramu (zakresu rzeczowego) zada-

nia,
- zadeklarowany udzia³ finansowych œrodków w³asnych, 
- w³aœciwe kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizowaæ zadanie i odpowiednie

zaplecze lokalowe, 
c. Pozytywna ocena wiarygodnoœci finansowej podmiotu (na podstawie dokumentów i wcze-

œniejszej wspó³pracy z m.st. Warszawa).
d. Pozytywna ocena realizacji zadañ zleconych dotychczas z uwzglêdnieniem rzetelnoœci i termi-

nowoœci oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel œrodków. 
e. Doœwiadczenie w realizacji zadañ bêd¹cych przedmiotem oferty. 

IX. Dotacje na realizacjê podobnych zadañ w latach 2007-2008

Formularz oferty oraz druk oœwiadczenia wymieniony w og³oszeniu dostêpne s¹ na stronie inter-
netowej m.st. Warszawy: www.um.warszawa.pl/ngo

OG£OSZENIE OG£OSZENIE

OBSZARY PRIORYTETOWE:  Upowszechnianie kultury fizycznej 

Zadania: 

Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych  

Szkolenie i wspó³zawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i m³odzie¿y

19 000,00 z³   

220 000,00 z³

2007 rok

4.000

94.000

2008 rok

14.000

255.310 

Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych

Szkolenie i wspó³zawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i m³odzie¿y 



dni nieumyœlnie zala³am nim
w³asne buty, p³aszcz i pó³
sklepu, a id¹cy mokrym tro-
pem mojego wózka pan
sprz¹tacz srogo nakrzycza³
na mnie za to, ¿e… REAL
sprzedaje nieszczelne opa-
kowania! Skorzysta³am te¿
z promocji: wziê³am jedn¹
maœlankê owocow¹ i dwa
batoniki dla dzieci.

Ciekawie zaczê³o siê przy
p³aceniu. Pewnie nie zauwa-

¿y³abym niczego szczególne-
go, gdyby nie dziwne spoj-
rzenia, jakie rzuca³a mi ka-
sjerka. Zaczê³am siê jej przy-
gl¹daæ. Wykonywa³a dziwne
manewry z batonami, prze-
suwaj¹c je nad skanerem:
zas³ania³a palcem nalepkê
z promocyjnym kodem kre-
skowym, kieruj¹c w stronê
skanera ten z wy¿sz¹, lecz
nieaktualn¹ cen¹. Podobnie
potraktowa³a kubek promo-

cyjnej maœlanki, która, z za-
s³anianym palcem promocyj-
nym kodem, fruwa³a nad
skanerem a¿ kilka razy!

Zanim odesz³am od kasy,
sprawdzi³am paragon. Zdê-
bia³am! Mój kubek maœlanki
pani policzy³a a¿ trzy razy –
dwa w cenie promocyjnej,
raz – w zwyk³ej, dwukrotnie
wy¿szej, lecz jedno z nali-
czeñ zosta³o wycofane. Pro-
mocyjne batony? Zamiast
0,70z³ kasjerka nabi³a 1,39
za sztukê. W sumie, zamiast
nale¿nych 2,45z³ za promo-
cyjne trzy produkty, policzo-
no mi 4,88z³! Niez³e przebi-
cie: prawie o sto procent! 

Z³o¿y³am reklamacjê, ko-
sztowa³o mnie to wiele czasu
i przykroœci. Czy mnie prze-
proszono? Sk¹d¿e! Mam na-
uczkê, któr¹ na d³ugo zapa-
miêtam: ot, realia kupowa-
nia w REALu. Ciekawe, ilu
Czytelników starannie
sprawdza rzetelnoœæ parago-
nów, a ilu codziennie daje siê
REALnie oskubaæ? żu

REALIA,
czyli
REAL i ja

Kobiecym okiem

Takiego mrozu dawno nie by³o. Jednak czasy, kiedy na
Placu Szembeka oszronione konie, stoj¹ce przy furmankach,
zatapia³y swe pyski w bia³ych od szronu workach z owsem,
dawno nale¿a³y do przesz³oœci. W hali pod dachem by³o
ch³odno, ale nie zimno, w sklepikach i budach kupcy dogrze-
wali siê piecykami. Marzli tylko straganiarze. Ci zdani byli
na stosunkowo tradycyjne metody podtrzymywania tempera-
tury w organizmie. Ogólnie jednak sz³o wytrzymaæ. Mimo to
ludzie chodzili podenerwowani, jacyœ tacy dra¿liwi, nawet
spokojny na ogó³ Kazimierz G³ówka, co nie usz³o uwagi Eu-
zebiusza Mordziaka, jego kolegi.

- A bo wiesz pan, panie Eustachy, patrze w ten kalendarz
i ¿adnej nadziei nie widzê. Emerytura dopiero za dziesiêæ
dni. Nerwy mam ca³e zszargane. 

- Fakt faktem, ¿e œwiêta wyczyœci³y ludzi do cna. Widze po
klientach. O tym, ¿eby Krysia ze dwa dziennie biustonosze
sprzeda³a, mowy nie ma. Czasem majtki, ale to wiadomo –
w sylwestra ludzie ró¿nie siê bawi¹. 

- Co mi pan tu o majtkach, jak ja nie wiem na czym mi ko-
bita zupe zrobi… Pan G³ówka rzeczywiœcie mia³ nerwy
zszargane.

- Nie pan jeden, panie Kaziu, nie pan jeden. A mówi¹, ¿e
to dopiero pocz¹tek. Pr¹d dro¿eje, a jak pr¹d, to reszta.
Podwy¿ki wszystkiego - co chwilê. Ludzie ju¿ nerwy maj¹
zszargane, a co bêdzie potem?  

- Do po³owy stycznia, to jeszcze jak cie mogie. Ka¿dy prze-
cie¿ ¿arcia na œwiêta nakupi³ skolko ugodno. Znam panie,

które narobi³y górê pierogów, zamrozi³y je i teraz maj¹ jak
znalaz³. To samo z wêdlin¹, z bigosem. Wystarczy dwie kaj-
zerki kupiæ, mleko i bida mo¿e nam nagwizdaæ. No, ale co
dalej? 

- Powiem panu, panie Kaziu, ¿e i u nas nerwowo siê zro-
bi³o. Niby po œwiêtach powinno byæ mi³o, a tymczasem kicha
z wod¹. Krysia chodzi jak chmura gradowa, z daleka widaæ,
¿e i ona nerwy ma zszargane do imentu. Pytam siê: Krysia,
co siê dzieje? Zarobiliœmy na œwiêta, nie mo¿na narzekaæ,
jeœæ mamy co, na grzbiet w³o¿yæ… czym siê denerwujesz?

- No i co powiedzia³a?
- Ona denerwuje siê na zapas. Jak bazar bazarem, nie tyl-

ko styczeñ, ale i luty, to w handlu martwe miesi¹ce. Interes
znowu rusza gdzieœ ko³o Dnia Kobiet. Normalnie cz³owiek
jakoœ wytrzymywa³, ale w tym roku cholera wie. P³aciæ trze-
ba wiêcej, a zarabia siê coraz mniej. Nerwy… nerwy… ner-
wy.    

- A jeszcze gazu nie wziêliœmy pod uwagê. S³yszysz pan, co
siê dzieje miêdzy Rosj¹ a Ukrain¹?

- Ja tam panie Kaziu wiem jedno – jak z góry wiadomo, ¿e
nie dasz rady, to nie podskakuj, bo inaczej tylko w dziób
mo¿na zarobiæ. 

- Owszem – czasem boli, jak cz³owiek nie mierzy si³y na za-
miary. Na zdrowie to nie wychodzi. No i te nerwy… S³ysza³
pan to? 

Wieczór, ma³¿eñstwo le¿y ju¿ w ³ó¿ku. Nagle ko³o drzwi
zrobi³ siê jakiœ rumor. - M¹¿ wraca, krzyknê³a ona. On – nu-
ra do szafy…

Okaza³o siê, ¿e alarm by³ fa³szywy. Uk³adaj¹c siê z powro-
tem do snu m¹¿ do ¿ony: - Kochanie, zdaje siê,  ¿e oboje ma-
my zszargane nerwy. 

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Zszargane nerwy
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Kto zna dzisiaj jeszcze s³owo „hektograf”? Na pewno Filip Trzaska ze s³ynnej ro-
dziny wydawniczo-ksiêgarskiej z okresu miêdzywojennego (1918-1939). Rodzina
ta by³a wspólniczk¹ firmy „Trzaska, Evert i Michalski”, która zas³ynê³a g³ównie
z wydawnictw encyklopedycznych. Sam Filip napisa³ w 1987 roku fachow¹ ksi¹¿kê
pt. „Podstawy techniki wydawniczej”, w której opisa³ hektograf jako kopiarkê wy-
nalezion¹ w roku 1880. Dzia³a³a ona przy pomocy rêcznej prasy i „galaretowatej
masy” i dawa³a 80 coraz bledszych odbitek. I oto na takim w³aœnie hektografie
„drukowano” w okresie miêdzywojennym w Gimnazjum i Liceum im. Króla W³ady-
s³awa IV czyli moim (jak by kto nie wiedzia³) pismo szkolne „£awy skrzypi¹”. 

Jakiœ czas temu powsta³a myœl, by Ko³o Absolwentów „W³adka”, kierowane przez
prezesa dr. Ryszarda Brodê, fizyka atomowego (matura 1966), przywróci³o do ¿y-
cia „£awy skrzypi¹”. Powo³ano Komisjê Redakcyjn¹ w sk³adzie Andrzej Siekierski
i Filip Trzaska (obaj matura 1938). a Trzaska zosta³ mianowany Redaktorem i Edy-
torem tego pisma. Nie ma ono pod wzglêdem wydawniczym oczywiœcie nic wspólne-
go z produktem hektograficznym sprzed ponad 70 lat.  Dziœ jest to pismo drukowa-
ne najnowsz¹ technik¹ komputerow¹,  ilustrowane, czêœciowo w kolorze. A choæ za-
mieszcza ono materia³y zwi¹zane z ¿yciem Ko³a Absolwentów, to niektóre z nich
mog¹ zainteresowaæ równie¿ szersze rzesze Czytelników. 

Do takich nale¿y artyku³ S³awomira Palucha pt.„Karol Wojty³a – honorowym
obywatelem Los Angeles”. Kolega Paluch jest pracownikiem Narodowego Banku
Polskiego, zajmuj¹cy siê finansami miêdzynarodowymi. By³ on bardzo bliskim zna-
jomym nie¿yj¹cego ju¿ majora Stanis³awa Poraya-Witkowskiego-Tucholskiego, dar-
czyñcy na Fundusz Wydawniczy „£awy skrzypi¹” (bo pismo utrzymuje siê ze sprze-
da¿y i z tego funduszu). Major pozna³ Karola Wojty³ê w czasie II wojny œwiatowej,
gdy w ramach swojej dzia³alnoœci konspiracyjnej przewozi³ z Londynu do Krakowa
fundusze dla kardyna³a ksiêcia Adama Sapiehy przeznaczone na pomoc ¯ydom
(Organizacja ¯egota). „Kardyna³ ksi¹¿ê – pisze Paluch – odegra³ wa¿n¹ rolê w ksz-
ta³towaniu postawy m³odego Karola Wojty³y, który po podjêciu decyzji, ¿e zostanie
ksiêdzem, w 1941 roku, wst¹pi³ do podziemnego Seminarium Duchownego w Kra-
kowie. Pod koniec wojny, pa³ac kardyna³a ksiêcia sta³ siê schronieniem dla Karola
Wojty³y i innych studentów Seminarium Duchownego. 

„Ju¿ po zakoñczeniu II wojny œwiatowej, Poray-Witkowski-Tucholski spotka³ siê
kilka razy z Karolem Wojty³¹ w czasie wizyt w Krakowie. Podczas jednego z takich
spotkañ kardyna³ Wojty³a wrêczy³ naszemu Stanis³awowi medal œw. Stanis³awa
Szczepanowskiego. Ten medal wróci³ do r¹k kardyna³a Wojty³y w nietypowych oko-
licznoœciach. 

„W 1976 roku odby³ siê w Filadelfii Kongres Eucharystyczny; jego gospodarzem
by³ kardyna³ John Król, arcybiskup Filadelfii polskiego pochodzenia. Polskiej dele-
gacji przewodniczy³ kardyna³ Wojty³a. Odwiedzi³ on równie¿ Los Angeles, gdzie
z inicjatywy majora  Poraya-Witkowskiego-Tucholskiego nadano polskiemu kardy-
na³owi honorowe obywatelstwo miasta, a prezydent Los Angeles, John Gibson, wrê-
czy³ mu symboliczne klucze do tego grodu. Karol Wojty³a chcia³ siê zrewan¿owaæ za
te klucze, ale nie mia³ stosownego prezentu. Od czego jednak spryt i refleks nasze-
go Stanis³awa, który na szczêœcie zabra³ ze sob¹ na tê okazjê order œw. Stanis³awa
Szczepanowskiego. Wrêczy³ go kardyna³owi Wojtyle i ten nie by³ ju¿ z pustymi rê-
kami. To jednak nie koniec historii, bo najzabawniejszy moment nast¹pi³ ju¿ po tym
wydarzeniu. W czasie wspólnego zwiedzania Los Angeles z przewodniczk¹, pan Sta-
nis³aw zaproponowa³ jej wspólne zdjêcie z kardyna³em Wojty³¹. Wypowiedzia³ do
niej wtedy prorocze s³owa: „To przysz³y papie¿”. Nasz przysz³y papie¿ ze zdziwie-
niem zapyta³: „To Polaka wybior¹ na papie¿a?”.

I sta³o siê. 16 paŸdziernika 1978 roku, nasz kardyna³ Karol Wojty³a zosta³ na-
szym – i œwiata - papie¿em, Janem Paw³em II.   

Zygmunt Broniarek

Nawet po najobfitszych
œwiêtach kiedyœ trzeba iœæ po
zakupy. Z lenistwa wybra-
³am siê do popularnego RE-
ALa, bo to pod dachem, cie-
p³o, towaru sporo, choæ nie-
stety doœæ drogo: nawet
przyprawy kosztuj¹ tu wiê-
cej, ni¿ w Almie, uwa¿anej
za sklep drogi i luksusowy.
Có¿, pozory myl¹. Nie tylko
w tym przypadku...

Doœwiadczy³am tego bole-
œnie podczas wspomnianych
zakupów. Jak to w hipermar-
kecie – wk³ada³am do koszy-
ka ró¿noœci, miêdzy innymi
p³yn do spryskiwaczy. Sta-
rannie sprawdzi³am, czy nie
cieknie, bo kupuj¹c poprze-
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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: 
�� 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

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

ZAKŁAD POGRZEBOWY
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

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

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

C A Ł O D O B O W O

� panele podłogowe 
� BARLINEK – deska

podłogowa
� panele ścienne 
� panele PCV zew. i wew.
� drzwi wew. i zew. 
� parapety wew. i zew. 

i marmur włoski
� rozety, rolety
� karnisze, tralki, poręcze
� listwy drewniane, MDF

i PCV
� listwy przypodłogowe

PANELE – DRZWI
- TEMAR -

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

MICHALIN-JÓZEFÓW
ul. Ziarnista 13

(od ul. Granicznej), 
tel. 789 59 62, 789 61 07

kom. 600 297 508, 600 813 785

KO£BIEL
ul. 1-go Maja 29, 

tel. (025) 757 34 73

CZYNNE: PN.-PT 9.00-19.00,
SOB. 9.00-14.00

Drogiemu koledze

Ryszardowi
Rybakiewiczowi

wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci

Taty
sk³adaj¹

przyjaciele z Grochowa



Pawe³ Chêciñski, 
dyrektor Szpitala Dzieciêcego
przy ul. Niek³añskiej

Dobrze, ¿e
ju¿ min¹³! To
najtrudniejszy
okres w ostat-
nich latach.
By³ to rok pro-
testów wszyst-
kich grup pra-
c o w n i k ó w
s³u¿by zdro-
wia, a ¿¹dania

p³acowe zbieg³y siê z niefortunny-
mi, nowymi zasadami rozliczania
szpitala z NFZ, najbardziej nieko-
rzystnymi w³aœnie dla pediatrii.
Wprowadzono je w po³owie roku,
bez przygotowania. To wp³ynê³o na
dalsze zad³u¿anie siê szpitala. Mi-
mo k³opotów, nie ograniczyliœmy
dzia³añ medycznych, maj¹c na
wzglêdzie dobro cierpi¹cych dzieci.

Nasze sukcesy? Mimo zawiro-
wañ, jest ich kilka! Mamy stabilny
personel medyczny, bez wakatów
i du¿ej fluktuacji kadr – to wa¿ne.
Drugi rok z rzêdu przy tysi¹cach
pacjentów szpitala, przychodni
i oddzia³u ratunkowego przez ca³y
rok wp³ynê³o tylko piêæ skarg od
rodziców! To wspania³y wynik!

Ogromnym sukcesem s¹ te¿
trzy potê¿ne remonty, zrealizo-
wane dziêki przychylnoœci finan-
sowej w³adz Mazowsza: dwa
skrzyd³a chirurgii, alergologia,
piêtro z antresol¹ dla diagnostyki
laryngologicznej.

A prywatnie? Dziêkujê, nie na-
rzekam! Dzieci zdrowe, a to naj-
wa¿niejsza sprawa.

Józef 
Grajewski,
prezes PTH
„Predom”

To by³ do-
bry rok.
W PREDO-
Mie z sukce-
sem realizu-
jemy zasadê

„Nasz klient – nasz pan”:
w 2008 roku nie odnotowaliœmy
¿adnych skarg i k³opotów, wyni-
kaj¹cych z niew³aœciwej obs³ugi
i niezadowolenia klientów. Dla
handlowców to wielki i
znacz¹cy sukces. Zapracowali-
œmy na niego wszyscy, z ca³¹ za-
³og¹. 

Nie zaskoczy³ nas tegoroczny,
znakomity wynik finansowy
PREDOMu, a w naszej firmie
dobre wyniki przek³adaj¹ siê za-
wsze na wyrazy uznania dla pra-
cowników. By³y podwy¿ki, na-
grody, awanse. 

Jak wszystkich, nie ominê³y
nas pewne k³opoty czy raczej –
troski. Od piêciu lat nie mo¿e-
my rozpocz¹æ wspólnej ze
Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹
Waszyngtona inwestycji:
w miejscu niefunkcjonalnego
„Kamionka” stanie budynek
us³ugowo – handlowo-mieszka-
niowy. Chcemy kompleksowo
zadbaæ o potrzeby mieszkañ-
ców, nie zabraknie te¿ sympa-
tycznej, ma³ej gastronomii na
kameralne spotkania. Mam
nadziejê, ¿e formalnoœci uda siê
nam zamkn¹æ w tym roku, który
oby by³ jak najlepszy dla wszy-
stkich, spokojny i zdrowy! Za-
praszamy na udane zakupy
zw³aszcza, ¿e w roku 2009 ob-
chodzimy 35-lecie PREDOMu
i 15-lecie naszej spó³ki! 

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

Rok 2008
poœwiêci³em
przede wszy-
stkim mie-
s z k a ñ c o m ,
którzy licznie
przychodzili
na moje dy-
¿ury w celu
rozwi¹zania
b i e ¿ ¹ c y c h

problemów. Wiêkszoœæ spraw
uda³o siê zakoñczyæ pomyœlnie.
Jako Przewodnicz¹cy Rady sta-
ra³em siê rozszerzaæ wspó³pracê
z s¹siednimi dzielnicami.
W zwi¹zku z 360. rocznic¹
nadania praw miejskich Pradze
wspólnie z Prag¹ Pó³noc starali-
œmy siê zwróciæ uwagê ca³ej
Warszawy i w³adz pañstwowych
na potrzebê rozwoju i odnowy
tej czêœci miasta. Z kolei wraz
z Rad¹ Dzielnicy Rembertów
podjêliœmy stanowisko o ko-
niecznoœci zagospodarowania
Alei Chwa³y Olszynki Gro-
chowskiej. 

W ramach komisji Rady,
których jestem cz³onkiem, pra-
cowa³em m.in. nad uchwala-
niem planów zagospodarowa-
nia przestrzennego dla poszcze-
gólnych rejonów dzielnicy, re-
witalizacj¹ parków oraz roz-
wi¹zywaniu bie¿¹cych proble-
mów po³udniowo-praskich
szkó³. 

Jednym z moich celów w 2009
roku bêdzie wsparcie mieszkañ-
ców osiedla Ostrobramska, za-
mieszka³ych po pó³nocnej stronie
od ul. £ukowskiej, w ich d¹¿eniu
do uregulowania stanu prawnego
nieruchomoœci. 

Jaros³aw Machlewski, 
prezes SBM „Ateñska”

W spó³-
dz ie lczoœc i
miniony rok
by³ rokiem
w y t ê ¿ o n e j ,
ale i owocnej
pracy. Zno-
welizowanie
u s t a w y
o spó³dziel-
niach mie-

szkaniowych umo¿liwi³o prze-
kszta³cenie spó³dzielczego loka-
torskiego prawa do lokali
w odrêbn¹ w³asnoœæ za przys³o-
wiow¹ z³otówkê.

Od samego pocz¹tku ustawa ta
budzi³a w¹tpliwoœci, co do jej
zgodnoœci z Konstytucj¹.
W SBM „Ateñska”, tam, gdzie
nie by³o przeszkód prawnych,
wszyscy zainteresowani podpisy-
wali akty notarialne – w sumie
oko³o 800. 

W 2008 roku rozpoczêliœmy,
po raz pierwszy w SBM „Ateñ-
ska” inwestycjê Saska 16. To do-
datkowy dochód a¿ 4 mln. z³ na
fundusz remontowy. Docieplili-
œmy te¿ 5 budynków z 25% dota-
cj¹ z bud¿etu Pañstwa.

Wa¿ne, ¿e nie by³o podwy¿ek
czynszu za mieszkania w op³a-
tach zale¿nych od Spó³dzielni!
Niestety, znacznie wzros³y ce-
ny wody (o 33%), energii i wy-
wozu nieczystoœci. To koszty
niezale¿ne od Spó³dzielni, lecz
wielu mieszkañców przypisuje
je nam.

A prywatnie? Rok sukcesów
i wytê¿onej pracy! Starszy syn
zda³ maturê i podj¹³ studia, m³od-
szy roœnie zdrowy, a ja, chc¹c
usystematyzowaæ posiadan¹ wie-
dzê, rozpocz¹³em kolejne studia
podyplomowe.

Ma³gorzata K. Piekarska,
pisarka i dziennikarka

J e s t e m
osob¹, dla
której szklan-
ka jest za-
wsze do po-
³owy pe³na.
We wszyst-
kim szukam
d o b r y c h
stron. Tak¿e
i w minio-

nym roku. Bo wprawdzie nie
uda³o mi siê skoñczyæ „LO-terii”
- drugiej czêœci „Klasy pani
Czajki”, ale ukaza³o siê drugie
wydanie „Klasy”. Na dodatek
o wiele ³adniejsze ni¿ pierwsze,
a edycji towarzyszy³a ciekawa
promocja, bo grupa m³odzie¿y
z Domu Kultury przenios³a frag-
menty ksi¹¿ki na scenê i wysta-
wi³a spektakl. Wydano te¿ audio-
book z „Klas¹”, a w Internecie
znalaz³a siê gra edukacyjna in-
spirowana ksi¹¿k¹. 

Mia³am te¿ wyj¹tkowo du¿o,
bardzo udanych spotkañ autor-
skich. Przy³o¿y³am siê do pisa-
nia swojego bloga. No i poœwiê-
ci³am siê fotografii, któr¹ pasjo-
nujê siê od ósmego roku ¿ycia,
kiedy dosta³am swój pierwszy
aparat fotograficzny. Ktoœ mo¿e
powiedzieæ, ¿e by³o to rozdrab-
nianie siê, ¿e powinnam by³a
si¹œæ nad nastêpn¹ powieœci¹,
ale jak mawia stare przys³owie
„tak krawiec kraje, jak mu mate-
rii staje”. 

Z powodu nawa³u pracy w re-
dakcjach czasu mia³am wyj¹tko-
wo ma³o, a powieœæ wymaga
przy³o¿enia siê. Dlatego poza
obowi¹zkami dziennikarskimi
mog³am robiæ jedynie drobne
rzeczy. Z drugiej strony czy¿ fakt
¿e jest praca, nie jest pozytyw-
ny?

Józef Roszkowski, radny Wawra,
„Zacny Mieszkaniec”

Có¿, nie
by³ to rok
w y j ¹ t k o w y
czy szczegól-
ny. Najwa¿-
niejszym ce-
lem, który
uda³o siê zre-
alizowaæ, by-
³o przydziela-
nie mieszkañ

komunalnych przez Komisjê
Mieszkaniow¹ naszej Rady, na-
prawdê uczciwie, z wielkim sta-
raniem o sumienne rozpoznanie
sytuacji i m¹dre, przemyœlane
i dobrze udokumentowane decy-
zje. Dla mnie, jako przewodni-
cz¹cego tej komisji, to by³ abso-
lutny priorytet. Ludzie w potrze-
bie powinni byæ otoczeni nale¿y-
t¹ trosk¹.

Wiele wysi³ku i starañ w³o¿y-
³em te¿ w sponsorowanie budo-
wy naszego koœcio³a na ul. Prze-
wodowej. To parafia skromnych
ludzi, koœció³ek jest niedu¿y, ale
wa¿ne, ¿e go mamy. Zw³aszcza,
¿e dostaliœmy wspania³¹ niespo-
dziankê od Jego Ekscelencji Bi-
skupa: od Bo¿ego Narodzenia
jesteœmy parafi¹ pod wezwa-
niem Dobrego Pasterza, a nasz

ksi¹dz Bronis³aw zosta³ teraz
proboszczem!!

Chcia³bym na Nowy Rok ¿y-
czyæ wszystkim, ¿eby w Polsce
nie sta³o siê to, co w tylu in-
nych krajach, by szerokim ³u-
kiem omin¹³ nas kryzys gospo-
darczy.

Miros³aw Sztyber,
prezes CH „Szembeka” 

To by³ bar-
dzo inten-
sywny i pra-
cowity rok,
w którym
p o d j ê l i œ m y
d z i a ³ a n i a
zmierzaj¹ce
do realizacji
kolejnej in-
westycji przy

naszym Centrum Handlowym.
Bêdzie to budowa parkingu
podziemnego z czêœci¹ handlo-
wo-us³ugowo-biurow¹. Dziêki tej
inwestycji, która aktualnie znaj-
duje siê w fazie projektowej,
fragment Pragi Po³udnie stanie
siê bardziej nowoczesny, przyja-
zny i bezpieczny. To cieszy mnie
nie tylko biznesowo, ale tak¿e
spo³ecznie. Warto pozytywnie
dzia³aæ na rzecz rejonu, z którym
cz³owiek jest zwi¹zany emocjo-
nalnie. 

Cieszy mnie tak¿e to, ¿e moja
wieloletnia praca zawodowa, sa-
morz¹dowa i spo³eczna jest po-
zytywnie odbierana nie tylko
przez mieszkañców, ale tak¿e
przez w³adze stolicy. 

Muszê siê pochwaliæ, ¿e
w minionym roku zosta³em wy-
ró¿niony tak wa¿nym dla ka¿de-
go mieszkañca stolicy odzna-
czeniem „Zas³u¿ony dla War-
szawy”. To w pewnym sensie
ukoronowanie mojej dzia³alno-
œci, ale nie zamierzam spocz¹æ
na laurach i liczê, ¿e 2009 rok
równie¿ bêdzie dla mnie bardzo
pracowity i efektywny. ¯yjê tak
szybko, ¿e rzadko mam czas dla
siebie. Oby tylko zdrowie wy-
trzyma³o. Tego ¿yczê zarówno
sobie, jak i wszystkim mie-
szkañcom Pragi Po³udnie i War-
szawy. (ar) (ego)
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� meble pokojowe z najlepszych fabryk
� regały – na zamówienie – dowolny kolor i układ segmentów
� zestawy wypoczynkowe, kanapy, sofy
� meble pojedyncze – stoły, stoliki, szafki, biurka itp. 

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

SKLEP MEBLOWY

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

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

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICER

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 34

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

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

Materia³y sypkie i izolacyjne 
(papa, styropian, we³na)

Rynny „GALECO” �� Prêt zbrojeniowy

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
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O jednej z pierwszych
w Warszawie stacji przeka-
Ÿnikowo-transformatoro-
wych znajduj¹cej siê przy ul.
Miñskiej 46 pisaliœmy ju¿ na
³amach „Mieszkañca”. To
piêkny zabytek industrialny
œwiadcz¹cy o przedwojen-
nym rozwoju prawobrze¿nej
Warszawy. Obiekt wybudo-
wano w 1929 r. Jak wa¿ny
by³ dla tej czêœci miasta
œwiadczy fakt, ¿e w czasie II
wojny œwiatowej dobudowa-
no tam bunkier maj¹cy za-
pewniæ mu bezpieczeñstwo

i niezak³ócon¹ pracê. O ist-
nieniu bunkra nikt nie wie-
dzia³ do czasu ubieg³orocznej
wizji konserwatorskiej. Po
tej wizji Barbara Jezierska,
Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków, wpi-
sa³a stacjê trafo i bunkier do
rejestru zabytków. S³uszna to
by³a decyzja tym bardziej
dlatego, ¿e w ci¹gu ostatnie-
go roku stacja, która przez 90
lat przetrwa³a w prawie ide-
alnym stanie, uleg³a znaczne-
mu zniszczeniu. Czas dewa-
stacji mi³oœnicy zabytków

wi¹¿¹ ze zmian¹ w³aœciciela
obiektu. Obecnie stacja jest
w rêkach firmy Rogowski
Development, której szef nie
kry³, ¿e wola³by, aby zabyt-
kow¹ stacjê trafo wyburzyæ,
a teren przeznaczyæ pod de-
weloperkê. Jednak po wspo-
mnianej wizji konserwator-
skiej dewastacja obiektu, do-
konywana oczywiœcie przez
nieznanych sprawców, nieco
usta³a. Przynajmniej takie
mo¿na by³o odnieœæ wra¿e-
nie, gdy¿ obiekt zosta³ za-
mkniêty i nie by³o do niego
wgl¹du. 

Okazj¹ do zajrzenia za bra-
mê stacji trafo by³a próba kra-
dzie¿y zabytkowych drzwi,
do której dosz³o 27 grudnia.
Grupa „z³omiarzy” chcia³a
wywieŸæ drzwi do punktu
skupu metali. Dzia³ania te do-
strzegli czujni mieszkañcy,
którzy zawiadomili policjê.
Dziêki szybkiej interwencji

funkcjonariuszy z komisariatu
przy ul. Grenadierów uda³o
siê zapobiec kradzie¿y, a „z³o-
miarze” zostali zatrzymani
(na zdjêciu). 

Na miejscu by³ tak¿e „Mie-
szkaniec”, któremu sprawcy
wyjaœnili, ¿e od jakiegoœ mê¿-
czyzny uzyskali pozwolenie
na zabranie metalowych
drzwi. Mamy nadziejê, ¿e
osob¹ wyra¿aj¹c¹ zgodê na
dewastacjê publicznego do-
bra, jakim jest zabytek, nie
by³ nikt zwi¹zany z w³aœcicie-
lem stacji firm¹ Rogowski
Development. Niemniej wi-
daæ, ¿e deweloper nie przy-
k³ada siê nale¿ycie do dbania
o zabytek. Przy okazji próby
kradzie¿y drzwi „Mieszka-
niec” zajrza³ na teren stacji
i niestety stwierdzamy, ¿e stan
obiektu uleg³ znacznemu po-
gorszeniu tak¿e w ci¹gu ostat-
nich miesiêcy.

Magda K.

Zabytkowa stacja niszczeje
Trwa dewastacja zabytkowej stacji
trafo przy ul. Miñskiej. Samo ujêcie
obiektu w rejestrze zabytków, bez
rzetelnych, ochronnych dzia³añ w³a-
œciciela nieruchomoœci nie zapobie-
gnie zniszczeniu zabytku.

Polskie kolędy,
„czarne głosy”

Zaskoczenie, weso³oœæ, energia i chêæ
tañca... czegoœ nowego - takie uczucia
ogarnê³y ludzi na koncercie noworocz-
nym kolêd gospel, zorganizowanym
w Centrum Promocji Kultury 9 stycznia.
Wœród goœci znalaz³ siê burmistrz Jaro-
s³aw Karcz, który na koncert przyszed³
wraz z rodzin¹.

Koncert zorganizowany zosta³ z okazji promocji nowo
wydanej, œwi¹tecznej p³yty grupy Soul Connection Gospel
Group pod kierownictwem Beaty Stasiak i Joanny £ysek.  Ze-
spó³ tworz¹ muzycy i dwudziestoosobowy chór - œpiewaj¹ oni
o Bogu, g³osz¹c, ¿e Jezus ¿yje i uczestniczy w naszym co-
dziennym ¿yciu. Grupa na swój sukces pracowa³a prawie sie-
dem lat, gdy¿ powsta³a w listopadzie 2002 roku. Ubrani na
bia³o chórzyœci zaprezentowali 13 kolêd zarówno po polsku,
jak i po angielsku. 

Z polskich kolêd zaœpiewano: „Przybie¿eli do Betlejem”,
„Anio³ pasterzom mówi³”, „PójdŸmy wszyscy do stajenki”,
„Bóg siê rodzi”, „Bracia, patrzcie jeno!”, „Gdy œliczna Panna”’,
z angielskich kolêd zaprezentowano m.in. O Happy Day, Chri-
stmas means Jesus i Glory, glory, Hallelujah. Jednak czym tak
naprawdê jest gospel? OdpowiedŸ znajdujê na stronie interneto-
wej chóru, który pisze, i¿ „Gospel to muzyka duszy. Muzyka
opowiadaj¹ca historiê zwyciêstwa nad s³aboœci¹, strachem
i œmierci¹. To zwyciêstwo jest powodem do radoœci, tañca, kla-
skania i do ka¿dej innej formy wyra¿ania emocji jaka przyjdzie
nam i Wam do g³owy! Muzyka gospel jest nie tylko œwiadec-
twem, które jedni daj¹ drugim, ale równie¿ tworzy wspólnotê lu-
dzi radosnych”. 

Taka forma œpiewu przewa¿nie kojarzona jest tylko i wy³¹cz-
nie ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie podczas mszy czarno-
skóre kobiety o mocnych g³osach poprzez œpiew wyra¿aj¹ swo-
j¹ mi³oœæ do Boga. Podczas koncertu losowano nagrody-p³yty,
które trafi³y do piêciu osób. Wiêcej informacji o grupie i przy-
sz³ych koncertach na www.soulconnection.pl

NJH
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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

BILETY LOTNICZE

i innych linii lotniczych

WIELKA PROMOCJA 
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

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

K L E J EK L E J E
„DARCHEM” 

Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86

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

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

TRANSPORT – GRATIS
R a b a t y

Upusty dla wykonawców
HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika

11110000 %%%%
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Oferuje szeroki wybór
� KO£DER I PODUSZEK, PUCHOWYCH, 

PÓ£PUCHOWYCH,
� WE£NIANYCH I POLIESTROWYCH
� KOCY: WE£NIANE, AKRYLOWE
� oraz WYROBÓW FIRMY „RUNO”

w asortymencie (serdaki, kapcie, ko³nierze 
i pasy ortopedyczne)

ZAPRASZAMY
poniedzia³ek–pi¹tek 9.00-20.00, sobota czêœæ przemys³owa 9.00-19.00

Z NAMI BÊDZIE CIEPLEJ!
DH „UNIVERSAM” ul. Grochowska 207
Dzia³ przemys³owy – I piêtro

– stoisko z artyku³ami poœcielowymi, 
tkaninami, firanami i pasmanteri¹

Realizujemy Karty P³atnicze i Karty Klienta Spo³em, Bony Sodexho

Czy prawdziwy diabe³ mo¿e
sk³adaæ œwi¹teczne ¿yczenia
kardyna³owi? Tak, mo¿liwe to
jest tylko w Warszawie.

Tak w³aœnie siê dzia³o w na-
szej hali sportowej przy ul. Baj-
kowej w Radoœci. Tam
to zorganizowany zosta³
jubileuszowy XX Ogól-
nopolski Op³atek Spo-
rtowców. I w czasie tej
imprezy diabe³, czyli
Krzysztof „Diablo”
W³odarczyk (na zdjê-
ciu) nie tylko siedzia³
w pobli¿u kardyna³a ks.
Józefa Glempa, ale tak-
¿e dzieli³ siê z eminen-
cj¹ œwiêconym op³at-
kiem. Bo ¿yczenia œwi¹-
teczne na Bajkowej
sk³adali sobie wszyscy uczestni-
cy spotkania. Zwyczajowo by³y
to ¿yczenia zdrowia i pomyœlno-
œci, ale warto wspomnieæ o tych
bardziej oryginalnych. Czego
¿yczy³ ksiêdzu Prymasowi Józe-
fowi Glempowi radny Pragi Po-
³udnie Bogdan Jeziorski? Ano
tego, ¿eby wielu dwudziesto
i trzydziestolatków mia³o w³a-

œnie tak¹ kondycjê, jak¹ dziêki
Bogu zachowuje ksi¹dz Prymas.
Wa¿ne to ¿yczenia, bo prawda
jest taka, ¿e dla wielu m³odych
osób bardziej atrakcyjne od spo-
rtu i rekreacji s¹ rozrywki typu

komputer, telewizja, internet.
Rozrywki i zainteresowania,
które œwiadcz¹ o tym, ¿e o spek-
takularne sukcesy polskiego
sportu mo¿e byæ w przysz³oœci
bardzo ciê¿ko. 

Op³atkowe spotkanie polskich
sportowców, co roku organizo-
wane jest w innym mieœcie. Ju-
bileuszowe, XX spotkanie odby-

³o siê u nas, w Warszawie.
W imprezie wziê³o udzia³ kilka-
set osób, dla których sport jest
bardzo, bardzo wa¿ny. Byli du-
chowni opiekuj¹cy siê sportow-
cami, urzêdnicy i samorz¹dow-
cy, sportowi dzia³acze oraz tre-
nuj¹ca m³odzie¿. Prezydent
Warszawy Hanna Gronkiewicz-

Waltz przypomnia³a,
¿e stolica w 2008 roku
uzyska³a zaszczytny
tytu³ „Europejskiej
Stolicy Sportu”. Na
przyznanie Warszawie
tego tytu³u wp³ynê³a
m.in. iloœæ sportowych
imprez,  przeznaczo-
nych dla dzieci, m³o-
dzie¿y i niepe³no-
sprawnych. Prezydent
wspomnia³a te¿ o wy-
zwaniach zwi¹zanych
z nadchodz¹cym Euro

2012 oraz o tym, ¿e w bie¿¹cym
roku w³adze miasta przeznacz¹
na sport i rekreacjê niebagateln¹
kwotê blisko 500 milionów z³o-
tych.

Nad przebiegiem uroczystego
spotkania w hali przy ul. Bajko-
wej czuwa³ nosz¹cy przydomek
„Tygrys” ks. Miros³aw Mikulski,
duszpasterz sportowców.          ar

Najbli¿ej ¿³óbka, stajenki,
w której narodzi³ siê Jezus
Chrystus byli ludzie ubodzy.
Ten fakt wspomnia³ arcybiskup
Henryk Hoser zasiadaj¹c wraz
z ubogimi do wigilij-
nej wieczerzy.

Jak co roku Caritas
Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej zorgani-
zowa³a wigilijne
spotkanie dla bez-
domnych, samotnych
i ubogich. Tradycj¹
ju¿ siê sta³o, ¿e wie-
czerza odbywa siê
niedaleko Dworca
Wschodniego w ja-
d³odajni przy ul. Lu-
belskiej. Tutaj w³a-
œnie gromadz¹ siê
du¿e iloœci osób po-
trzebuj¹cych i codziennie otrzy-
muj¹ darmowe posi³ki. W Wigi-
liê, od samego rana, przed jad³o-
dajni¹ ustawi³a siê d³uga kolej-
ka. Caritas przygotowa³a wie-
czerzê dla 1500 osób. – Chêt-
nych jest wielu, a salê mamy
niedu¿¹, dlatego musimy wpu-
szczaæ grupami – wyjaœnili

„Mieszkañcowi” obs³uguj¹cy
jad³odajniê. Pierwsza grupa wi-
gilijnych biesiadników rozpo-
czê³a wieczerzê ju¿ o godz.
9.00. ¯o³¹dki rozgrzewa³a im

wydawana tego dnia zupa boro-
wikowa, a serca rozgrzewa³y
modlitwa, dzielenie siê op³at-
kiem i sk³adanie sobie œwi¹tecz-
nych ¿yczeñ. Ka¿dy z ucztuj¹-
cych otrzyma³ tak¿e od Caritas
œwi¹teczn¹ paczkê zawieraj¹c¹
jedzenie i artyku³y pierwszej
potrzeby. Podzieliæ siê op³at-

kiem z ubogimi zapragn¹³ te¿
arcybiskup Henryk Hoser ordy-
nariusz Diecezji Warszawsko-
Praskiej, którego dyrektor Cari-
tas ks. Krzysztof Ukleja równie¿
ugoœci³ zup¹ borowikow¹. Ar-
cybiskup przypomnia³, ¿e to
w³aœnie ubodzy byli najbli¿ej

narodzin Pana Jezu-
sa i ¿e wœród ubo-
gich Chrystus „czuje
siê, jak u siebie”. Te
krzepi¹ce s³owa
wzruszy³y wielu
z ucztuj¹cych. 

Wigilia w jad³odaj-
ni przy ul. Lubelskiej
nie jest jedyn¹ cy-
kliczn¹ imprez¹,
któr¹ pod koniec ro-
ku organizuje Cari-
tas. Grudzieñ to dla
tej charytatywnej
organizacji bardzo
pracowity miesi¹c.

Warto chocia¿ wspomnieæ o tym,
¿e w Miko³ajki Caritas Diecezji
Warszawsko-Praskiej zorganizo-
wa³a spotkanie niezamo¿nych
dzieci ze œwiêtym Miko³ajem.
Pó³tora tysi¹ca dzieci ze szkó³
prawobrze¿nej Warszawy rów-
nie¿ otrzyma³o wtedy œwi¹teczne
paczki.                                    ar

„Aby pod œwi¹teczn¹ choink¹
znalaz³o siê szczêœcie” m.in. ta-
kie oto ¿yczenia skierowa³ Ma-
zowiecki Kurator Oœwiaty Ka-
rol Semik do goœci zebranych
w Zespole Szkó³ Specjalnych
nr 90 przy ul. Kordeckiego 54
na Wigilii Instruktorów i Przy-
jació³ Nieprzetartego Szlaku.

By³o to 26 spotkanie Wigilijne
w Nieprzetartym Szlaku, a drugie
ju¿ w Zespole Szkó³ Specjalnych
nr 90. Dlaczego w³aœnie tu? „Mo-

¿e dlatego, ¿e jest tu rodzinna at-
mosfera” odpowiada³a dyrektor
szko³y Irena Markuszewska. Przy
akompaniamencie piosenki har-
cerskiej pt. „P³onie ognisko i szu-
mi¹ knieje” zapalono „wspólny
ogieñ”, nastêpnie dh Adam Sikoñ
- Namiestnik Nieprzetartego
Szlaku Hufca ZHP Warszawy
Pragi Po³udnie rozpocz¹³ prze-
mówienie w którym podziêkowa³
„wszystkim za to, ¿e znaleŸli
chwilê czasu, ¿eby usi¹œæ z nami

przy kolejnej, tak jak wspomina-
³em 26 ju¿ Wigilii”. 

Nieprzetarty Szlak to krypto-
nim dzia³alnoœci dru¿yn harcer-
skich wœród dzieci i m³odzie¿y
w zak³adach leczniczych, wycho-
wawczych i poprawczych - nale-
¿y do nich 427 WDH Zespó³
Szkó³ Specjalnych, gdzie jak
wspomina³a dyrektor „dru¿yna
jest prê¿na i bierze udzia³
w grach”. W programie spotkania
wigilijnego znalaz³y siê wystêpy

dzieci, które przygotowa³y dla
goœci bardzo weso³e przedstawie-
nie. W rytmie piosenek – angiel-
skich kolêd  wychodzi³y na scenê
ubrane adekwatnie do s³ów,
z uœmiechem na twarzy,  graj¹c
lub œpiewaj¹c, a nawet tañcz¹c.
Na koniec przedstawienia wszy-
scy uczestnicy wyszli jeszcze raz
na scenê, gdzie dostali ogromne
brawa. Potem wszyscy ³ami¹c siê
op³atkiem sk³adali sobie najser-
deczniejsze ¿yczenia. NJH

Wigilia Instruktorów i Przyjació³ Nieprzetartego Szlaku

Diablo z kardyna³em Ubodzy blisko stajenki
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Dla „Mieszkañca” Bo¿onarodzeniowa, wigilijna gwiazdka za-
b³ys³a 18 grudnia, o godzinie 17. W pachn¹cym wykwintnym ja-
d³em i domowymi wypiekami goœcinnym Figaro, restauracji w Parku
Skaryszewskim, stanêliœmy w gronie Zacnych Mieszkañców (ks. pra-
³at Krzysztof Jackowski, Ryszard Szurkowski, prof. dr n.med. Woj-
ciech Maria Kuœ, (pos³ów dr Alicja D¹browska) przedstawicieli
w³adz prawobrze¿nych dzielnic) burmistrzowie Tomasz Kucharski,
Mieczys³aw Golónka i Edward K³os, wiceburmistrzów, (radnych
m.in. Marcin Kluœ przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Praga Po³udnie),
szefowej Urzêdu Skarbowego Warszawa Praga Bo¿eny Szewczyk,
pani prokurator Julity Turyk, prezesa Zak³adów Doskonalenia Zawo-
dowego Andrzeja Pi³ata, komendantów rejonowych Policji z Pragi
Pó³noc  (S³awomir Sosnowski i Pragi Po³udnie - Wojciech Janicki),
dyrektorów po³udniowopraskich instytucji (m.in. dyrektor po³udnio-
wopraskiego SZPZLO Ma³gorzata Stachurska-Turos, dyrektor Szpi-
tala Dzieciêcego przy ul. Niek³añskiej Pawe³ Chêciñski – foto 3), 
biznesmenów, dziennikarzy (m.in. nestor polskich ¿urnalistów Zyg-
munt Broniarek – foto 2), zespo³u redakcyjnego „Mieszkañca”.

- W tym ca³orocznym poœpiechu jest wreszcie czas, by przystan¹æ,
mieæ chwile refleksji, przypomnieæ sobie, ¿e s¹ na œwiecie najbli¿-

si, nasze rodziny - powiedzia³, dziel¹c siê op³atkiem ks. pra³at Krzy-
sztof Jackowski, dwa razy w roku, z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodze-
nia i Wielkanocnych, tak¿e komentator naszej gazety.

- Dziêkujê „Mieszkañcowi” za tradycyjn¹, kultywowan¹ od lat mo¿-
liwoœæ spotkania siê w tak zacnym gronie ludzi, dla których los prawo-
brze¿nych dzielnic naszego miasta nie jest obojêtny - stwierdzi³ z kolei
w imieniu zaproszonych burmistrzów Tomasz Kucharski, burmistrz
Pragi Po³udnie (foto 1). - ¯yczê wszystkim tu zgromadzonym, a za Wa-
szym poœrednictwem - wszystkim mieszkañcom, by œwiêta by³y radosne
i spokojne a nadchodz¹cy rok - satysfakcjonuj¹cy i owocny.

- Bo¿onarodzeniowym prezentem dla nas jest tak liczna obe-
cnoœæ wszystkich zaproszonych, znakomitych goœci. K³aniam siê
Pañstwu nisko i ¿yczê pomyœlnoœci w przysz³ym roku, przed œwiêta-
mi Wielkanocnymi bêdziemy obchodziæ „ pe³noletni¹”, osiemnast¹
rocznicê wydania pierwszego numeru „Mieszkañca” - przypomnia³
redaktor naczelny Wies³aw Nowosielski. - Chcê Pañstwu zakomu-
nikowaæ, ¿e podliczyliœmy nasze roczne wydania i okaza³o siê, ¿e
nak³ad gazety przekroczy³ ju¿ milion egzemplarzy! Tak, tak, milion
egzemplarzy gazety o lokalnym charakterze w 2008 roku, oraz 300
tysiêcy wejœæ na nasz¹ stronê internetow¹.

Bardzo jesteœmy dumni i usatysfakcjonowani. Dziêkujemy na-
szym Czytelnikom! Dziêkujê tym wszystkim, którzy pomagaj¹ nam
tworzyæ gazetê.

Zabrzmia³y kolêdy. Prze³amaliœmy siê, poœwiêconymi przez ks.
pra³ata Jackowskiego op³atkami. ¯yczyliœmy sobie spokojnych
œwi¹t, szczêœliwego nowego roku, zdrowia, pomyœlnoœci. Cieszyli-
œmy siê ze spotkania ze sta³ymi uczestnikami wigilijnych spotkañ

„Mieszkañca” i z nowymi goœæmi, których obecnoœæ uatrakcyjni³a
wieczór. Jak zawsze by³o rodzinnie, serdecznie, ponad podzia³a-
mi... Popatrzcie Pañstwo na zdjêcia wykonane przez naszego foto-
reportera, Leszka Pogorzelskiego. Tak w³aœnie by³o 18 grudnia
w „Figaro” na tradycyjnej wigilii „Mieszkañca”. toms

Wigilia „Mieszkañca” 
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Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!
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OKNA PCVOKNA PCV

	 Żaluzje
	 Roletki

materiałowe
	 Moskitiery
	 Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
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MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

W okresie zimo-
wym nie tylko ludzie,
ale i zwierzêta ulega-
j¹ ró¿nego rodzaju
infekcjom uk³adu
oddechowego. Spa-
dek temperatur,
wiêksza iloœæ opa-
dów, wietrzna pogo-
da, brak nas³onecz-
nienia, a tak¿e nie-

dobory mineralno-witaminowe sprzyjaj¹
spadkowi odpornoœci, a co za tym zwiêksza-
j¹ podatnoœæ na infekcje.

Choæ nie stwierdzono wzajemnych korelacji
wœród czynników chorobotwórczych towarzy-
sz¹cych przeziêbieniom cz³owieka, psa, czy
kota, to jednak czynniki œrodowiskowe odpo-
wiedzialne za wyst¹pienie infekcji mog¹ byæ
identyczne. Mam na myœli choæby tzw. „szok
temperaturowy”, kiedy to z nagrzanego mie-
szkania do 22-24 st. C wychodzimy na dwór,
gdzie temp. wynosi np. minus 20 stopni C.
Centralne ogrzewanie, które obecnie po-
wszechnie stosowane jest w naszych mieszka-
niach powoduje obni¿enie wilgotnoœci powie-
trza w pomieszczeniu i tak¿e nie wp³ywa do-
datnio na stan œluzówek oraz drzewa oskrze-
lowego naszych podopiecznych. Nic zatem
dziwnego, ¿e okres ten obfituje we wspomnia-
ne infekcje uk³adu oddechowego, zarówno
zwierz¹t jak ich opiekunów.

Pamiêtajmy tak¿e o tym, aby zadbaæ
o sierœæ psa. Mokra, sko³tuniona i w dodatku
jeszcze brudna sierœæ, to prosta droga do cho-
rób skóry wymagaj¹cych bardzo czêsto d³u-
gotrwa³ego i kosztownego leczenia. Jednak
bez wzglêdu na rasê powinniœmy zadbaæ o za-
hartowanie psa przed wyst¹pieniem powa¿-
nych mrozów. Tote¿ starajmy siê ka¿dego
dnia wyd³u¿aæ z nim nieco nasze spacery, czy
te¿ pozwólmy na to, by pies coraz d³u¿ej
przebywa³ w ogrodzie ko³o domu. Jeœli wie-
my, ¿e nasz czworono¿ny podopieczny ma
sk³onnoœci w zimie do przeziêbieñ, warto
wspomóc jego si³y odpornoœciowe podaj¹c
preparaty zio³owe np. z je¿ówki, bzu czarne-
go, b¹dŸ te¿ odwiedziæ lekarza weterynarii,
który poda immunostymulatory tj. zastrzyki,
b¹dŸ tabletki podnosz¹ce odpornoœæ. Ko-
niecznie przed spodziewanymi opadami œnie-
gu wystrzy¿my z w³osów dok³adnie prze-
strzenie miêdzypalcowe. Dziêki temu unik-
niemy tworzenia siê tam kulek zbitego œniegu
i lodu, które prowadziæ mog¹ do otaræ i ran,
a nawet odmro¿eñ. Z tego powodu starajmy
siê zwróciæ baczniejsz¹ uwagê na stan podu-

szek i wspominanych przestrzeni miêdzypal-
cowych. Jeœli jednak zdarzy siê tak, ¿e mimo
wszystko zauwa¿ymy drobne, zbite lodowe
kulki pomiêdzy palcami psa, nie wyrywajmy
ich ani nie rozgrzewajmy np. suszark¹. Najle-
piej w takich razach zanurzyæ ³apkê psa
w wodzie o temperaturze pokojowej – nigdy
w ciep³ej. Pamiêtajmy, aby przed ka¿dorazo-
wym wyjœciem na mroŸny spacer z psem po-
smarowaæ je wazelin¹, czy zwyk³¹ maœci¹ na-
t³uszczaj¹c¹. Podczas zimy musimy tak¿e
nieco zmodyfikowaæ dietê psa, zwiêkszaj¹c
jej kalorycznoœæ. Dotyczy to przede wszyst-
kim psów stró¿uj¹cych, mieszkaj¹cych w bu-
dzie. Szacunkowo w takich przypadkach die-

ta powinna mieæ wiêksz¹ kalorycznoœæ nawet
od 25 do 40%. W przypadku takich psów nie-
zmiernie wa¿na jest dobrze ocieplona, zaci-
szna i szczelna buda. Jednak bezpieczniej jest
zabraæ z niej psa, gdy temp. na zewn¹trz spa-
da do minus 15-20 stopni C. np. do gara¿u,
szczególnie podczas wietrznej, œnie¿nej po-
gody, potêguj¹cej odczuwanie zimna.

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

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

MIESZKAÑCU pomó¿!
UCI¥¯LIWOŒCI ZIMY

SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZ¥T
Artur Dobrzyñski

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

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

(godz. wizyty najlepiej umówiæ telefonicznie)

Czym jest intercyza i w jaki sposób j¹ zawrzeæ? To pytanie coraz czê-
œciej zadaj¹ sobie osoby zamierzaj¹ce wst¹piæ w zwi¹zek ma³¿eñski. 

Punktem wyjœcia do rozwa¿añ na ten temat musi byæ stwierdzenie, i¿ zgodnie
z przepisami polskiego prawa, z chwil¹ zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego, samo-
czynnie, z mocy ustawy, powstaje miêdzy ma³¿onkami wspólnoœæ maj¹tkowa.
Oznacza to, i¿ przedmioty maj¹tkowe nabyte w czasie trwania ma³¿eñstwa, poza
pewnymi wyj¹tkami wynikaj¹cymi z ustawy, stanowi¹ wspólne mienie ma³¿onków.
Ma³¿onkowie mog¹ jednak, zarówno w trakcie trwania zwi¹zku ma³¿eñskiego, jak
i jeszcze przed jego zawarciem, w drodze umowy maj¹tkowej, nie tylko wy³¹czyæ
wspólnoœæ maj¹tkow¹, co postaram siê przybli¿yæ Pañstwu w niniejszym artykule,
ale tak¿e ow¹ wspólnoœæ ograniczyæ b¹dŸ rozszerzyæ. Intercyzê, ustanawiaj¹c¹
rozdzielnoœæ maj¹tkow¹,  nale¿y zawrzeæ przed notariuszem, w formie aktu nota-
rialnego zgodnie poœwiadczonego podpisami ma³¿onków, b¹dŸ narzeczonych.
Oznacza, to, i¿ umowy ma³¿eñskiej maj¹tkowej, czyli intercyzy nie mo¿na zawrzeæ
wbrew woli drugiej strony lub bez jej wiedzy. Co istotne, je¿eli rozdzielnoœæ maj¹t-
kowa zosta³a ustanowiona przed zawarciem ma³¿eñstwa, ka¿dy z ma³¿onków za-
chowuje w³asny maj¹tek nabyty zarówno przed œlubem, jak i po zawarciu zwi¹zku
ma³¿eñskiego. 

Jeœli natomiast intercyza zostaje zawarta w trakcie trwania ma³¿eñstwa, w miej-
sce ustawowej wspólnoœci wstêpuje rozdzielnoœæ maj¹tkowa, czego konsekwen-
cjê stanowi fakt zachowania przez ka¿dego z ma³¿onków sk³adników maj¹tku, ja-
kie przypad³y mu w drodze podzia³u maj¹tku wspólnego oraz wszelkich przedmio-
tów nabywanych od momentu ustanowienia rozdzielnoœci. Od chwili podpisania in-
tercyzy powstaj¹ wiêc odrêbne maj¹tki ma³¿onków, którymi maj¹ oni prawo swo-
bodnie zarz¹dzaæ, jak i rozporz¹dzaæ. Co niezwykle istotne, taka umowa maj¹tko-
wa w ka¿dym czasie mo¿e zostaæ przez ma³¿onków zmieniona lub rozwi¹zana.
Warto jednak wskazaæ, ¿e intercyza najlepiej sprawdza siê w sytuacji, kiedy obo-
je ma³¿onkowie s¹ aktywni zawodowo i ka¿de z nich posiada³o przed œlubem w³a-
sny dorobek.

Podstawa prawna: Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz.U.64.9.59): Art. 47.
§1. Ma³¿onkowie mog¹ przez umowê zawart¹ w formie aktu notarialnego wspól-
noœæ ustawow¹ rozszerzyæ lub ograniczyæ albo ustanowiæ rozdzielnoœæ maj¹tkow¹
lub rozdzielnoœæ maj¹tkow¹ z wyrównaniem dorobków (umowa maj¹tkowa). Umo-
wa taka mo¿e poprzedzaæ zawarcie ma³¿eñstwa. Art. 51. W razie umownego
ustanowienia rozdzielnoœci maj¹tkowej, ka¿dy z ma³¿onków zachowuje zarówno
maj¹tek nabyty przed zawarciem umowy, jak i maj¹tek nabyty póŸniej. Art. 511.
Ka¿dy z ma³¿onków zarz¹dza samodzielnie swoim maj¹tkiem.

Kancelaria Doradztwa Prawnego Kalina Kisiel− Bartoszewicz, 
Warszawa, ul. Radzymińska 34 lok. 6, tel. 500−020−048

§ PRAWNIK RADZI §

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

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! 

S Z A N O W N I  P A Ñ S T W O !
Informujemy, ¿e Centrum Medyczne Saska Kêpa NZOZ
wynegocjowa³o z NFZ œwiadczenie us³ug w zakresie:
laryngologia, alergologia, urologia, dermatologia, 

diabetologia, gastroenterologia, neurologia,
chirurgia ogólna, ortopedia, reumatologia, 

kardiologia, okulistyka.
Ponadto tak, jak w latach poprzednich onkologia, 

ginekologia, endokrynologia, poradnia chorób sutka.
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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

Szacuje siê, ¿e problem
ubytku s³uchu dotyczy oko³o
10% populacji. Oznacza to, ¿e
200 tys. warszawiaków niedo-
s³yszy, choæ z pewnoœci¹
o wiele mniej zdaje sobie z te-
go sprawê.

Zakup aparatu s³uchowego
powinien byæ traktowany jako
inwestycja we w³asne zdrowie,
dlatego nale¿y staraæ siê wy-
braæ aparat s³uchowy, który
najlepiej odpowiada potrze-
bom pacjenta, i to w³aœnie,
a nie cena, powinno wp³yn¹æ
na jego ostateczny wybór.

W Przychodni Specjalistycz-
nej przy ulicy Ostro³êckiej 4

mieœci siê gabinet firmy FO-
NIKON, w którym mo¿na
zbadaæ s³uch, przymierzyæ
oraz zaopatrzyæ siê w aparat
s³uchowy. Przy zakupie apara-
tu istnieje mo¿liwoœæ skorzy-
stania z refundacji Narodowe-
go Funduszu Zdrowia oraz do-
finansowania przez Powiatowe
Centra Pomocy Rodzinie.

W gabinecie oferowane s¹
aparaty s³uchowe renomowa-
nych firm, u¿ywane przez mi-
liony osób na ca³ym œwiecie,
od lat znane i sprawdzone tak-
¿e na polskim rynku. Dostêp-
ne w pe³nej gamie produkty –
od analogowych do cyfro-

wych z systemami sztucznej
inteligencji, od zausznych do
wewn¹trzusznych – s¹ do na-
bycia za gotówkê lub w atrak-
cyjnym systemie ratalnym
(bez odsetek). W ofercie znaj-
duje siê tak¿e prawdziwy hit
wœród aparatów s³uchowych –
aparat Oticon Vigo, który pa-
rametrami dorównuje najdro¿-
szym rozwi¹zaniom na rynku,
a jego cena jest umiarkowana.
Dodatkowo, na miejscu mo¿-
na nabyæ wszelkie niezbêdne
akcesoria i dodatki do apara-
tów s³uchowych, czyli: bate-
rie, wk³adki, œrodki czyszcz¹-
ce, itp.

- Niezbêdnym Ÿród³em suk-
cesu przy doborze aparatu s³u-
chowego jest zrozumienie po-
trzeb pacjenta i uwzglêdnienie
jego indywidualnego trybu ¿y-
cia. Staranna analiza oczeki-
wañ pacjenta umo¿liwia za-
proponowanie konkretnego
rozwi¹zania w postaci nowo-
czesnego aparatu s³uchowego

– mówi pani Ryta Turczyñska,
dyplomowany audioprotetyk
z firmy FONIKON.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ pro-
mocj¹ zimow¹ pracownicy
gabinetów audioprotetycz-
nych firmy Fonikon zapra-
szaj¹ wszystkich zaintereso-
wanych na bezp³atne bada-
nie s³uchu oraz konsultacjê

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!!!

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

APARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 022 498−74−80

ul. Br. Czecha 39
tel. 022 353−42−50

audioprotetyczn¹. Istnieje
mo¿liwoœæ skorzystania z re-
fundacji NFZ i œrodków
PFRON. Osobom niepe³no-
sprawnym proponujemy wi-
zyty domowe. Z uwagi na
du¿e zainteresowanie naszy-
mi us³ugami prosimy o tele-
foniczne umawianie wizyt
(ul. Ostro³êcka 4, tel. 022 498
74 80; ul. Br. Czecha 39, tel.
022 353 42 50) AS 2009

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych


 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

REKLAMA REKLAMA

„Mo¿na zaprzestaæ uprawiania seksu,
aby zapobiec rozprzestrzenianiu siê
HIV. Ale nie mo¿na przestaæ oddychaæ.
Tak wiêc, jeœli nie staniesz siê pustelni-
kiem, ¿yj¹cym gdzieœ w odosobnieniu,
wirusy oddechowe zawsze bêd¹ stano-
wiæ zagro¿enie. Poniewa¿ jest nas co-
raz wiêcej, coraz wiêcej ludzi mieszka
w miastach, w coraz wiêkszym stopniu
kontaktujemy siê wzajemnie, mamy
kontakt z naszym oddechem i kaszlem,
te wirusy i bakterie, które rozprzestrze-
niaj¹ siê w ten sposób, maj¹ fanta-
styczn¹ szansê i j¹ wykorzystuj¹” –
ostrzega prof. John Oxford, œwiatowej
s³awy wirusolog.

Jedn¹ z bardzo groŸnych chorób, przenoszonych w³aœnie
t¹ drog¹, jest grypa. Co ró¿ni j¹ od przeziêbienia? W grypie
pocz¹tek objawów jest nag³y, z temperatur¹ i dreszczami,
w przeziêbieniu – nie. Silne bóle stawów, os³abienie, suchy
kaszel s¹ typowe dla grypy. Kichanie i chrypka – dla przeziê-
bienia. Nie daje ono zwykle groŸnych powik³añ. Grypa –
tak!

Wirus grypy niszczy nab³onek oskrzelowy, powoduj¹c
nadreaktywnoœæ oskrzeli i torowanie drogi dla bakterii: za-
palenie p³uc to g³ówna przyczyna pogrypowych zgonów.
Chorym grozi te¿ zapalenie miêœnia sercowego, osierdzia,
poprzeczne zapalenie rdzenia, to tylko niektóre z czyhaj¹-
cych powik³añ. Wirusy s¹ w powietrzu, a warto pamiêtaæ,
¿e pacjent mo¿e zara¿aæ nawet po ust¹pieniu objawów gry-
py! 

GroŸny problem, to grypa ptasia, której okres inkubacji
wynosi 2-17 dni, zaœ œmiertelnoœæ a¿ 63%! Jak z ni¹ wygraæ?
Przede wszystkim – szczepiæ siê! Bo wówczas grypa albo
nas omija, albo ma ³agodniejszy przebieg. No i koniecznie
dbaæ o higienê!

Czy obawiaæ siê spo¿ywania drobiu? Nie, jeœli przestrzega
siê kilku prostych zasad. Wirus grypy jest wra¿liwy na deter-
genty i powszechnie stosowane œrodki czystoœci, nale¿y za-
tem pamiêtaæ o starannym myciu wszystkich no¿y itp., u¿y-
wanych przy obróbce drobiu. Dok³adnie szorujmy deskê do
miêsa i wszystko, czego miêso dotyka³o. W lodówce staran-
nie oddzielajmy przechowywane surowe miêso od innych
produktów. Konieczne jest te¿ bardzo dok³adne gotowanie
czy pieczenie drobiu, bo wysoka temperatura skutecznie ni-
szczy wirusa.

Profilaktyka nie jest groŸna dla naszego zdrowia i ¿ycia,
nie powoduje te¿ ¿adnych powik³añ! Dlatego, S¹siedzie
i Mieszkañcu, pomyœl o szczepieniu przeciw grypie. Jeszcze
nie jest za póŸno! ego

PTASIA GRYPA – LUDZKI PROBLEM

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

PROTETYKA
� mosty, korony porcelanowe

� protezy elastyczne „Valplast”, szkieletowe, akrylowe
ORTODONCJA

� aparaty sta³e i ruchome
CHIRURGIA

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

IMPLANTY
Profesjonalne czyszczenie zêbów

z kamienia i osadu przez wykwalifikowan¹ higienistkê.
Znieczulenia miejscowe.

Nowoczesny sprzêt i materia³y
INDYWIDUALNY DOBÓR POSTÊPOWANIA

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

Honorujemy wszystkie karty kredytowe.

Uwaga nowy adres:

Ul. GROCHOWSKA 56

tel. 0696 472 557

SZPZLO  Warszawa 
Praga-Po³udnie

Warszawa ul. Krypska 39

PILNIE ZATRUDNI:
� Lekarza rehabilitacji
� Lekarza geriatrê
� Lekarza okulistê
� Lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej:

– ze specjalizacj¹ medycyny rodzinnej
– z I lub II stopniem specjalisty z chorób

wewnêtrznych
Zainteresowanych prosimy o kontakt

telefoniczny z Dzia³em Kadr i P³ac 
– tel.: (022) 810 – 54 – 38 

lub e-mail: kadry@szpzlo.praga-pld.pl
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.
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H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

W nowym roku mo¿esz zacz¹æ myœleæ o realiza-
cji marzeñ. Styczeñ zacznie siê od œcigania d³u¿-
ników i walki o lepsze warunki umowy. Mo¿e war-
to zaj¹æ siê negocjowaniem podwy¿ki u szefo-
stwa, a jeœli nie dojdziesz do porozumienia – mo-
¿e trzeba bêdzie poszukaæ nowej pracy. Nieraz
warto zacz¹æ wszystko od nowa, ale nie rób tego
pochopnie, bo mo¿esz wiele straciæ... Prywatnie
wiêcej czasu poœwiêæ najbli¿szym. 

 BYK 22.04-21.05
Mniej problemów, wiêcej przyjemnoœci – oto, co
Ciê mo¿e czekaæ na pocz¹tku tego roku. W pra-
cy znajdziesz siê w tyglu przeró¿nych spraw,
z którymi sobie dasz œwietnie radê, w kontaktach
towarzyskich nie zabraknie okazji do dobrej za-
bawy i poznania ciekawych ludzi. Dla Ciebie dro-
gi Byczku, ten rok wbrew pozorom zapowiada siê
w barwach ró¿owych… 

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Zapowiada siê rok pe³en wydarzeñ. Bêdziesz podej-
mowaæ decyzje, robiæ plany i spotykaæ siê z ludŸmi,
a wszystko w optymistycznym nastroju. Los bêdzie
Ci sprzyja³. Twoje upodobania do podró¿owania ju¿
teraz zaowocuj¹ planowaniem wakacyjnych woja¿y.
Warto teraz odnaleŸæ swoj¹ drogê w ¿yciu, rozwin¹æ
swoje zainteresowania i pasje.

�� RAK 22.06-22.07
Tempo ¿ycia zawodowego bêdzie du¿e, jednak
Ty œpiesz siê powoli, bo coœ mo¿esz przeoczyæ.
Jeœli tylko bêdziesz konsekwentny, masz szansê
na odmianê, która sprawi, ¿e ujrzysz swoje ¿ycie
w jaœniejszych barwach. Chwilowo nie zawadzi
przemyœleæ swoje sprawy i plany na przysz³oœæ.
Do trudnoœci podchodŸ spokojnie, one nied³ugo
min¹. Ciep³e i twórcze relacje bêd¹ Ciê ³¹czyæ
z Twoimi zodiakalnymi przyjació³mi: Skorpionem
i Rybami. 

�� LEW 23.07-23.08
Warto zaufaæ losowi, oraz uwierzyæ we w³asne si-
³y. Przed tob¹ atrakcyjny i pomyœlny okres. Mo-
¿esz zdaæ pomyœlnie egzamin, zrealizowaæ to, co
sobie zaplanowa³eœ. Jeœli wykorzystasz umiejêt-
nie dane ci przez los szanse, to Twoje ¿ycie po-
toczy siê w nowym kierunku. Gwiazdy zachêcaj¹
te¿ do zmiany wystroju mieszkania i skompleto-
wania nowej garderoby. Ruszaj jak najszybciej na
wyprzeda¿e.

�� PANNA 24.08-23.09
Warto zaszaleæ towarzysko w tym karnawale, ale
nawet wtedy zachowaj rozs¹dek i umiar droga
Panno. Musisz siê skoncentrowaæ na najwa¿niej-
szych sprawach i podejœæ do nich na serio. Jeœli
przed Tob¹ s¹ wa¿ne egzaminy – trzeba je zdaæ,
nauka jest na pierwszym planie. W sprawach za-
wodowych staraj siê szukaæ nowych rozwi¹zañ.
W nowym roku nie bój siê zmian, nawet jeœli mia-
³yby przewróciæ Twoje ¿ycie do góry nogami.

�� WAGA 24.09-23.10
Bêdziesz w znakomitym nastroju, zdrowia tylko
Ci pozazdroœciæ. Przed Tob¹ doskona³y czas dla
Twoich spraw sercowych, chocia¿ strza³a Amora
na powa¿nie mo¿e Ciê trafiæ dopiero wiosn¹.
A ma³y flirt nikomu jeszcze nie zaszkodzi³. Mro-
Ÿne, zimowe dni s¹ dosyæ trudne do przetrwania
dla kogoœ tak „ciep³olubnego”, dlatego humor po-
prawiaj sobie ³akociami i drobnymi prezentami. 

�� SKORPION 24.10-23.11
Przed Tob¹ wspania³e dni, bêdzie niejedna okazja
do poprawienia sytuacji finansowej i pozycji w fir-
mie. Wiele mi³ych chwil czeka Ciê w ¿yciu osobi-
stym. Radoœæ i spokój zagoszcz¹ w sta³ych zwi¹z-
kach, a samotni bêd¹ mieli okazjê do zawarcia in-
teresuj¹cej znajomoœci. Zwróæ wiêksz¹ uwagê na
swój wygl¹d zewnêtrzny, wybierz siê do fryzjera
lub kosmetyczki, od razu poprawi Ci siê nastrój. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
To, co siê wydarzy w Twoim ¿yciu uczuciowym
mo¿e Ciê przyprawiæ o zawrót g³owy. Jeœli mi³oœæ
spadnie na Ciebie jak grom z jasnego nieba, bê-
dzie to prawdopodobnie w maju. Warto jej wyjœæ
na spotkanie i nie obawiaæ siê konsekwencji. Bê-
dzie to dla Ciebie cenna ¿yciowa lekcja. Na pew-
no warto uwierzyæ w siebie, zobaczysz jak na
wiele spraw bêdzie mia³o wp³yw na Twoje pozy-
tywne myœlenie. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Warto teraz skupiæ siê na sobie, spróbuj spe³niæ
siê w sprawach osobistych. Dla odmiany zasma-
kuj w ma³ych szaleñstwach i ryzykanckim postê-
powaniu. Zagraj z ¿yciem va banque. Wiele
spraw, które do tej pory wydawa³y siê zbyt trudne
lub których koñca nie by³o widaæ – nabior¹ real-
nych kszta³tów i byæ mo¿e zakoñcz¹ siê pomyœl-
nie. Twój optymizm teraz wrêcz zaraŸliwy, sprawi,
¿e bêdziesz przyci¹gaæ uwagê otoczenia. 

�� WODNIK 21.01-19.02
Ten miesi¹c sprawi Ci wiele niespodzianek, spê-
dzisz go na luzie i ulgowo. Dodatkowo zarobione
pieni¹dze przeznaczysz na drobne przyjemnoœci,
takie, o których marzysz od jakiegoœ czasu. Ma³e
szaleñstwa bêd¹ wrêcz wskazane, a Twoje dobre
samopoczucie poprawi¹ niezast¹pieni przyjacie-
le, w towarzystwie, których czujesz siê doskona-
le. Zmiany w Twoim ¿yciu bêd¹ na razie subtelne,
ale wystarczaj¹ce na tyle, ¿ebyœ zacz¹³ rozgl¹-
daæ siê za nowymi mo¿liwoœciami. 

�� RYBY 20.02-20.03
Od razu na pocz¹tku roku zabierz siê ostro do
dzie³a. Jeœli nie masz pracy, nie ustawaj w jej po-
szukiwaniach, b¹dŸ bardziej przebojowy i odwa¿-
niejszy. Pomyœl, co chcia³byœ i móg³byœ zmieniæ
w swoim ¿yciu. Uporz¹dkuj swoje sprawy, które
warto umiliæ spotkaniami ze znajomymi, kolacj¹
przy œwiecach i weso³¹ pogawêdk¹, znakomicie
poprawiaj¹cymi Twój nastrój. Merlin

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

JJaakk  ssoobbiiee  rraaddzziićć,,  ggddyy  mmuussii−−
mmyy  sszzyybbkkoo  pprrzzyyggoottoowwaaćć  ssiięę
ddoo  wwyyjjśścciiaa,,  aa ttuu  rraapptteemm  ookkaa−−
zzuujjee  ssiięę,,  żżee  zzaabbrraakkłłoo  ppoottrrzzeebb−−
nnyycchh  pprreeppaarraattóóww??  SSąą  nnaa  ttoo
bbaabbcciinnee  ssppoossoobbyy..

Przekrwione po wczoraj−
szej biesiadzie oczy, a tu
brak ulubionych kropelek ła−
godzących? To nic, zrób
okład z chłodnej herbaty lub
rumianku. Zaparz dwie to−
rebki w minimalnej ilości wo−
dy a po kilku minutach, gdy
ostygną, połóż torebki na
zamknięte oczy i poleż 10−15
minut. Pomaga!

Worki pod oczami i opuch−
nięte powieki? Wyjmij z lo−
dówki świeżego ogórka, szyb−
ko zetrzyj na tarce i dwie
czubate łyżki zimnej papki
połóż na powiekach. Po kilku−
nastu minutach będziesz
wyglądać o wiele lepiej.

Zabrakło odżywki do wło−
sów, a właśnie dzisiaj powin−
ny być piękne, miękkie i lśnią−
ce? Umyj je jak zwykle (jeśli
brak szamponu – myj zwy−
kłym mydłem), a potem
opłucz chłodną wodą z do−
datkiem soku cytrynowego
lub lepiej – łyżki – dwóch zwy−
kłego octu. Efekt – zdumie−
wający! 

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
PPłłyyttyy  CCDD  ii DDVVDD  wwyyppaarrłłyy  ppłłyyttyy  ggrraammooffoonnoowwee,,  aa nnoośśnniikkii  eelleekkttrroo−−

nniicczznnee  ––  mmaaggnneettooffoonnyy..  TTeelleewwiizzjjaa  tteeżż  jjuużż  nniiee  aannaallooggoowwaa,,  aallee  ––  ccyy−−
ffrroowwaa!!  

Telewizory starego typu nie są przystosowane do jej odbioru. Do−
stępne w sklepach telewizory cyfrowe też za kilka lat będą sprawiać

problemy. Od 2012 r. cyfrowy program telewizyjny będzie nadawany w jeszcze nowszym
systemie cyfrowym, tzw. MPEG4, a tylko nieliczne z dostępnych dziś na rynku odbiorni−
ków są przystosowane do jego odbioru. Większość „cyfrówek” umie odkodowywać tylko
tradycyjny sygnał cyfrowy. Nowsza technologia, która będzie powszechna w Polsce po ro−
ku 2012, nie będzie przez nie odbierana.

Jak rozwiązać ten problem, który przed mistrzostwami sprawi kłopot kilku milionom
polskich rodzin? Na dwa sposoby. Albo, kupując nowy telewizor, upewnić się, że będzie
odbierał nowy sygnał cyfrowy. Albo − poczekać, aż zwykłe telewizory cyfrowe, niedosto−
sowane do nowego systemu, stanieją na tyle, by obniżka zrekompensowała dokupienie
po roku 2012 dekodera do MPEG4. CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Nie ma nic przyjemniejszego dla pani domu, jak
„ochy” i „achy” goœci na widok piêknie przygo-
towanego sto³u. Tym razem spróbujmy ich za-
skoczyæ karnawa³owym, orzeŸwiaj¹cym deserem.

✓✓ Galaretka herbaciana: zaparz dwie szklanki bardzo moc-
nej, dobrej jakoœci herbaty, najlepiej Ceylon Supreme (mo¿e
byæ ekspresowa). Herbatê zalej wrz¹tkiem, zaparzaj pod przykryciem – musi byæ
mocniejsza, ni¿ do picia na gor¹co (np. weŸ 2 torebki na szklankê). Gdy gotowa, wsyp
cukier do smaku i kilka kropel soku ze œwie¿ej, aromatycznej cytryny. Gor¹c¹ herba-
tê wymieszaj z rozpuszczon¹ w maleñkiej iloœci wody ¿elatyn¹, bior¹c tyle ¿elatyny,
by powsta³a twarda, zwarta galaretka. Wylej do zastygniêcia tak, by styg³a w warstwie
nie wy¿szej, ni¿ 2 centymetry. Osobno przygotuj zwyk³a galaretkê cytrynow¹, lecz
w mniejszej iloœci wody ni¿ zaleca producent. Gdy zastygnie, pokrój obie galaretki
w kostkê o boku oko³o 2 cm, wsypuj warstwami do szklanych pucharków. Mo¿na po-
dawaæ z cz¹stkami oziêbionych mandarynek ewentualnie z sosem truskawkowym
czy malinowym, ozdobione listkiem miêty albo plasterkiem cytryny lub limonki. Zna-
komicie orzeŸwia!

✓✓ Galaretka kawowa: dwie – trzy szczypty cynamonu, dwa goŸdziki i nieco wanilii
zalej szklank¹ wody i gotuj przez kilka minut. PrzecedŸ, dodaj cztery – piêæ ³y¿eczek
kawy rozpuszczalnej i tyle cukru trzcinowego (br¹zowego), by by³o s³odkie, po czym
wymieszaj z rozpuszczon¹ ¿elatyn¹. Wystaw do zastygniêcia podobnie, jak galaret-
kê herbacian¹ a gdy gotowa, pokrój w kostkê. Œmietanê 36% ubij z dodatkiem cukru,
a do po³owy otrzymanej w ten sposób bitej œmietany dosyp aromatycznego kakao.
W pucharkach uk³adaj warstwê bitej œmietany kakaowej, na to kawowe kostki, a na
wierzch – bit¹ œmietanê. Wierzch mo¿na posypaæ start¹ czekolad¹, cynamonem lub
skropiæ odrobin¹ likieru kawowego.

✓✓ Deser kakaowy: Przygotuj bardzo mocne, lecz nies³odkie kakao na mleku. Mo¿-
na u¿yæ dowolnego proszku kakaowego (Wedel, Deco Moreno itp.), byleby granulo-
wanego „kakao” typu „Puchatek”. Gdy bêdzie mocno oziêbione, ubij je wraz z jednym
opakowaniem „Œnie¿ki”.  Gotowe lekko wymieszaj z p³atkami migda³owymi, cz¹stka-
mi mandarynek, niewielkimi winogronami i kawa³eczkami kiwi. U³ó¿ w pucharkach do
lodów, a w wersji dla doros³ych wierzch skrop koniakiem lub rumem. Pyszne i pe³ne
œwie¿ych witamin! PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Lekarz do pacjenta:
− Stan pana zdrowia jest fatalny, nerwy ma

pan zszarpane do granic możliwości! Czemu
należy to przypisać?

Pacjent, po namyśle: − Może wędkarstwu, panie doktorze.
− Co pan mówi?!  Przecież wędkarstwo uspokaja nerwy!
− W zasadzie tak. Ale ja już dziesięć lat wędkuję bez ze−

zwolenia…
☺ ☺ ☺

Dwaj starsi panowie prowadzą „męską rozmowę” przy pi−
wie:  

− A ty wiesz, Maniek, że siedemdziesiątka na karku a ja
nadal mogę dwukrotnie!!!

− Ho, ho! Ciekawe, który raz sprawia ci większą przyjemność?
− Cóż… chyba ten zimą.

☺ ☺ ☺
Młodzieniec do ojca swej wybranki: 
− Czy mogę mieć nadzieję, że odda mi pan rękę Marysi?
− Tak!!! Tak!!! Zgadzam się natychmiast, młody człowieku,

na to, byś wziął ręki mojej córki z mojej kieszeni do twojej!!!
WWeessoołłyy  RRoommeekk

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 14 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 23/08: „Czas to z³oto”. Nagrodê ksi¹¿kow¹
wylosowa³a p. Krystyna Buczma z ul. Witoliñskiej. Wa¿ne do 23.01.br. 
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Od 13 stycznia w Zespole
Szkó³ nr 37 przy Alei Stanów
Zjednoczonych 24 dzia³a
pierwsze miejskie lodo-
wisko na Pradze Po³u-
dnie. - Do 18 stycznia
wstêp na lodowisko
bêdzie wolny – zapowie-
dzia³ Konstanty Bartoñ, za-
stêpca burmistrza. Dodatkowy
prezent Dzielnica przygotowa³a
dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej.
- Do koñca ferii w godzinach
9.00-16.00 bêd¹ mog³y œlizgaæ
siê za darmo! Lodowisko o wy-
miarach 20 x 30 m wybudowa-
ne w technologii aluminiowej
(panelowej) ch³odzone przy za-
stosowaniu agregatu ch³odni-
czego, znajduje siê w specjalnie
wybudowanym namiocie, zao-
patrzonym w wypo¿yczalniê
³y¿ew, wc, nag³oœnienie oraz
docelowo mini barek z gor¹cy-
mi napojami. Organizatorzy nie
zapomnieli o instruktorach nau-
ki jazdy na ³y¿wach. Obiekt jest
chroniony.

� � �
Sprzêt o wartoœci 200 tys. z³

przekaza³a 12 stycznia br. dy-
rektor Biura Bezpieczeñstwa
i Zarz¹dzania Kryzysowego
Ewa Gawor policjantom z Ko-
misariatu Rzecznego na Pradze.
S¹ to dwa samochody terenowe
Nissan Phatfinder (na zdjêciu)

oraz dwa pontony motorowe
i trzy silniki, w tym jeden elek-
tryczny. Równie¿ Komisariaty
Policji w Rembertowie, Weso-
³ej i Wawrze otrzyma³y 13
stycznia sprzêt wartoœci po 270
tys. z³otych ka¿dy. By³y to
m.in. samochody osobowo-te-
renowe, komputery, radiotele-
fony, aparaty fotograficzne.

� � �
Przez trzy kolejne weekendy

zawê¿ana bêdzie ul. Targowa
przy wiadukcie kolejowym.
Kolejarze bêd¹ wykonywali
prace remontowe przy sklepie-
niu wiaduktu. Prace potrwaj¹
od pi¹tku ok. godz. 22 i koñ-
czyæ siê bêd¹ w poniedzia³ki
ok. godz. 5 rano. Taki system
prowadzenia robót ma zmniej-
szyæ utrudnienia w ruchu dro-
gowym. Z powodu robót nie
bêdzie ograniczeñ w ruchu
tramwajów i autobusów.

� � �
W styczniu br. przypada 90.

rocznica nadania Honorowego
Obywatela Warszawy Ignace-
mu Paderewskiemu. Z tej oka-
zji 9 stycznia odby³y siê dwie
uroczystoœci z udzia³em rad-
nych Warszawy: radne Dorota
Lutomirska i Magdalena Czer-
wosz wraz z mieszkañcami Sa-
skiej Kêpy z³o¿y³y kwiaty
przed popiersiem Paderewskie-
go, które znajduje siê przed
wejœciem do Parku Skaryszew-
skiego. Przewodnicz¹ca Rady

Ewa Malinowska – Grupiñska
oraz Przewodnicz¹ca Komisji
Kultury i Promocji Miasta
Ma³gorzata Zakrzewska wziê³y
udzia³ w uroczystoœciach pod
pomnikiem Paderewskiego
w Parku Ujazdowskim. 

� � �
24 i 25 stycznia odbêdzie siê

w Hali Sportowej przy ul. Stru-
mykowej 21 na Bia³o³êce - 21
Miêdzynarodowa Wystawa
Kotów Rasowych, której orga-
nizatorem jest Elitarny Klub
Kota Rasowego. Wystawa bê-
dzie czynna w sobotê w godz.
10.30–17.30, a w niedzielê
w godz. 9.30– 17.00. Szczegól-
nie emocjonuj¹ce bêd¹ fina³y -
tzw. BIS – czyli wybór najpiêk-
niejszych kotów poszczegól-
nych kategorii (sobota - godz.
16.30, niedziela - godz. 16.00).

� � �
Do 10 lutego br. w Pañstwo-

wym Muzeum Archeologicz-
nym przy ul. D³ugiej 52 mo¿na
ogl¹daæ wystawê „Œwiat kar-

packich œwi¹tyñ. Sztuka ko-
œcio³a greckokatolickiego na
S³owacji” przygotowan¹ przez

Pañstwowe Muzeum Archeo-
logiczne w Warszawie i Mu-

zeum Szariskie w Bardejo-
wie (S³owacja). Ekspo-

zycja prezentuje za-
bytki zgromadzone
w Muzeum w Barde-

jowie zwi¹zane
z obrzêdami koœcio³a grec-

kokatolickiego, naczynia litur-
giczne, krzy¿e, modele, ikony
oraz zdjêcia obiektów architek-
tonicznych. 

� � �
W czwartek 15 stycznia

w Gimnazjum Nr 23 im. Ireny
Sendlerowej przy ul. Tarno-
wieckiej odbêdzie siê premiera
przedstawienia pt. „Wieczna
mi³oœæ” przygotowanego przez
m³odzie¿ klas DELF w ramach
projektu WIE (Warszawskie
Inicjatywy Edukacyjne), finan-
sowanego przez Biuro Eduka-
cji m.st. Warszawy. 

� � �
Serdecznie dziêkujemy

wszystkim naszym Czytelni-
kom i Przyjacio³om za przes³a-
ne œwi¹teczno-noworoczne ¿y-

czenia. Cieszymy siê, ¿e w do-
bie wirtualnej rzeczywistoœci
nie zanik³a tradycja pisania
œwi¹tecznych pocztówek.

(ab) (bbj)

�� Centrum Promocji Kultury dla Pragi Po³udnie ul. Pod-
skarbiñska 2 – 16.01. godz. 20.00 - Koncert akustyczny Sorry
Boys, wstêp wolny; godz. 11.00 - Spektakl dla dzieci pt. „Mama
œw. Miko³aja” - bilet w cenie 3 z³; godz. 17.00 - Spotkanie
z podró¿nikiem, Krzysztofem Dworczykiem „Arabowie, ludzie
pustyni”, wstêp wolny; Koœció³ pw. Chrystusa Króla oo. Pallo-
tynów, ul. Skaryszewska 12 godz. 13.30 - Koncert organowo-
wokalny „Bo¿e Narodzenie w muzyce” wstêp wolny; 20.01.
godz. 18.30 - wyk³ad „Wspólnota miêdzynarodowa - wizja pro-
blemów globalnych w œwietle Katolickich Nauk Spo³ecznych”,
wstêp wolny; 22.01. godz. 19.00 - „Uroczysty jubileusz kochane-
go artysty” – wyst¹pi Bohdan £azuka wraz z Kabaretem Filip
z Konopi, wstêp wolny; 23.01. godz. 18.00 - Na powa¿nie i kar-
nawa³owo, wstêp wolny; 25.01. godz. 17.00 Wyk³ad: „Obraz Re-
wolucji Kulturalnej w literaturze i sztuce chiñskiej”, wstêp wol-
ny; 26.01. godz.19.00- „Swing Club” - wyst¹pi zespó³ Old Ti-
mes, wstêp wolny; 30.01. godz. 19.00 - Koncert muzyki „z dru-
giej strony gór” zespo³u Ziaryslav a bytosti ze S³owacji. wstêp
wolny; ZIMA W MIEŒCIE – zapisy pod numerem telefonu (22)
517 65 82/83; Kawiarnia Internetowa w CPK otwarta w sobo-
ty i niedziele w godzinach 10.00-18.00. Dla dzieci i m³odzie¿y –
pomoc z matematyki i fizyki w ramach korzystania z kawiarni!
Cena: 2 z³ za godzinê. tel. 022 517 65 86;
�� Rembertów, sala kolumnowa Ratusza, I piêtro, al. gen. A.
Chruœciela 28 – 17.01. godz. 17.00 - Piotruœ i Wilk – utwór opar-
ty na muzyce Piotra Czajkowskiego; 30.01. godz. 17.00 Kozucha
k³amczucha – spektakl literacki z doz¹ niespodzianki; do 6.02.
(pon.– pt.) w godz. 8.00–16.00 „Ikony i pejza¿ w malarstwie” –
wystawa obrazów autorstwa Iwony Jagodziñskiej – Za³êskiej;
�� Koœció³ pw. Matki Boskiej Zwyciêskiej ul. Grzybowa 1 –
18.01. godz. 19.00 - Program pt. ,,Dzieciêcia bij¹ce ma³e serce
Nadziei da³o wszystkim g³os”. Wystêp Teresy Lipowskiej
z udzia³em Janusza Tylmana;
�� Dom Kultury „Rembertów” al. Komandosów 8 - do 31.01.
w godz. 14.00–20.00 wystawa pt. „Warszawa – Wczoraj” – fo-
tografie stolicy z lat 60-tych; 15.01. – 31.01. w godz. 14.00–
20.00 wystawa pt. „W zimowym nastroju” - wystawa prac ucze-
stników sekcji plastycznej DK „Rembertów”; 19.01.- 30.01.
w godz.  8.30–15.00 „Feriada 2009” organizowana w ramach ak-
cji „Zima w mieœcie”;
�� Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 - do 30.01. -
wystawa uczestników sekcji plastycznej DK „Wygoda” pt.„Zi-
mowe krajobrazy”. 16.01. w godz. 18.00-19.00 Wieczór poetyc-
ko-satyryczny dla doros³ych. Rozmowy prowadzone za pomoc¹
wierszy: I.K. Ga³czyñskiego, M. Hemara, J. Tuwima, B. Leœmia-
na; 19.01–30.01. w godz. 7.30-16.30 Akcja „Zima w mieœcie
2009”; Na wszystkie przedsiêwziêcia wstêp wolny;
�� Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 – do 15 lutego br.
wystawa 60 lat temu w Warszawie. Fotografie PAP 1947–48; do
1.02. br. wystawa Wojna po wojnie: Antysowiecki opór zbrojny
na Litwie w latach 1944–1953; wstêp wolny; Wystawie towarzy-
sz¹ spotkania: 20.01. godz. 18.00 i 23.01. godz. 17.00 Konspira-
cja na WileñszczyŸnie w latach 1939–1941;

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA

Nowy Rok ledwo za nami, wiêc
szampan jeszcze w g³owach szumi.
I mo¿e pod wp³ywem tego szampa-
na postanowiliœmy napisaæ felieton,
w którym pojawi¹ siê wszyscy (no-
minalni i faktyczni) zastêpcy Pani
Prezydent. I to pojawi¹ siê w kon-
tekœcie pozytywnym. Prawie nam
siê uda³o…

Co jest potrzebne do rewolucji?
Po pierwsze determinacja, po dru-
gie pomys³, po trzecie charyzma-
tyczny przywódca. Jeœli owe leni-
nowskie filary przenieœæ na grunt
sto³eczny, to o rewolucjê w sto³ecz-
nej s³u¿bie zdrowia mo¿emy byæ
spokojni. Pomys³u brak (poza po-
mys³em na wydanie grubej kasy
na makulaturowej wartoœci „anali-
zy”), o determinacji niech œwiadczy
fakt, i¿ kolejny podawany przez
pana wiceprezydenta Kochaniaka
termin ujawnienia projektu rewo-
lucji w formie uchwa³y (sesja 15
stycznia) mija, a sam Kochaniak
mo¿e byæ, co najwy¿ej za chryzan-
temê. Tak¹ z³ocist¹ z piosenki Fog-
ga, tyle, ¿e tamte stoj¹c na forte-
pianie koi³y smutek i ¿al, a pan wi-
ceprezydent uczucia te budzi. ¯al,
¿e co miesi¹c podatnik wp³aca mu

na konto ³adnych kilkanaœcie tysiê-
cy z³otych (dosta³ przecie¿ do mi-
zernej, lichej jak betlejemska sta-
jenka pensji jeszcze diety szefa ra-
dy nadzorczej spó³ki miejskiej),
a smutek, ¿e Pani Prezydent wci¹¿
faktu, i¿ Geniusz Magistratu nada-
je siê na rewolucjonistê, jak melex
na limuzynê, nie widzi. 

Warto wspomnieæ w tym miejscu
innego wiceprezydenta. Andrzej Ja-
kubiak przechodz¹c z bankowoœci
do samorz¹dnoœci wiedzia³ o tej
ostatniej – jak sam kiedyœ powie-
dzia³ – i¿ „istnieje i chyba dzia³a”.
Dziœ okazuje siê jednym z najcen-
niejszych nabytków Ratusza. Naj-
pierw w bia³ych rêkawiczkach prze-
prowadzi³ rewolucjê czynszow¹
(biedni p³ac¹ mniej, bogaci wiêcej),
potem znalaz³ inwestorów i sposób
zagospodarowania zapyzia³ego ka-
wa³ka Emilii Plater, gwarantuj¹c
przy okazji zacnemu liceum rozbu-
dowê, rozwój i unowoczeœnienie
w nowej siedzibie kilkadziesi¹t me-
trów dalej, a teraz postanowi³ za-
koñczyæ wreszcie z budami na Placu
Defilad. I – wszystko na to wskazu-
je – znów z powodzeniem. Trzyma-
my kciuki Panie Prezydencie!

Sukcesy odnosi tak¿e wiceprezy-
dent Wojciechowicz, choæ dzia³kê
ma najtrudniejsz¹. Po raz pierwszy
od wielu lat wiele wskazuje na to, i¿
Most Pó³nocny zacznie byæ realizo-
wany. Podobnie jak II linia metra.
¯e o kilkuset innych inwestycjach
nie wspomnimy. ¯e mo¿na by to ro-
biæ szybciej i lepiej? Byæ mo¿e, ale
dlaczego inni w takim razie do tej
pory nie zdo³ali? 

(W tym miejscu pozdrawiamy pa-
na Skrzypka, chwilowo zatrudnio-
nego na stanowisku prezesa NBP). 

O prezydencie Paszyñskim nawet
pisaæ nie bêdziemy, bo jest jak król
Midas. Czego siê nie dotknie, zmie-
nia w z³oto. Miejsc w ¿³obkach
i przedszkolach przybywa, klientów
pomocy spo³ecznej ubywa, a sto-
³eczne szko³y podbijaj¹ rankingi.
Byle tylko ktoœ nie postanowi³ Pa-
szyñskiemu pomagaæ, to do koñca
kadencji wyroœnie na mê¿a opatrz-
noœciowego Ratusza. 

Faktyczny status wiceprezyden-
tów maj¹ w Ratuszu jeszcze dwaj
d¿entelmeni: sekretarz Miasta Jaro-
s³aw Maækowiak i nadzoruj¹cy in-
westycje Jerzy Kulik. O ile pierwszy
– powo³any dok³adnie rok temu –
przychodzi³ „do Miasta” jako teore-
tyk samorz¹du z uniwersyteck¹
przesz³oœci¹, o tyle drugi wraca³ na
stare œmieci z emigracji do Urzêdu
Wojewódzkiego, wygnany tam nie-
kompetencj¹ duetu Skrzypek-
Urbañski. Dziœ obaj stanowi¹ trzon
ekipy Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Kobiety, która wygra nastêpne wy-
bory prezydenckie. O ile – oczywi-
œcie – tylko bêdzie chcia³a w nich
wystartowaæ! 

PODPATRYWACZ

Tradycj¹ szko³y s¹ uro-
czyste, majowe i miko³ajkowe
spotkania ca³ej spo³ecznoœci
szkolnej z rodzicami, przed-
stawicielami w³adz lokalnych
i œrodowiska. Tegoroczna uro-
czystoœæ mia³a wyj¹tkowy, bo
jubileuszowy charakter. 

Spotkanie rozpoczê³o siê
wyst¹pieniem dyrektor Gra-
¿yny Seroki, która przypo-
mnia³a nie tylko o dotychcza-
sowych osi¹gniêciach
uczniów i nauczycieli, ale
przede wszystkim o idei, jaka

przyœwieca ca³ej szkolnej
spo³ecznoœci. - W dzisiejszych
czasach to wielka sztuka byæ
nauczycielem „przez du¿e N”,
wyk³adowc¹ o œwiecie,
a przede wszystkim ¿yczli-
wym, m¹drym przewodnikiem
po tajemnicach nauki. Ka¿dy

uczeñ jest wyj¹tkowy, ka¿dy
mo¿e osi¹gn¹æ sukces.

Po czêœci oficjalnej nad-
szed³ czas na czêœæ artystycz-
n¹, w trakcie której mogliœmy
podziwiaæ uczniów szko³y
w jase³kach, a tak¿e spektaklu

pt.: „Podró¿e z uœmiechem”,
w którym s³owo przeplata³o
siê z tañcem, œpiewem i gr¹ na
instrumentach. 

W ramach uroczystoœci ju-
bileuszowych przewidziano
równie¿ zwiedzanie szko³y.
Goœcie mieli okazjê zapo-
znaæ siê z kronikami szkol-
nymi, w których sami mogli
z³o¿yæ pami¹tkowe wpisy.
Wszyscy uczestnicy spotka-
nia mogli tak¿e zapoznaæ siê

z pracami plastycznymi
uczniów, oraz z retrospek-
tywn¹ wystaw¹ fotograficz-
n¹. Zwieñczeniem jubileuszu
by³a degustacja smako³yków
kuchni szkolnej.  

Piotr Bartoszewicz

15 lat wspólnej podróży
W miko³ajkowy poranek Prywatna Szko³a
Podstawowa nr 92 obchodzi³a jubileusz. „15
lat wspólnej podró¿y w krainê wiedzy” up³y-
nê³o w oka mgnieniu.

Ratuszowa szopka, 
czyli o wiceprezydentach pozytywnie
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REKLAMA REKLAMA

OFERUJE WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM
usługi związane

z zarządzaniem i administrowaniem
nieruchomościami.

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

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

- Jakie s¹ przyczyny ataku rwy kulszo-
wej?

- Mo¿e to byæ wada postawy, nieprawid³owe
podnoszenie czegoœ ciê¿kiego, wykonanie nag³e-
go ruchu czy skrêtu tu³owia, zmiany zwyrodnie-
niowe stawów, osteoporoza, ci¹¿a. Ból powstaje
na skutek ucisku na nerw kulszowy. Mo¿e to byæ
spowodowane wypadniêciem kr¹¿ka miêdzykrê-
gowego lub obrzêkiem objêtych stanem zapal-
nym powierzchni stawowych. Nerw mo¿e byæ
równie¿ dra¿niony wskutek zmian zwyrodnienio-
wych krêgos³upa. W czasie ci¹¿y rosn¹cy p³ód
mo¿e przyciskaæ nerw do krêgos³upa. Bywa, ¿e
przewlek³a rwa kulszowa mo¿e byæ spowodowa-
na przez ucisk na nerw fragmentu chrz¹stki od³a-
manej z uszkodzonego kr¹¿ka miêdzykrêgowego,
ale to rzadki przypadek.

- W jaki sposób organizm reaguje na ból?
- To zale¿y od stopnia nasilenia bólu. Jeœli jest

ostry i gwa³towny nastêpuje unieruchomienie tu-
³owia, najczêœciej w niewygodnej i przymusowej
pozycji. Jeœli ból jest s³abszy, pacjent porusza siê
z trudem, utyka. Miêœnie pleców s¹ napiête – to
reakcja obronna organizmu na ból, pacjenci na-
rzekaj¹ równie¿ na os³abienie si³y miêœni nóg.

- Silny ból, spowodowany nim stres i niepo-
kój. Jakie zachowania zaleca³by Pan by zmini-

malizowaæ konsekwencje ataku rwy kulszo-
wej?

- Jeœli to mo¿liwe, nale¿y po³o¿yæ siê na brzu-
chu, z rêkami wzd³u¿ cia³a, pod brzuch po³o¿yæ
poduszkê. Bezwzglêdnie nale¿y przyj¹æ zalecan¹
dawkê leków przeciwbólowych – najlepsze s¹ te,
które ³¹cz¹ w sobie sk³adniki uœmierzaj¹ce ból
i przeciwzapalne. Trzeba zachowaæ spokój, zde-
nerwowanie jedynie pogarsza stan chorego. War-
to zwróciæ uwagê, w jakich pozycjach ból jest
mniejszy i staraæ siê utrzymywaæ takie w³aœnie
pozycje. Pod ¿adnym pozorem nie nale¿y siê
schylaæ, podnosiæ przedmiotów z pod³ogi. Nie
powinniœmy pozwoliæ by osoby niepowo³ane do-
tyka³y naszych pleców. Oczywiœcie nale¿y skon-
taktowaæ siê z lekarzem i masa¿yst¹.

- Pacjenci chwal¹ pañski profesjonalizm
i ciep³y do nich stosunek. Wspó³pracuje Pan
z kilkoma warszawskimi szpitalami. Jest Pan
dyplomowanym masa¿yst¹ i rehabilitantem.
W jaki sposób pomaga Pan osobom cierpi¹-
cym na rwê kulszow¹? Czy mo¿na zapobiegaæ
temu schorzeniu przy pomocy masa¿u?

- Od kilkunastu lat pracujê jako masa¿ysta i re-
habilitant, wci¹¿ doskonalê swoje umiejêtnoœci.
Odwiedzam chorych w domach, jeœli jest taka po-
trzeba, doradzam w doborze odpowiedniego ro-

dzaju æwiczeñ do indywidualnego wykonywania.
Lekarze bez wahania powierzaj¹ mi swoich pa-
cjentów. A jeœli chodzi o rwê kulszow¹, to jej atak
poprzedzaj¹ pewne zwiastuny, o których mówiê
pacjentom. Jeœli uda siê uprzedziæ atak, mo¿na go

ca³kowicie wyeliminowaæ, w³aœnie przy pomocy
odpowiedniego masa¿u. Systematyczny masa¿,
który wykonujê mo¿e sprawiæ, ¿e ataki rwy kul-
szowej nie wyst¹pi¹ w ogóle.
AS 2009 Rozmawiała E.G.

POKONAĆ RWĘ KULSZOWĄ
Rwa kulszowa – bardzo przykry, ostry, bezlitoœnie przeszywaj¹cy
ból, który pocz¹tkowo mo¿e byæ odczuwany na wysokoœci ple-
ców, stopniowo przemieszczaj¹cy siê wzd³u¿ poœladków i bioder,
by po tylnej czêœci nogi dotrzeæ a¿ do stopy. Rwa kulszowa po-
woduje ca³kowite unieruchomienie, czasem na kilka tygodni.
O schorzeniu i sposobach zapobiegania rozmawiamy z Jackiem
Twarowskim, profesjonalnym masa¿yst¹ i rehabilitantem.

Warto poddaæ siê dobroczynnemu wp³ywowi r¹k Jacka Twarowskiego. To znako-
mite wsparcie dla leczenia farmakologicznego, niezawodna profilaktyka chorób 

– m.in. rwy kulszowej.
Ze szczegó³ami terapii mo¿na siê zapoznaæ na stronie www.gabinet.strona.pl
Zapisy do gabinetu „Zdrowie” Jacka Twarowskiego przy ul. Garwoliñskiej 7 lok. 79

pod numerem telefonu 022 610 06 73.
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KUPIĘ

�� AAAAA Antyki, monety,
pocztówki, znaczki, ksi¹¿ki,
obrazy, meble i inne przed-
mioty. 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. Tel. 022 717-95-57; 

516-550-097
� Ksi¹¿ki - dojadê. 

Tel. 022 826-03-83; 
0502-322-705

�Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa
18. Tel. 022 831-36-48
�� Znaczki, pocztówki, mone-
ty, medale, banknoty, akcje. 

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

KUPIĘ/AUTO−MOTO

� Daewoo – Opel. 
Tel. 0515-840-487

SPRZEDAM

� Odkurzacze Rainbow – no-
we, u¿ywane – serwis, konser-
wacja, akcesoria. 

Tel. 0606-742-822 
www.odkurzaczerainbow.pl

FINANSE

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

0606-763-006

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 

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, œlu-
bów. Poœrednictwo biur wyklu-
czone. Tel. 022 815-44-91; 

0601-35-18-64
�� FRANCUSKI - NAUCZY-
CIEL. Tel. 022 673-69-26

� Jêzyk angielski, lekcje wy-
równawcze. Doœwiadczona lek-
torka, magister anglistyki UW. 

Tel. 0517-907-493. 
� 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
�� STUDIA PODYPLOMO-
WE audytor energetyczny do
sporz¹dzania œwiadectw ener-
getycznych budynków (równie¿
kursy) oraz na licencjê poœre-
dnika, zarz¹dcy i rzeczoznawcy,
na doradcê rynku nieruchomo-
œci oraz ochrony œrodowiska,
studia mened¿erskie dla dewe-
loperów. Tak¿e  PRAKTYKI
ZAWODOWE. INSTYTUT
EDUKACJI EUROPEJ-
SKIEJ  SEDPOL W-wa

Tel. (022)33-17-600 
www.sedpol.edu.pl

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

� Goc³aw, ul. Rogalskiego -
52,5 m, rozk³adowe 3 pokoje
po remoncie na parterze. Cena
398000 PLN. Ag 501-541-085
� SASKA NIERUCHOMOŒCI
du¿y wybór mieszkañ, dzia³ek,
domów – prawobrze¿na War-
szawa. Tel. 022 810-18-87; 

0500-027-621

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia

� Lokale handlowo-us³ugowe
w Wawrze (np; apteka, biuro). 

Ag 501-203-368. 

DAM PRACĘ

� Firma produkuj¹ca s³odycze,
zatrudni dobrze zorganizowa-
n¹, odpowiedzialn¹ osobê na

stanowisko Kierownika Pro-
dukcji. Miejsce pracy: Warsza-
wa-Rembertów, e-mail: 
marcin.p@slodkieupominki.pl

Tel. 0 601-313-494 
� Firma produkuj¹ca s³odycze,
zatrudni dobrze zorganizowan¹,
odpowiedzialn¹ osobê na stano-
wisko Operatora Maszyn paku-
j¹cych s³odycze. Konieczne
umiejêtnoœci techniczne poparte
doœwiadczeniem na podobnym
stanowisku. Miejsce pracy: War-
szawa-Rembertów, e-mail: 
marcin.p@slodkieupominki.pl

Tel. 0 601 313 494
� Firma reklamowo - produkcyj-
na, zatrudni doœwiadczonego
tampondrukarza. Miejsce pracy:
Warszawa-Rembertów, e-mail: 
marcin.p@slodkieupominki.pl

Tel.0 601 313 494
� Poszukujê opiekunki, chêtnie
pani emerytki, do starszej ko-
biety sprawnej fizycznie z zani-
kami pamiêci (na ul. Saskiej).
Kilka godzin dziennie, pomoc
w prowadzeniu domu, gotowa-
nie, spacer, zakupy. 
Tel. kontaktowy: 0602 449 602
� 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

SZUKAM PRACY

� Masa¿ rehabilitacyjny. 
Tel. 0503-809-404

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 Prawna „Si-
blings”. Porady - konsultacje,
pisma, obs³uga prawna osób
i firm (równie¿ abonamento-
wa). Reprezentacja przed s¹da-
mi i urzêdami. Specjaliœci ró¿-
nych dziedzin prawa. Konku-
rencyjne ceny. Warszawa Fale-
nica ul. Dusznicka 23. Termin
spotkania umawiamy telefo-
nicznie: 022 872-15-52; 

0-662-192-511 
www.siblings.pl 

�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, 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

� Firma sprz¹taj¹ca oferuje
us³ugi wspólnotom mieszka-
niowym. Tel. 0600-854-799
� Pasmanteria ul. Bora-Komo-
rowskiego 5 E. 

Tel. 022 673-80-83

SPORT

� Si³ownia, ping-pong. Najta-
niej ul. Podskarbiñska 7 B! 

Tel. 022 870-52-72

USŁUGI

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577
�� AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 

Tel. 022 612-95-23, 
0609 105 940

�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
20 polskich (TRWAM,
TVP1,TVP2 i TVN), anteny
TV – naziemne. Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja! 

www.lemag-tvsat.waw.pl 
Tel. 022 815-47-25; 

0501-123-566 
��Automatyczne pralki – napra-
wa, tanio. Tel. 022 810-67-92;

0605-404-132
� Cyklinowanie, lakierowanie
– Jacek Szpakowski. 

Tel. 022 872-93-03
� Cyklinowanie, uk³adanie, la-
kierowanie - osobiœcie. 

Tel. 0609-542-545; 
022 810-70-88

� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 022 642-96-16
�� DRZWI – naturalne drewno
– produkcja, pomiar, monta¿. 

Tel. 0508-202-051
�� Elektryczne - G³owacki. 

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

� Elektryczne (uprawnienia). 
Tel. 022 870-27-39; 

0502-208-813
�� Futra, ko¿uchy, odzie¿
skórzana – us³ugi miarowe,
przeróbki, wszelkie naprawy ul.
Zamieniecka 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 – Firma
G³owacki. Tel. 022 428-35-53, 

0504 61 88 88
� Glazura, hydraulika, remon-
ty. Tel. 022 671-05-82
� 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. 0696-321-228
�� HYDRAULICZNE. 

Tel. 0516-508-397
� Lodówki, pralki. 

Tel. 022 671-80-49; 
0604-910-643; 0601-361-830
�� 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,
g³adŸ - Mistrz osobiœcie. 

Tel. 022 810-90-22
�Meble na wymiar, garderoby,
inne.  www.emstol.republika.pl

Tel. 0888-785-778
��Naprawa i przestrajanie tele-
wizorów krajowych i zagra-
nicznych, magnetowidów, u-
rz¹dzeñ elektronicznych. Gwa-
rancja. Tel. 022 612-52-23; 

0607 145 196

� Naprawa – pralki, lodówki –
tanio! Tel. 0603-047-616; 

0697-120-312 

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

RAMKA
Przeprowadzki. 
Bracia Ostromeccy 
Tel. 0601-148-434
�� Profesjonalne us³ugi sprz¹-
tania, prania dywanów i wy-
k³adzin. Tel. 0515-951-236
�� REMONTY KOMPLE-
KSOWO. Tel. 0504-242-103
�� Remonty mieszkañ - pe³ny
zakres. Tel. 0501-707-830; 

022 870-45-58
� Remonty, malowanie, tapeto-
wanie. Tel. 022 612-21-74; 

0501-028-073
�� Sprz¹tanie i utrzymanie
czystoœci biur, firm, bloków
i terenów zewnêtrznych. Ate-
stowane œrodki czystoœci i do-
œwiadczony personel. 

Tel. 0515-951-236
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne. 

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

�� Tapicerskie. 
Tel. 022 612-53-88

� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771
� ¯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
�� ¯uk – wywóz gruzu, z³omu,
œmieci, drzewa, liœci i mebli. 

Tel. 022 610-88-27; 
0888-651-163

ZIELARSTWO

� ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-
Medyczny C.H. Szembeka róg
Gdeckiej i Komorskiej, paw. 53
D obok Agencji op³at – Zielar-
stwo – pe³ny asortyment, profe-
sjonalne porady. 

Tel. 0602-648-813

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

Tel. 022 499-20-62 

Przeprowadzki. 
Bracia Ostromeccy. 
Tel. 0601-148-434
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Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

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

Tel. 022 879-92-29; 
0502-27-51-94; 
www.pietruk.eu 

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

0662-065-292
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04−062 Warszawa, ul. Grenadierów 10 tel./fax 022 813-43-83, 022 810-64-12
e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl Internet: www.mieszkaniec.pl

Myœl globalnie – og³aszaj siê lokalnie!!!
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