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KAMERALNE BUDYNKI
� ul. PROCHOWA 27  
� ul. WIARUSÓW 18

www.egrib.pl
Tel./fax 022 879−73−86

Ponad dwustu spó³dzielców przysz³o
17 listopada na spotkanie zorganizo-
wane na Goc³awiu przez pos³a Artura
Górskiego. By³o bardzo gor¹co.

SPÓŁDZIELCZE
WRZENIE
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Listopadowe
frustracje

Po kilku deszczowych i wie-
trznych dniach, nie dziwiê siê,
¿e listopad by³ dla Polaków
powstañczym miesi¹cem. Sa-
mego siebie cz³owiek nie lubi,
a co dopiero obcego ciemiê-
¿yciela... Myœlê te¿ sobie, ¿e
ten przedostatni miesi¹c roku
musi tak¿e szczególnie obfito-
waæ w donosy, anonimy i fa³-
szywe oskar¿enia. 

Traf chcia³, ¿e by³em ostat-
nio obejrzeæ mieszkanie znajo-
mego w nowym bloku. Dopiero
co zakoñczona inwestycja,
a teren jak spod ig³y, uporz¹d-
kowane chodniki, nieszczerba-
te krawê¿niki - s³owem piêknie.
Nieporównywalnie lepiej, ni¿
przed rozpoczêciem budowy.
Wzór - myœlê sobie.

I... dostajê anonim do re-
dakcji. Zatroskany mieszka-
niec pisze, ¿e... o pomstê do
nieba wo³a stan po zakoñczo-
nej inwestycji domu mieszkal-
nego, adres, wiadomo, tam
gdzie siê zachwyci³em. We-
d³ug informatora wszystko
zniszczone, rozbite, trzeba
wezwaæ stra¿ miejsk¹, w³adze
dzielnicy, policjê, zamkn¹æ,
g³odziæ, torturowaæ.

Na mnie te¿ przyszed³ ano-
nim do w³adz wspólnoty mie-
szkaniowej, ¿e drêczê s¹sia-
dów niekoñcz¹cym siê re-
montem. Ostatni fachowiec
wyszed³ ode mnie szeœæ lat
temu, od tego czasu nikt z do-
mowników poza t³uczkiem do
miêsa nie mia³ w rêku nic stu-
kaj¹cego... No, ale jak to udo-
wodniæ? Zaskakuj¹co du¿o
jest wœród nas tych, którzy
chc¹ choæ przez chwilê ko-
muœ skomplikowaæ ¿ycie...

Tomasz Szymański
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O P T Y K
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

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

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

REKLAMA REKLAMA

KLINIKA STOMATOLOGICZNA
(istnieje od 1991 roku)

Gocław ul. Samolotowa 2 (obok Poczty)
Tel. 022 672−12−71; 022 673−20−13

Czynna codziennie 8.00-20.30; niedziela 9.00-13.00
� Promujemy profesjonalne czyszczenie zêbów

(skaling, piaskowanie)
� Pe³ny zakres leczenia (m.in. zaawansowana chirurgia,

implanty, sta³e i ruchome aparaty ortodontyczne, 
kamera wewn¹trzustna, RTG).

Warszawa ul. Grochowska 45D
Dzia³y, sklep tel. 022 871-30-30 Serwis tel. 022 740-01-60
SSpprrzzeeddaażż  ––  MMoonnttaażż  OOPPOONN  ––2200%%!!
Pn-pt. 800-1800 Sob. 800-1300 e-mail: info@motopartner.pl
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REKLAMA REKLAMA

Ceny NAJNIŻSZE w Warszawie!

Nowe oryginalne wzory obrączek
na zamówienie!

Ekskluzywna kolekcja pierścionków
Duży wybór łańcuszków

W ciągłej sprzedaży 
wyroby ze złota – 50%

Najnowsza kolekcja wyrobów 
ze srebra i bursztynu!

ZAPRASZAMY!
Universam Grochów

I piętro

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

Biuro nieruchomoœci
i doradztwa finansowego 

rozszerza swoj¹ dzia³alnoœæ 
o kolejne dzielnice Warszawy

Zapraszamy osoby prywatne i firmy, które
chc¹ sprzedaæ/wynaj¹æ swoj¹ nierucho-
moœæ – do koñca roku tylko 1% prowizji.

Zapraszamy deweloperów do wspó³pracy.
Ju¿ na prze³omie 2009/2010 po prawej
stronie Wis³y powstanie salon nieru-
chomoœci rynku pierwotnego i wtórnego 
– do koñca roku prowizja ju¿ od 1,5%.

U nas równie¿:
� kredyty hipoteczne
� kredyty gotówkowe (na dowolny cel)
� kredyty refinansowe
� po¿yczki hipoteczne

tel. 0694 686 683  
biuro@notusmediator.pl 
www.notusmediator.pl

ul. Wiatraczna 15 lok. 131 p. V
tel. 22 490-95-60; 

kom. 0501-192-078
od pon.-pt. w godz. 9.00-17.00

e-mail:
agencja.golebiewski@allianz.pl

Zapraszamy chêtnych do wspó³pracy
(minimum œrednie wykszta³cenie)

�� Ubezpieczenia od A do Z
�� Ubezpieczenia maj¹tkowe 

i komunikacyjne
�� Polisy emerytalne 

i ochronne
�� Zdrowotne
�� OFE; TFI

UWAGA! ZNI¯KA DO 20%
w ubezpieczeniach maj¹tkowych

AGENCJA ALLIANZ

Wewnêtrzne ¿ycie spó³dziel-
ni mieszkaniowych zawsze wy-
wo³uje emocje. I jeszcze nikt
nie znalaz³ idealnego rozwi¹za-
nia problemów wszystkich mie-
szkañców zasobów spó³dziel-
czych. Ale, próbowaæ warto.
Tak¹ w³aœnie próbê podj¹³ po-
se³ Artur Górski (PiS), który
zorganizowa³ ze swoj¹ klubow¹

kole¿ank¹ Gabriel¹ Mas³owsk¹
specjalne spotkanie dla spó³-
dzielców. Debata odby³a siê na
spó³dzielczym Goc³awiu,
w Szkole Podstawowej Nr 185
przy ul. Bora-Komorowskiego.
Przyjechali ludzie z ca³ej War-
szawy. Trudno by³o znaleŸæ
miejsce siedz¹ce. Przedstawia-
nych problemów by³o bardzo
wiele i by³y ró¿norodne. Nie-
którzy spó³dzielcy wyg³aszali
ca³e elaboraty o tym, jak w³a-

dze spó³dzielcze oszukuj¹
cz³onków, ale trafia³y siê tak¿e
wypowiedzi bardzo konkretne.
- Kiedy przestan¹ byæ zwo³ywa-
ne Zebrania Przedstawicieli
Cz³onków, które w œwietle pra-
wa s¹ nielegalne? Bardzo pro-
szê Pañstwa pos³ów o tak¹ in-
terpelacjê - mówi³ Aleksander
Domañski z SM „Waszyngto-

na”, który wyjawi³, ¿e o spotka-
niu dowiedzia³ siê dziêki infor-
macji w „Mieszkañcu”. 

Wœród poruszanych tematów
znalaz³y siê m.in. sprawy bar-
dzo wysokich op³at pobiera-
nych na fundusz remontowy
w nowych budynkach,
w których wszelkie naprawy
usterek podlegaj¹ gwarancji lub
rêkojmi, czy utrata mandatu
cz³onków rad nadzorczych,
którzy pe³ni¹ funkcje trzeci¹

kadencjê. Emocje budzi³y spra-
wy wyodrêbnienia siê z istnie-
j¹cej spó³dzielni. – Nie musz¹
siê wszyscy wyodrêbniæ, wy-
starczy 50% plus jeden i podjê-
cie uchwa³y o wydzieleniu, a je-
œli spó³dzielnia nie chce tego
zrobiæ, to musicie Pañstwo
skierowaæ sprawê do s¹du –
wyjaœnia³a pose³ Mas³owska.

Zebrani zgodnie przyznali, ¿e
lustracje przeprowadzane
w spó³dzielniach s¹ fikcj¹ op³a-
can¹ przez szeregowych cz³on-
ków. 

– To marnotrawstwo naszych
pieniêdzy – mówi³a Sabina Se-
weryn z ursynowskiej SBM
„Wspólny Trud”. – A przecie¿
maj¹tek spó³dzielni nie jest ma-
j¹tkiem zarz¹dów, tylko ich
cz³onków! Atmosfera spotkania
wrêcz wrza³a i momentami

trudno by³o nad ni¹ zapanowaæ
moderatorowi Krzysztofowi
Wysockiemu, dzielnicowemu
radnemu z Goc³awia. 

W sukurs radnemu przyszed³
aktor Jerzy Z. Nowak, który
swoim wyæwiczonym g³osem
usi³owa³ przywróciæ porz¹dek:
– Ciiiiiszaaa!!! Aktor jest zaan-
ga¿owany w sprawê podzia³u
spó³dzielczego molocha, jakim
jest (by³o?) SM „Goc³aw – Lot-
nisko”. Tym razem Jerzemu
Nowakowi, jak i sporej czêœci
przyby³ych, nie uda³o siê za-
braæ g³osu. Zainteresowanie te-
matyk¹ i chêæ udzia³u w dysku-
sji by³y olbrzymie, a czas spo-
tkania ograniczony. – Nie zd¹-
¿y³em zaproponowaæ pos³om
powo³ania instytucji rzecznika
praw spó³dzielcy – powiedzia³
nam Aleksander Domañski. –
A taka instytucja bardzo by siê
przyda³a. Choæ na spotkaniu
zdecydowanie przewa¿a³y g³o-
sy osób niezadowolonych
z funkcjonowania spó³dzielni,
to zdarzali siê te¿ tacy, którzy
pozytywnie mówili o swoich
w³adzach. Dobrym przyk³adem
jest Józef Karczmarek ze spó³-
dzielni „Ateñska”. Tych,
którym nie uda³o siê wypowie-
dzieæ w czasie spotkania zarów-
no pos³anka Mas³owska, jak
i pose³ Górski, który swoje biu-
ro ma na Pradze Po³udnie przy
ul. Jarociñskiej 17, prosili
o bezpoœredni kontakt. Spotka-
nie, jedno z wielu organizowa-
nych przez pos³a Górskiego,
udowodni³o, jak bardzo wzbu-
rzone s¹ sprawy spó³dzielcze
i ile jeszcze jest w tym temacie
do zrobienia.              

Magda Kato

Spółdzielcze wrzenie

OG£OSZNIE                         OG£OSZNIE

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Napad na staruszka
Policjê powiadomili zaniepo-

kojeni s¹siedzi. Us³yszeli wo³a-
nie o pomoc z jednego z lokali.
Policjanci przyjechali na miej-
sce, drzwi otworzy³ im pobity
80-latek, który opowiedzia³ jak
m³oda kobieta, która by³a u nie-
go z wizyt¹ zaatakowa³a go na-
gle kamieniem, a potem uderza-
³a go nog¹ od po³amanego krze-
s³a. Policjanci zatrzymali 18-
letni¹ Katarzynê K. i umieœcili
w policyjnym areszcie. Stwier-
dzi³a, ¿e chcia³a zabiæ 80-latka
po to, by go potem okraœæ.
Podejrzewa³a, ¿e mê¿czyzna
mo¿e mieæ w mieszkaniu pie-
ni¹dze lub inne cenne rzeczy.
Zaplanowa³a zabójstwo wspól-
nie z kole¿ank¹. Z torowiska za-
bra³y spory kamieñ i to nim za-
mierza³y zabiæ staruszka...

Myœla³, ¿e w Warszawie
siê ukryje

Wywiadowcy zatrzymali po-
szukiwanego 4 listami goñczy-
mi, nakazem doprowadzenia
i zarz¹dzeniem ustalenia miej-
sca pobytu wydanymi przez s¹d
w Zamoœciu 23-letniego Jacka
Œ. Ukrywa³ siê na Grochowie,
w³aœnie remontowa³ sobie mie-
szkanie. Myœla³, ¿e w stolicy ³a-
twiej bêdzie mu siê ukryæ.

W 25 minut rozbój 
i kradzie¿

W przeci¹gu 25 minut zd¹¿yli
napaœæ na dwie osoby, dokonaæ
rozboju i kradzie¿y. Pierwsz¹
ofiar¹ by³a kobieta, któr¹ prze-
wrócili na ziemiê, skopali, ukra-
dli jej torebkê. Chwilê póŸniej
okradli drug¹ kobietê. £¹czna
wartoœæ strat wynios³a ponad
tysi¹c z³otych. Kryminalni za-
trzymali 17-letnich Micha³a P.
i Marcina J. oraz 18-letniego Pio-
tra L. dwa dni po zdarzeniach. 

Zatrzymani z³odzieje,
odzyskany samochód
30-letni Rafa³ T. chcia³ odbyæ

jazdê próbn¹ grand cherokee
wartym ponad 150 tysiêcy z³o-
tych. Po zakoñczeniu prze-
ja¿d¿ki uciek³ nim spod bramy
komisu. Mia³ wspólnika, 38-let-
niego Miros³awa K., który po-
rusza³ siê audi. Obaj wpadli
w rêce policjantów kilka godzin
po kradzie¿y, Kradziony samo-
chód zosta³ odzyskany. Jak siê
okaza³o mê¿czyŸni ci s¹ rów-
nie¿ sprawcami licznych kra-
dzie¿y paliw, miêdzy innymi tej
czerwcowej, kiedy to podczas
ucieczki próbowali staranowaæ
samochód policjantów i dopie-
ro strza³y ostrzegawcze zdo³a³y
ich powstrzymaæ. toms

Waldemarowi SOBCZYKOWI
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
i s³owa otuchy po nag³ej œmierci 

¯ONY
sk³adaj¹ przyjaciele z Pragi
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- Panie burmistrzu, naj-
pierw bardzo chcia³abym pa-
nu podziêkowaæ za uporz¹d-
kowanie problemu parkowa-
nia samochodów wokó³ baza-
ru Szembeka. Poprawi³o siê
i to bardzo...

- …Mi³o mi s³yszeæ te s³o-
wa...

- ... chcia³abym jednak po-
wiedzieæ o jeszcze dwóch
sprawach. Pierwsza zwi¹zana
jest z zakoñczon¹ w³aœnie in-
westycj¹, budynkiem mie-
szkalnym przy ulicy Funda-
mentowej. Wykonawcy pozo-
stawili po sobie po³amane
ciê¿kim sprzêtem chodniki,
dziurawe ulice. Czy w³adze
dzielnicy zrobi¹ coœ w tej
sprawie?

- Oczywiœcie, tak. Zapisa³em
sobie lokalizacjê, jutro wyœlê
tam pracownika, który przepro-
wadzi, nazwijmy to, wizjê lo-
kaln¹. A nastêpnie wezwiemy
inwestora do usuniêcia wszel-
kich szkód.

- Tu¿ obok jest przedszkole.
Zaparkowane na chodnikach
samochody powoduj¹, ¿e
trzeba iœæ jezdni¹, to bardzo
niebezpieczne i dla maluchów
i dla rodziców...

- I to sobie zapisa³em, zwrócê
uwagê Stra¿y Miejskiej, by
czêœciej patrolowa³a ten rejon

i spróbujemy siê przyjrzeæ spra-
wie, czy nie mo¿na tam wy-
dzieliæ miejsca parkingowe, tak
by samochody nie stawa³y na
chodnikach.

- Ja dzwoniê z ulicy Ka-
mionkowskiej. Mamy tu
prawdziwy horror parkingo-
wy, miejsc nie ma, dochodzi
do ci¹g³ych awantur, gdy
wracamy z pracy, to nie ma-
my gdzie zostawiæ auta, bo
wszystko jest pozastawiane
samochodami podje¿d¿aj¹cy-
mi do okolicznych firm i in-
stytucji. Przy pobliskiej szko-
le jest wolny teren, obecnie
nie wykorzystany. Czy choæ-
by czasowo nie mo¿na by zro-
biæ tam parkingu?

- Znam ten problem, przeje¿-
d¿am tamtêdy dwa razy dzien-
nie... Pragnê Pani powiedzieæ,
¿e mam dobre wiadomoœci: ju¿
bowiem wyst¹piliœmy do Dele-
gatury Gospodarki Nierucho-
moœciami o przeznaczenie tere-
nu ko³o szko³y pod tymczaso-
wy parking. Pierwszy krok -
formalny - zosta³ wiêc ju¿ zro-
biony. Mam nadziejê, ¿e szyb-
ko bêdziemy mogli podj¹æ na-
stêpne.

- Ja te¿ w sprawie parkowa-
nia. Jestem przewodnicz¹cym
wspólnoty mieszkaniowej
w jednym z budynków przy

Rondzie Wiatraczna. Dro-
gowcy poustawiali tu wszê-
dzie s³upki, by przeciwdzia³aæ
„dzikiemu” parkowaniu. Ale
przy okazji wylano dziecko
z k¹piel¹. Rondo to przecie¿
tak¿e centrum handlowe
dzielnicy, powinno ¿yæ, a tu
kierowcy niejako s¹ zmuszani
do traktowania Ronda jako
miejsca, w którym tylko mo-
g¹ byæ przejazdem. Mamy
pewne pomys³y jak to zmie-
niæ, czy w³adze dzielnicy by³y-
by zainteresowane wspólnym
dzia³aniem?

- Jak najbardziej! Wierzê, ¿e
decyzja o zawieszeniu w zwi¹z-
ku z kryzysem ekonomicznym
inwestycji zwi¹zanych z budo-
w¹ obwodnicy œródmiejskiej,
która tak ma zmieniæ oblicze
okolic Ronda Wiatraczna nie
bêdzie obowi¹zywa³a d³ugo. ¯e

w najbli¿szych latach prace jed-
nak siê rozpoczn¹. Ale do tego
czasu przecie¿ wiele mo¿na
usprawniæ. Zgadzam siê z pana
diagnoz¹, ¿e s³upki trochê za-
burzy³y funkcje terenów wokó³
Ronda, dlatego z przyjemno-
œci¹ zapraszam pana do Urzê-
du, przedyskutujmy te sprawy. 

- To œwietnie, jestem w kon-
takcie z przedstawicielami in-
nych wspólnot mieszkanio-
wych z okolic Ronda Wia-
traczna, oni te¿ maj¹ swoje
pomys³y wiêc mo¿e przybyli-
byœmy razem?

- Doskonale, zapraszam.
- Nasza wspólnota chcia³by

przyst¹piæ do programu „Ko-
lorowa Praga”. Czy to jeszcze
mo¿liwe?

- Myœlê, ¿e tak. Jesteœmy
w³aœnie po pierwszych, kon-
kretnych ustaleniach z wspól-

notami, które ju¿ do programu
przyst¹pi³y, na wiosnê rusz¹
pierwsze prace zmieniaj¹ce ele-
wacje budynków. Zapraszam
na najbli¿sze spotkanie, Zarz¹d
Dzielnicy bardzo powa¿nie
traktuje swoje zobowi¹zania
wspó³pracy ze wspólnotami,
które do programu przyst¹pi¹,
bo uwa¿amy, ¿e to bardzo do-
bra i szybka droga do poprawy
stanu estetyki budynków przy
ulicy Grochowskiej.

- Ja telefonujê z Goc³awia,
przy ulicy Brygady Poœcigo-
wej s¹ korty tenisowe, nieste-
ty dzier¿awca tego terenu,
moim zdaniem, Ÿle dba o na-
wierzchniê, roœnie tam trawa
i obiekt wygl¹da jakby popa-
da³ w ruinê.

- Dziêkujê za sygna³, spraw-
dzimy, czy dzier¿awca wywi¹-
zuje siê z warunków umowy.
Nie bêdziemy siê biernie przy-
gl¹dali, je¿eli niszczeje to, co
mog³oby i powinno s³u¿yæ mie-
szkañcom.

- Ja chcia³abym porozma-
wiaæ o obiektach sportowych
w naszej dzielnicy. Trochê ich
powsta³o, ale czy nie mog³oby
wiêcej? M³odzie¿ zajê³aby siê
sportem, a nie wystawaniem
przed budynkami i zaczepia-
niem przechodniów.

- W ostatniej kadencji wybu-
dowaliœmy kilkanaœcie obiek-
tów sportowych, w tym kilka
ogólnodostêpnych. Najwiêksze
to obiekty sportowe przy uli-
cach Waszyngtona, Brygady
Poœcigowej, Turbinowej, a tak-

¿e Orlik przy ulicy Szaserów,
Ju¿ przymierzamy siê do budo-
wy nastêpnych obiektów. Chce-
my, aby osoby mniej zarabiaj¹-
ce mog³y równie¿ korzystaæ
nieodp³atnie z sal sportowych
i basenów.

- Panie burmistrzu, mie-
szkam w okolicach ulicy Sza-
serów, tak piêknie remontuje-
cie ul. Makowsk¹, czy ca³y ten
rejon bêdzie zmodernizowa-
ny?

- W ogromnym zakresie - tak.
Przebiegaæ bêdzie tamtêdy tzw.
ma³a obwodnica ulicy Gro-
chowskiej, to spory wysi³ek in-
westycyjny, ale w po³owie gru-
dnia skoñczymy! Oblicze tego
rejonu naszej dzielnicy zmieni
siê wówczas diametralnie, zre-
szt¹ ju¿ widaæ zakres tych prac.

- A ja chcia³bym zapytaæ
o zagospodarowanie Placu
Szembeka, o teren przed ko-
œcio³em. Gdzie móg³bym siê
zapoznaæ z planami, bo nie
by³o mnie w kraju przez
ostatnie miesi¹ce, a jestem
bardzo ciekaw?

- Zapraszam do Urzêdu
Dzielnicy. Jesteœmy po kilku
spotkaniach z mieszkañcami,
ostateczny kszta³t zmian ju¿
w zasadzie jest znany, mo¿na
siê z nim zapoznaæ. Koncepcja
wydaje mi siê jest ciekawa, jej
realizacja znacznie uporz¹dkuje
ten teren. Bêdzie to piêkne
miejsce mówi¹ce o patrioty-
Ÿmie mieszkañców naszej
dzielnicy. 
AS 2009 Notował: toms

Telefoniczny dy¿ur w „Mieszkañcu”

O inwestycjach z burmistrzem Markiem Karpowiczem
Dzielnicowe inwestycje bardzo interesuj¹ mie-
szkañców. Telefoniczny dy¿ur zastêpcy burmi-
strza Pragi Po³udnie Marka Karpowicza, odpo-
wiedzialnego w Zarz¹dzie Dzielnicy za te kwe-
stie, by³ wiêc ze wszech miar udany. 

S¹ w historii daty i wydarzenia, o których
trzeba wiedzieæ. Nale¿y je przywo³ywaæ, aby
nie odesz³y w niepamiêæ. S¹ miejsca, które
maj¹ swoje szczególne znaczenie na kar-
tach dziejów, okreœlaj¹ to¿samoœæ spo³e-
czeñstw i narodów. 

Warto te miejsca odwiedzaæ, bo tworz¹ wspóln¹ œcie¿kê
z przesz³oœci w teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ. Dziêki takim miejscom,
datom, wydarzeniom my wszyscy nie pozostajemy bezimienni.

Dzisiejsza Praga Po³udnie, to obszar bogaty w historiê i wydarze-
nia. Na przestrzeni minionych wieków ta, niegdyœ samodzielna, pra-
wobrze¿na czêœæ Warszawy by³a œwiadkiem wielu zdarzeñ, historii
pojedynczych rodów i ca³ych pokoleñ mieszkañców. To têdy prze-
chodzi³y wielokrotnie oddzia³y wojsk i ca³e armie, tu na praskich po-

lach rozgrywa³a siê niejedna walka w obronie Warszawy. Tu odby-
wa³y siê elekcje królów. Tê pamiêæ dzisiejsza Praga Po³udnie kulty-
wuje. W³adze samorz¹dowe wspieraj¹ inicjatywy, a równie¿ organi-
zuj¹ imprezy kulturalne i spo³eczne, których celem jest pokazywanie
historycznego bogactwa tego terenu. Tradycj¹ staj¹ siê rekonstrukcje
bitew. Wielkie widowiska plenerowe rokrocznie zbieraj¹ coraz to
wiêksz¹ widowniê; a goœcie przyje¿d¿aj¹ z ca³ej Warszawy. We
wrzeœniu 2009 r. na ulicach Grochowskiej i Miêdzyborskiej zrekon-
struowane zosta³y fragmenty walk z obrony Grochowa w 1939 r.
W minionych latach Praga by³a œwiadkiem rekonstrukcji bitwy ze
Szwedami z 1656 r. oraz bitwy pod Olszynk¹ Grochowska w 1831 r.
To w³aœnie to ostatnie wydarzenie jest nam dzisiaj najbli¿sze.

W nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. w Warszawie, grupa podcho-
r¹¿ych pod dowództwem Piotra Wysockiego rozpoczê³a szturm na
Belweder. Tê noc znamy z kart historii, z literatury, z ikonografii.

Wybuch Powstania Listopadowego, narodowego zrywu przeciwko
Rosji, by³ pocz¹tkiem wielomiesiêcznych walk Polaków z si³ami
zbrojnymi cesarstwa rosyjskiego – pocz¹tkiem wojny polsko – ro-
syjskiej. Bitwa pod Olszynk¹ Grochowsk¹ by³a najkrwawsz¹ z bi-
tew rozegranych w 1831 r. – nie przynios³a zwyciêstwa stronie pol-
skiej, ale taktyczna przewaga Polaków, ich mêstwo i hart ducha za-
skoczy³y Rosjan. By³o to zaskoczenie na tyle du¿e, i¿ dowodz¹cy
wojskami rosyjskimi feldmarsza³ek Iwan Dybicz zrezygnowa³ z dal-
szego szturmu na Warszawê. Rosjanie stracili w bitwie ponad 9 tys.
¿o³nierzy, straty po stronie polskiej, wynosi³y ponad 7 tys. ludzi.

Dla upamiêtnieñ walk z roku 1831 i pamiêci powstañców, ¿o³nierzy
walcz¹cych przeciwko caratowi, w Olszynce Grochowskiej w roku
1916 ustawiono pomnik – skromny drewniany krzy¿. Krypta z procha-
mi poleg³ych, krzy¿ ¿elazny i tablice zosta³y do³¹czone w roku 1936.
W latach 90. XX wieku, z inicjatywy Stowarzyszenia Krêgu Pamiêci
Narodowej Olszynki Grochowskiej rozpoczêto ustawianie kamieni -

obelisków upamiêtniaj¹cych dowódców i ¿o³nierzy walcz¹cych za-
równo pod Olszynk¹, jak i w innych bitwach wojny z 1831 r.

Na Pradze Po³udnie wiêcej jest œladów, które przypominaj¹ o tam-
tych ludziach i wydarzeniach. Przywódcy powstania, ¿o³nierze
i wojskowe formacje patronuj¹ nazwom praskich ulic i placów. Ge-
nera³owie Ch³opicki, ¯ymirski, Szembek. S¹ tu ulice Olszynki Gro-
chowskiej, Bitwy Grochowskiej, Szaserów, Igañska i Plac 1831r.
Id¹c tropem ka¿dej z tych nazw mo¿na otwieraæ karty historii, które
wi¹¿¹ losy Pragi z losami polskich powstañców i nasz¹ histori¹.

29 listopada br. w 179. rocznicê wybuchu Powstania Listopado-
wego w Olszynce Grochowskiej odbêd¹ siê uroczystoœci, by pa-
miêæ o tamtych wydarzeniach by³a nam bli¿sza. Warto przyjœæ, po-
s³uchaæ historii. Warto pamiêtaæ. 

Tomasz Kucharski 
Burmistrz Dzielnicy Praga Po³udnie m.st. Warszawy

OLSZYNKOWE BOJE

Uroczystość z okazji obchodów 179. rocznicy
wybuchu Powstania Listopadowego

Olszynka Grochowska 
– 29 listopada 2009 r. godz.12.30

Program:

Aleja Chwały (ul. Traczy)

Odczytanie aktu erekcyjnego i poœwiêcenie 
Dzwonu Niepodleg³oœci

Odczytanie aktu erekcyjnego i ods³oniêcie G£AZU
PAMIÊCI gen. Józefa Sowiñskiego

Pomnik Bitwy pod Olszynką Grochowską 
(ul. Szeroka)

S³owo o tradycji Powstania Listopadowego
Polowa Msza Œwiêta

Odczytanie komunikatu Kapitu³y 
Orderu Gwiazdy Wytrwa³oœci

Z³o¿enie urny z ziemi¹ z Falaise w mogile 
w Olszynce Grochowskiej

Apel Poleg³ych
Pieœni i melodie patriotyczne w wykonaniu orkiestry

Wojska Polskiego
Wydarzeniu patronuj¹ Rady i Zarz¹dy Dzielnic 

Pragi Po³udnie i Rembertowa.
� � �

Dla uczestników uroczystoœci wojskowa grochówka 
z kie³bas¹
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leg³a w czasie o sto czy dwie-
œcie lat, niektórzy historycy
nie opr¹ siê pokusie, by „za-
miataæ pod dywan” wstydliwe
fakty i tworzyæ nowe zapisy
dawnych czasów. 

Có¿ wiemy dzisiaj o ohydzie
czasów stalinowskich? Tyle,
ile powiedzieli nam œwiadko-
wie tamtych dni, a nie wszyscy
chc¹ mówiæ, oraz ile zacho-
wa³o siê w solidnie przetrze-
bionych dokumentach. A i tak,
co jakiœ czas zaskakuj¹ nas
nowe, wstydliwie skrywane
fakty. Polak Polakowi, w imiê
cudzych wartoœci, zgotowa³
taki los…

Z tym wiêkszym os³upie-
niem przeczyta³am, czym zaj-
muje siê w ostatnich tygo-

dniach brytyjski rz¹d. Wielka
Brytania, lata 70-te. Kraj,
który jest cz³onkiem-za³o¿y-
cielem ONZ (1945r.); ojczy-
zna Beatlesów, uwielbianych
przez ca³y œwiat, niedoœci-
gniony dla wielu wzorzec
d¿entelmenerii, prawdziwej
klasy i wykwintnych manier –
tyle widzieliœmy i wiedzieli-
œmy o tym kraju.

A tu raptem, w XXI wieku,
BBC informuje, ¿e brytyjski
rz¹d ma zamiar przeprosiæ
za… przymusowe wywózki
dzieci do swoich by³ych kolo-
nii! Program nazywa³ siê
„Dzieciêca imigracja” i pole-
ga³ na tym, ¿e w latach 1930-
1970 (tak, do roku oko³o
1970!) oko³o 7.000 dzieci

z ubogich rodzin odebrano si-
³¹ rodzicom, nie zawsze dba-
j¹c o ich zgodê i wywieziono
w majestacie prawa do odle-
g³ych sierociñców, na przy-
k³ad w Australii. Z tym, ¿e
wiêkszoœæ dzieci prze¿ywa³a
tam koszmar, pracuj¹c ponad
si³y, bêd¹c ofiarami przemocy
pod ró¿n¹ postaci¹.

A my tu, w Polsce, za szczyt
barbarzyñstwa uwa¿aliœmy
wywo¿enie rodzin na Sybe-
riê… Teraz Brytyjczycy szuka-
j¹ kontaktu z ówczesnymi
ofiarami, by je przeprosiæ. I to
jest ta dobra informacja. Bo
ilu z nas mia³oby odwagê od-
s³oniæ swój sekret i równie¿
powiedzieæ publicznie: „Prze-
praszam”? żu

Kobiecym okiem

- Ho, ho, ho – panie Euzebiuszu, widzê, ¿e w telewizji nie
krêc¹, skoro grypa i pana dopad³a. 

Pan Kazimierz G³ówka tylko spojrza³ na swojego kole¿kê
Eustachego Mordziaka i od razu wiedzia³, ¿e chory. 

- Nie krêc¹, nie krêc¹… W³aœnie, ¿e krêc¹! To przez nich
moja Krysia amoku dosta³a i co i rusz myæ mi siê ka¿e.
W ¿yciu taki wypucowany nie chodzi³em, chyba, ¿e zaraz
po porodzie, ale nie pamiêtam. Tylko, ¿e mojej Krysi, m¹-
drali, by³o ma³o tej higieny osobistej. Ona uzna³a, ¿e bez
lekarza siê nie obejdzie. Naogl¹da³a siê tych uczonych, co
to na wyœcigi w telewizji epidemie og³aszali, nas³ucha³a siê
na ¿ywo o tych masowych zgonach – czterech, mo¿e sze-
œciu – i w ogóle rozmowy z ni¹ nie by³o. Tak mnie mêczy-
³a, tak tru³a, ¿e dla œwiêtego spokoju mówie: a niech cie,
pójde! 

No i poszed³em. Panie Kaziu – Sodoma i Gomora.
W przychodni kolejka, jak z naszego bazaru do bazaru przy
Uniwersamie. I wszyscy jak jeden m¹¿ – kaszl¹, kichaj¹, ki-
chaj¹, kaszl¹. Przyszed³em zdrowy, a wyszed³em, jak pan
widzisz.

- Znakiem tego za wczeœnie siê pan z wyrka zwlek³eœ. 
- Mo¿e i bym jeszcze pole¿a³, tylko widoki na radykalne

wyzdrowienie by³y, ¿e tak powiem, odleg³e. Krysia dawa³a
mi wy³¹cznie te apapy, gripexy, rapaholiny i witaminy, a ja,
jeœli siê rozchodzi o przeziêbienia i grypy, to jestem raczej
zwolennikiem medycyny naturalnej. 

- Znaczy mleko z mas³em i miodem, czosnek, syrop z ce-
buli, sok z malin, te rzeczy?

- Tak, tak. I jeszcze nogi nacieraæ terpentyn¹, bañki po-
stawiæ. Cudów nie ma – ka¿demu musi pomóc.

- Ale to wszystko mog³eœ mieæ pan w domu, to po jakiego
diab³a przylaz³eœ pan na bazar? - Bo, panie Kaziu, w domu
to mi Krycha najwa¿niejszego lekarstwa zabrania³a u¿y-
waæ.

- Znaczy? - Znaczy grypolinu! Panie Kaziu, du¿e ch³opcy
jesteœmy, sam pan wiesz, ¿e dobra seta najlepiej rozgrzewa,

a i zarazki wyt³ukuje jak ruska pepesza Niemców. Niestety
Krysia tej metody nie toleruje. Krzyczy, ¿e ja nawet w cho-
robie okazji szukam, ¿eby siê sponiewieraæ. A ja przecie¿
dla zdrowia…

- No, to teraz rozumiem. - Znaczy, co pan rozumiesz?
- Otó¿ prawie co rano chodze po bu³ki. Sklepik jest ko³o

budowy – kolejne plombe w mojej okolicy stawiaj¹. Biore te
bu³ki, a obok mnie mê¿czyzna postawny, choæ zaroœniêty
i bynajmniej nie taki wypucowany jak pan, wrêcz przeciw-
nie. W roboczych ciuchach, w gumiakach… Bierze sto gram
„¿o³¹dkowej gorzkiej”. Ósma rano jest. 

- Mo¿e mia³ lêk wysokoœci, panie Kaziu, jak to budowla-
niec?

- A ja w pierwszej chwili pomyœla³em, ¿e goœæ o diete dba-
j¹cy jest. „¯o³¹dkowa gorzka” na pusty ¿o³¹dek – myœla³em
sobie dalej - to na pewno skutek licznych porad, jak ¿yæ
zdrowo. Ale pan mi uœwiadomi³, ¿e obywatel budowlaniec,
nie tyle mo¿e diety przestrzega³, co wzi¹³ sobie do serca
apele o walkê z epidemi¹ grypy. Skoro w telewizji tyle o tym
mówi¹, to ¿artów nie ma. Dlatego nie licz¹c siê z kosztami,
przyj¹³ najskuteczniejsze w takich razach szczepionke, zna-
czy siê grypolin, bo dopiero po grypolinie grypa minie, jak
to mówi¹. Szaser

Co tam panie na Pradze...

Grypolin
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Dwudziesta rocznica obalenia muru berliñskiego 9 listopada b.r., przynios³a
m. in. program w TVN-24 pt. „Ewa Ewart poleca: ¯egnaj DDR! Przez Warszawê
ku Wolnoœci” dokumentalisty Krzysztofa Czajki. Wiele osób wie, ¿e Ewa Ewart,
sama œwiatowej s³awy dokumentalistka, jest Polk¹, ale nie wszyscy wiedz¹, ¿e
jest ona córk¹ Barbary Grêbeckiej, wybitnej dziennikarki w dawnym Polskim
Radiu. Ja pozna³em Ewê Ewart w Waszyngtonie w latach 1980. By³a wtedy ¿o-
n¹ szefa biura brytyjskiej Niezale¿nej Telewizji w USA, a ktoœ zwróci³ uwagê, ¿e
jej imiê – Ewa –  jest prawie identyczne z nazwiskiem mê¿a – Ewart - dwie li-
tery ró¿nicy zaœ – RT - to po prostu skrót od „Romantically Together” – „Ro-
mantycznie Razem”. 

Akcja filmu „Zegnaj DDR” czyli NRD rozgrywa siê w roku 1989, kiedy w Pol-
sce jest jeszcze PRL, chocia¿ po Okr¹g³ym Stole i wyborach z 4 czerwca jest to
ju¿ inna PRL. Natomiast w³adze NRD s¹ takie same, jakie by³y a Mur Berliñski
dalej stoi. NRD-owcy na Zachód jeŸdziæ nie mog¹, ale mog¹ jeŸdziæ na Wêgry,
do Czechos³owacji i do Polski. Wêgry otwieraj¹ granicê z Austri¹, Czesi wypu-
szczaj¹ NRD-owców do RFN przez wspóln¹ granicê, my mamy granicê tylko
z NRD, ale mamy te¿ ambasadê RFN na Saskiej Kêpie, a wiêc roœnie tam t³um
NRD-owców, domagaj¹cych siê zagwarantowanego przejazdu przez NRD do
RFN. I to w³aœnie o tym pobycie na Saskiej Kêpie opowiada film Czajki. Nasze
nowe w³adze chc¹ NRD-owców wypuœciæ, i tak siê w koñcu dzieje. Jad¹, jak gdy-
by, poci¹gami eksterytorialnymi przez NRD i w krótkim czasie s¹ w RFN. A 9 li-
stopada 1989 roku Mur Berliñski pada. 

Ale NRD istnieje nadal – od 9 listopada 1989 do 3 paŸdziernika 1990 roku,
czyli przez 11 miesiêcy. Ja zaœ, 25 lutego 1990, dowiadujê siê, dlaczego jest to
wygodne dla Kanclerza RFN, Helmuta Kohla.

Tego to dnia jestem w Camp David, weekendowej rezydencji prezydentów
amerykañskich, poniewa¿ odbywa siê tam konferencja prasowa George’a Busha
(seniora) i kanclerza Kohla, który jest jego goœciem i tego samego dnia koñczy
wizytê w USA. W sali konferencyjnej dostajê miejsce w przedostatnim rzêdzie.
Najpierw przemawia Bush, po nim Kohl (po niemiecku). W pewnym momencie
mówi: „Granicê polsko-niemieck¹ mo¿e ostatecznie uznaæ tylko Parlament Ogól-
noniemiecki, ale nie powinno to byæ okazj¹ do przesuwania granic w Europie”.
Wiem, ¿e z mojego miejsca nie przebijê siê z pytaniem do Kohla, je¿eli nie za-
cznê krzyczeæ i to po niemiecku, gdy on tylko skoñczy swoje przemówienie. Wy-
skakujê wiêc jak z procy i krzyczê: „Herr Bundeskanzler, ich bin ein polnischer
Journalist und Sie haben gesagt...” („Panie Kanclerzu Federalny, jestem polskim
dziennikarzem, a pan powiedzia³...) i tu cytujê jego oœwiadczenie. Ale k³ad¹c na-
cisk na s³owa, ¿e nie powinno to (uznanie granicy przez ogólnoniemiecki parla-
ment) byæ okazj¹ do przesuwania granic w Europie, dodajê: „Czy to oznacza, ¿e
uznaje pan granicê polsko-niemieck¹ za ostateczn¹?” Na to Kohl odpowiada do-
k³adnie jak w przemówieniu i nie wychyla siê ani na jotê. „Wszak s¹ wci¹¿ dwa
pañstwa niemieckie – zdaje siê mówiæ – co ja na to poradzê?”. 

To wprawdzie te¿ jest „story”, ale nie taka, jak¹ by siê chcia³o. I nagle...Po
moim pytaniu pada pytanie dziennikarza amerykañskiego do Busha, w ogóle
nie zwi¹zane ze spraw¹ Odry-Nysy. Bush na nie odpowiada, po czym dodaje:
„Je¿eli zaœ chodzi o granicê na Odrze i Nysie, to zgodnie z Aktem Helsiñskim,
Stany Zjednoczone uznaj¹ j¹ za ostateczn¹”. Akt Helsiñski to dokument koñco-
wy Konferencji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie z 1975 roku podpisany
w Helsinkach przez przywódców 35 pañstw europejskich, USA i Kanadê, gwa-
rantuj¹cy nienaruszalnoœæ granic na naszym kontynencie. TO by³a dopiero TA
„story”! Bush publicznie zaj¹³ inne stanowisko, ni¿ Kohl w tak wa¿nej dla nas
sprawie.  Zygmunt Broniarek

Skrywana, wstydliwa taje-
mnica to rzecz powszechna.
Tak¹ tajemnicê, przynajmniej
jedn¹, ma chyba ka¿dy cz³o-
wiek. Porz¹dny obywatel, mo-
ralny ryzykant, czy lekarz, na-
uczyciel, polityk. Tajemnice
maj¹ ca³e spo³ecznoœci, ba!
narody!

O ile Niemcom trudno jest
dziœ ukrywaæ tworzenie obo-
zów zag³ady i mordowanie lu-
dzi na ró¿ne sposoby – mam
tu na myœli niechlubny czas
drugiej wojny œwiatowej –
o tyle, gdy wojna ta bêdzie od-

Przeproœ!

- Rzadko w dzia³alnoœæ stomatolo-
giczn¹ wkrada siê wrêcz kryminalny
w¹tek.. S³ysza³em, ¿e w bardzo nieucz-
ciwy sposób konkurencja stara³a siê
wyeliminowaæ z rynku Pani gabinet?

- To prawda. W ubieg³ym roku dosto-
sowaliœmy gabinet do rygorystycznych
przepisów unijnych. Kiedy robiliœmy ge-
neralny remont przychodni rozpuszczano
wœród naszych pacjentów informacjê, ¿e
gabinet ulega likwidacji, ¿e zmienia w³a-
œciciela. Ktoœ nawet zaklei³ nasz szyld.

- A po otwarciu, po remoncie?
- Tak¿e starano siê, zreszt¹ w bardzo

„szczeniacki” sposób, utrudniæ nam pra-
cê. By³o po kilkadziesi¹t g³uchych telefo-
nów dziennie. Mia³y przeszkadzaæ nam
w pracy. By³y telefoniczne zapisy na wi-
zyty fikcyjnych pacjentów. Ale z tym ju¿
sobie poradziliœmy.

- Przy ul. Grochowskiej 354 dzia³acie
od 26 lat. Jesteœcie chyba najstarszym
gabinetem w tym rejonie. Tradycja i re-
noma, któr¹ wœród pacjentów cieszy siê
„Laserdent” jest niew¹tpliwym atutem. 

- No w³aœnie. I dlatego fa³szywe infor-
macje, ¿e gabinet ulega likwidacji lub
przechodzi w inne rêce wyrz¹dzi³y wielk¹
szkodê. Ca³y czas jesteœmy w tym sa-
mym miejscu i ca³y czas gabinet jest pro-
wadzony przeze mnie.

- „Laserdent” zawsze mia³ rolê wio-
d¹c¹. Z tego co wiem, Pani doktor, jako
pierwsza w Warszawie wprowadzi³a la-
ser do leczenia zêbów...

- Poniewa¿, we wszystkim jesteœmy
dok³adni i uczciwi, to muszê sprecyzo-
waæ, ¿e laser w Warszawie wprowadzili-
œmy jako drudzy. Teraz mamy ich trzy ro-
dzaje. Laser biostymulacyjny wspomaga
leczenie. Laserem neodymowym m.in.
sterylizuje siê kana³y. To laser do tzw.
trudnych przypadków. Trzeci, erbowy,
zastêpuje wiert³o...

- Czyli mo¿na siê obyæ bez borowa-
nia, którego pacjenci nie lubi¹ lub siê
obawiaj¹?

- Tak. Tym laserem leczy siê bezdoty-
kowo i zastêpuje on borowanie.

- Jaki zakres us³ug oferuje „Laser-
dent”?  

- Chirurgia stomatologiczna, stomato-
logia zachowawcza, protetyka, wizjogra-
fia...

- Co to jest wizjografia?
- To rentgenowskie zdjêcia robione cy-

frowo. Pacjent otrzymuje tylko 1/8 dawki
promieniowania. Mamy te¿ i bêdziemy
nied³ugo montowaæ kamerê wen¹trzust-
n¹. Bardzo usprawnia np. leczenie kana-
³owe. Widoczny obraz na monitorze jest
powiêkszony i znakomicie oœwietlony.

Dzieci bardzo lubi¹ ogl¹daæ na monitorze
swój jêzyk. 

- A jak¹ jeszcze nowink¹ mo¿e po-
chwaliæ siê „Laserdent”?

- Wykonujemy korony cyrkonowe. To
taka super-nowoœæ. Korona jest kompute-
rowo wycinana z bloku cyrkonu. Napraw-
dê, wygl¹da piêknie. Wk³ady, zamiast
z metalu robimy z w³ókien szklanych...

- No to od wyposa¿enia przeszliœmy
do stosowanych materia³ów. „Laser-
dent” ró¿ni siê w tej materii od innych
gabinetów? Z czego robicie wype³nie-
nia, czyli plomby?

- Wiêkszoœæ gabinetów pracuje na ma-
teriale Herkulite, a my dodatkowo u¿ywa-

my Gradia, który idealnie dopasowuje siê
kolorystycznie. U¿ywamy te¿ Ponit4,
który jest bardzo twardy, a w œwietle dys-
kotekowym tak samo za³amuje œwiat³o,
jak z¹b.

- To wa¿ne dla ludzi m³odych, a co
z pacjentami starszymi?

- A dla osób starszych planujemy
wprowadzenie specjalnych zni¿ek na pro-
tetykê. Zaœ wszyscy pacjenci bêd¹ mieli
zni¿ki w soboty. Zapraszamy serdecznie
na fotele...

- To ja poproszê ten laser erbowy, bez
borowania.

- Oczywiœcie. Pacjent nasz Pan!
AS 2009

PACJENT NASZ PAN!
Rozmowa z doktor Barbar¹ Iwañczyk prowadz¹c¹ od 26 lat na
Pradze Po³udnie Przychodniê Stomatologiczn¹ „Laserdent”.
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REKLAMA REKLAMA

SZAFYSZAFY,,
GARDEROBYGARDEROBY,,
MEBLEMEBLE
KUCHENNEKUCHENNE

Przyk³adowa zabudowa wnêki
z drzwiami przesuwnymi o wymiarach

wys. 270, szer. 160, g³. 70.
Wnêtrze kolor, wype³nienie drzwi:

1 x lustro, 1 x p³yta.
Koszt z monta¿em 1220 z³
Tel. 0504−925−811

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

ul. Błękitna 95 (Wawer)
ul. Trakt Brzeski 59 (Stara Miłosna)
ul. Niemcewicza 2 (Wesoła)
tel. 0509 661 103

Us³ugi Informatyczne
dla Twojego biura

Sieci Komputerowe
Instalacja/utrzymanie

Awarie - szybkie
usuwanie

Sprzêt komputerowy
0 602 721 222

info@itelements.pl

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

www.krasphone.pl
�� CH Szembeka

ul. Zamieniecka 90 paw. 311,
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60
e−mail: sklep@krasphone.pl

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 2, 9 i 16.12
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

TTTTwwwwóóóó jjjj     FFFF rrrr yyyyzzzz jjjj eeee rrrr
N O W O Œ Æ !

�� regeneracyjno-od¿ywcza
sauna do w³osów

�� zabiegi przeciw wypadaniu
w³osów

ul. Siennicka 22
tel. 022 813−64−36

D¿entelmeni nie rozmawiaj¹ o pieni¹dzach – d¿entelmeni je maj¹. Najwyra-
Ÿniej ta zasada przyœwieca rz¹dz¹cej Stolic¹ koalicji. Bud¿et na rok 2010 Pani
Prezydent z³o¿y³a – zgodnie z przepisami – w po³owie listopada. Rada jego przy-
jêcie zaplanowa³a na… 10 grudnia. Tempo iœcie ekspresowe. Wiêkszoœæ komisji
zaopiniowanie bud¿etu za³atwia wiêc w tym roku na jednym posiedzeniu, nie
wnikaj¹c w szczegó³y. 

Jaki jest ten bud¿et? Jak na rok wyborczy przysta³o: spokojny. Wbrew obawom
pesymistów nie jest „bud¿etem ciêæ”. Mo¿e dlatego, ¿e co by³o do „wyciêcia”
w inwestycjach zosta³o wyciête jesieni¹? Nie jest tak¿e – jak chcieli specjaliœci od
marketingu – „bud¿etem fajerwerków”. Przed wyborami nie ma wiêc co liczyæ
na nag³e, szybkie i niestaranne, ale widowiskowe remonciki. Jeden z radnych
podsumowa³ „to taki bud¿et kury domowej: wszystko dok³adnie i poprawnie po-
uk³adane.” 

Najciekawsze jest – jak zwykle – to, co w bud¿ecie mo¿na przeczytaæ miêdzy
wierszami. A mo¿na m.in., i¿ w przysz³ym roku ¿adna z planowanych na pocz¹t-
ku kadencji przez PO prywatyzacji miejskich spó³ek nie odbêdzie siê. Nie widaæ
tak¿e jakichkolwiek wymiernych efektów setek tysiêcy z³otych wydanych na ba-
dania i ekspertyzy oraz zagraniczne wycieczki, maj¹ce przysporzyæ miastu inwe-
stycji w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. Nie ma tak¿e planowanego
zwiêkszenia przychodów z PIT i CIT, czyli mówi¹c po ludzku podatków p³aconych
przez mieszkañców. 

Akurat ten ostatni brak nas nie dziwi w sensie merytorycznym. Dziwi nato-
miast, i¿ spece od uk³adania bud¿etu postanowili na piœmie potwierdziæ w ten spo-
sób absolutn¹ nieudolnoœæ Biura Promocji Miasta kierowanego przez pani¹, która
przejdzie do historii jako osoba pragn¹ca wyrzucaæ przez okno fortepiany. Biuro
to od trzech lat zapowiada akcjê promocyjn¹ maj¹c¹ sk³oniæ osoby mieszkaj¹ce
w Warszawie, ale tu niezameldowane do p³acenia podatków w Stolicy. Ustawowo
mo¿liwoœæ taka istnieje, ale ma³o kto z niej korzysta. Mamy – jak widaæ – koniec
listopada. I co? Jak co roku nic, a koniec roku podatkowego za nieco ponad mie-
si¹c. Opiesza³oœæ Biura Promocji w tym zakresie mo¿na przeliczaæ na utracone
z³otówki. Eksperci k³óc¹ siê tylko, czy to 150 czy 340 milionów. S³owem: nowy
szpital czy nowy most. Ale pani dyrektor ma siê dobrze. 

Nieco gorzej mog¹ siê mieæ psy. Zw³aszcza te, którym ¿ycie i tak siê nie u³o¿y-
³o. Biuro Ochrony Œrodowiska (dotkniête „nadzorem” wiceprezydenta, który od-
suniêty zosta³ od nadzorowania zdrowia) w najwiêkszej konspiracji i w pocie czo-
³a przygotowuje „psi¹ uchwa³ê”. Pocz¹tkowo mia³a zawieraæ dwa elementy: obo-
wi¹zek wszczepiania psom elektronicznych czipów identyfikuj¹cych oraz zapisa-
nia, i¿ w Warszawie dzia³a tylko jedno schronisko. Z oboma elementami mo¿e byæ
jednak problem: na czipy trzeba zrobiæ przetarg (kasa!), a nastêpnie wyt³uma-
czyæ ludziom, i¿ obowi¹zek znakowania wprowadzono (promocja). Trzeba tak¿e
sk³oniæ np. lekarzy weterynarii do zaopatrzenia siê w stosowny sprzêt. W przy-
padku schroniska wydawa³oby siê, ¿e problemu nie ma, bowiem zdaniem urzê-
dników i tak jest jedno. Otó¿ nie. Poza Paluchem dzia³a kilkanaœcie przytulisk.
Czêœæ z nich dofinansowywana jest przez Miasto. Po rewolucyjnym pomyœle sto-
³ecznych urzêdników musia³yby zostaæ zlikwidowane. Prawdopodobnie razem
z mieszkaj¹cymi w nich psiakami, niestety… Wieœæ gminna niesie, i¿ gdy infor-
macja o wielomiesiêcznych staraniach urzêdników w tym zakresie (d³ubi¹ tê
uchwa³ê ponad pó³ roku) dotar³a wreszcie do Pani Prezydent, awantura by³a ta-
ka, ¿e s³ychaæ by³o na Paluchu. Jeœli zaprzyjaŸniony z nami kundel szczeka praw-
dê, Pani Profesor kaza³a czipy od³o¿yæ na nastêpn¹ kadencjê i podejœæ do sprawy
„edukacyjnie, a nie rewolucyjnie”, a od przytulisk odczepiæ siê raz na zawsze. 

PODPATRYWACZ

KUNDEL W RÊKACH MAGISTRATU

Zarz¹d SM „Przyczó³ek Grochowski” z siedzib¹ w Warszawie ul. Ostrzycka 2/4 na pod-
stawie obowi¹zuj¹cego w Spó³dzielni „Regulaminu przeprowadzania przetargów o usta-
nowienie prawa do lokalu w SM „Przyczó³ek Grochowski” zatwierdzonym Uchwa³¹ Ra-
dy Nadzorczej Nr 8/08 z dnia 04.02.2008 r. – og³asza przetarg nieograniczony na usta-
nowienie prawa odrêbnej w³asnoœci do  lokali mieszkalnych:

�� nr 75 przy ul. Opinogórskiej 2 o powierzchni u¿ytkowej 37,5 m2, sk³adaj¹cego siê
z 2 pok., kuchni oraz ³azienki z wc, usytuowanego na 5 piêtrze - cena wywo³awcza
191 270,00 z³

�� nr 39 przy ul. Brac³awskiej 10 o powierzchni u¿ytkowej 39,0 m2, sk³adaj¹cego siê
z 2 pok., kuchni oraz ³azienki z wc, usytuowanego na 2 piêtrze - cena wywo³awcza
204 230,00 z³

Osoby zainteresowane przetargiem winny sk³adaæ swoje oferty w zamkniêtych ko-
pertach w biurze Zarz¹du Spó³dzielni pok. nr 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia
14.12.2009 r. do godziny 1600. Z regulaminem przetargów mo¿na zapoznaæ siê w biu-
rze Spó³dzielni pok. nr 6 oraz na stronie internetowej: www.przyczolek.waw.pl. 
Lokale mo¿na ogl¹daæ po wczeœniejszym uzgodnieniu telefonicznym (22) 810-40-73; 
(22) 813-00-16, (22) 810-16-55.

Wydawa³oby siê, ¿e po dwu-
dziestu latach demokracji to
has³o z okresu minionego
nie ma w Polsce racji bytu.
Od dawna nie istnieje urz¹d
cenzury, a wolnoœæ s³owa
zapisana jest w Konstytucji.
Dziœ ka¿dy mo¿e mówiæ i pi-
saæ, co chce, ka¿dy mo¿e
za³o¿yæ radio, uruchomiæ
prywatn¹ telewizjê, czy
otworzyæ gazetê. 
Wolnoœæ s³owa spowodowa³a wielki

rozwój prasy lokalnej, która sta³a siê jed-
nym z fundamentów polskiej demokracji.
Informuje spo³eczeñstwo o poczynaniach
w³adz lokalnych, czyli inaczej mówi¹c - pa-
trzy na rêce tej w³adzy, która jest najbli¿ej
obywatela, od której bezpoœrednio zale¿y
jego los.

A jednak – choæ w sensie ustrojowym
prasie lokalnej nic nie zagra¿a, to w prakty-
ce zawis³y nad ni¹ ciemne chmury. Tym ra-
zem nie chodzi o zapisy cenzuralne, tym ra-
zem rzecz rozgrywa siê w sferze pieniê¿nej.
Coraz liczniejsze samorz¹dy wydaj¹ bo-
wiem w³asne „gazety” lokalne. Z bud¿etów
miast i gmin wydzielane s¹ specjalne fun-

dusze, dziêki którym powstaj¹ druki samo-
rz¹dowe, poœwiêcone g³ównie prezentowa-
niu osi¹gniêæ w³adzy. W ten sposób liczne
samorz¹dy spe³niaj¹ swoje oczekiwania –
¿eby je wy³¹cznie chwaliæ, ¿eby g³osiæ m¹-
droœæ i zas³ugi pana wójta, burmistrza, czy
prezydenta miasta. 

Uczestnicy konferencji „Wolnoœæ s³owa
w prasie lokalnej. Prasa lokalna a normy
ochrony konkurencji i pluralizm medial-
ny”, która pod koniec paŸdziernika odby³a
siê w Krakowie, wprost stwierdzili, ¿e za-
gro¿ona jest jedna z najwa¿niejszych funk-
cji, któr¹ ma do spe³nienia prasa lokalna –
spo³eczna kontrola administracji rz¹dowej
i samorz¹dowej. W stanowisku przyjêtym
na tej konferencji mówi siê wrêcz, ¿e wy-
stêpowanie samorz¹dów lokalnych w roli
wydawców prasy jest szkodliwe i nie po-
winno mieæ miejsca. Zdaniem uczestników
konferencji nie nale¿y ³¹czyæ funkcji biule-
tynu informacyjnego – organu administra-
cji, z funkcj¹ niezale¿nej prasy. Jest to po-
wa¿ne podwa¿anie wolnoœci s³owa i prawa
obywateli do dostêpu do informacji. 

Istotne zastrze¿enia etyczne i formalne
wzbudza te¿ praktyka ³¹czenia przez wy-
dawców pism samorz¹dowych funkcji pu-
blicznych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹.
Op³acanie swojej dzia³alnoœci wydawniczej

z pieniêdzy wyp³acanych sobie dziêki jed-
noczesnemu pe³nieniu funkcji publicznych,
jest niedopuszczalne. Poza tym, ¿e s¹ to sy-
tuacje oczywiœcie korupcjogenne, to jedno-
czeœnie jest to podmywanie istoty prasy lo-
kalnej. Przeznaczanie pieniêdzy na pisma
w³asne samorz¹dów, a nie na woln¹ prasê,
zabieranie reklam, które s¹ podstaw¹ bytu
prasy lokalnej, to gorzej ni¿ cenzura. Wte-
dy przynajmniej warunki gry by³y jasno
okreœlone: wolnoœæ s³owa by³a ograniczona
prawem. Teraz – przy pozornym respekcie
dla prawa - wolnoœæ s³owa ograniczana jest
przy pomocy pieniêdzy. To nie jest uczci-
we!

Uczestnicy krakowskiej konferencji po-
stuluj¹ wiêc wprowadzenie rozwi¹zañ,
które jednoznacznie okreœl¹ zasady wyda-
wania biuletynów informacyjnych przez
organa administracji i samorz¹dy wszyst-
kich szczebli. Ich zdaniem w³aœciwe zapisy
zawarte s¹ w projekcie nowelizacji prawa
prasowego, przedstawionego przez Izbê
Wydawców Prasy. Uwzglêdnienie przez
ustawodawcê proponowanego w tym pro-
jekcie zakazu wydawania prasy przez orga-
na administracji pañstwowej i samorz¹do-
wej, zapobieg³oby wypaczaniu spo³ecznej
funkcji prasy oraz naruszaniu zasad konku-
rencji na lokalnym rynku prasowym. 

Stanowisko to podpisali uczestnicy kon-
ferencji: Helsiñska Fundacja Praw Cz³o-
wieka, Izba Wydawców Prasy i przedstawi-
ciele prasy lokalnej. Red.

Sprawa jest wa¿na, bo
przedsiêwziêcie dotyczy naj-
m³odszych. „Szansa na przed-
szkole” to po prostu szansa na
wyrównanie poziomu eduka-
cyjnego dla dzieci, które
z ró¿nych wzglêdów nie do-
sta³y siê do przedszkola
w normalnym trybie. Projekt
dofinansowany jest przez
Uniê Europejsk¹, która prze-
znaczy³a na ten cel blisko
milion z³otych. 

Akcja adresowana jest do
dzieci w wieku 3-5 lat, które nie
chodzi³y do przedszkola z po-
wodów zdrowotnych, rodzin-
nych lub najzwyczajniej zabra-
k³o dla nich miejsca. Obecnie
jest to 60 maluchów w ca³ej
Warszawie i Piastowie. Piêtna-
œcioro z nich alternatywne for-
my wychowania poznaje od
podszewki na Grochowie
w Przedszkolu „Misia Czaro-
dzieja”. Od 30 wrzeœnia dzieci
przychodz¹ tam 3 razy w tygo-
dniu. W wygospodarowanej dla

nich sali i pod opiek¹ doœwiad-
czonego pedagoga ucz¹ siê
i bawi¹. 

- To przedszkole jest szczegól-
ne. Bardzo cieszê siê, ¿e w³aœnie
tu, gdzie panuje naprawdê nie-
zwyk³y klimat, przyjazny dla
ma³ego dziecka, mog³o znaleŸæ
miejsce dodatkowo 15 malu-
chów – powiedzia³a Magdalena
Szlom, prezes „Szansy”. Zajê-
cia odbywaj¹ siê w czterogo-
dzinnych blokach. Realizowana
jest podstawa programowa Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej.
Dzieci ucz¹ siê tu wspó³pracy
z rówieœnikami i czerpi¹ radoœæ
ze wspólnej zabawy. Autorzy
projektu maj¹ nadziejê, ¿e po-
byt w takiej alternatywnej pla-
cówce w pe³ni przygotuje dzie-
ci do póŸniejszego obowi¹zku
szkolnego. Co wa¿ne, za spra-
w¹ „Treningu Umiejêtnoœci
Wychowawczych” edukowaæ
musz¹ siê te¿ rodzice.

Przedsiêwziêcie jest inicjaty-
w¹ Towarzystwa Rozwijania

Aktywnoœci Dzieci „Szansa”.
Miasto Sto³eczne Warszawa jest
jednym z partnerów projektu.
Programem objête s¹ cztery pla-
cówki wychowawcze. Na Woli,
Ochocie, na Pradze Po³udnie
przy ulicy Chrzanowskiego oraz
w Piastowie. Kampania informa-
cyjna dotycz¹ca akcji prowadzo-
na by³a w oœrodkach pomocy
spo³ecznej, a tak¿e na stronach
internetowych urzêdów miast.

- Wspania³y projekt. Eduka-
cja we wczesnym wieku jest
bardzo wa¿na i w du¿ej mierze
kszta³tuje nasz¹ osobowoœæ
W sytuacji, gdy nie wszystkie
dzieci mog¹ tego doœwiadczyæ,
mam przekonanie, ¿e jest to
dla nich szansa - mówi³ To-
masz Kucharski, burmistrz
dzielnicy Praga Po³udnie. 

Olga Kamionek 

Szansa na wyrównanie szans

PRECZ Z CENZURĄ

* 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

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

WYKONUJE:


 renowacjê wszystkich mebli 

tapicerowanych, nowoczesnych i stylowych


 nowe meble na wymiar, wersalki, 

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


 szycie kurtyn, kotar, zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy


 zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce


 posiadamy wybór tkanin i transport

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

� panele podłogowe 
� BARLINEK – deska podłogowa
� panele ścienne 
� panele PCV zew. i wew.
� drzwi wew. i zew. 
� parapety wew. i zew. i marmur włoski
� rozety, rolety
� karnisze, tralki, poręcze
� listwy drewniane, MDF i PCV
� listwy przypodłogowe

PANELE – DRZWI
- TEMAR -

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

MICHALIN-JÓZEFÓW
ul. Ziarnista 13 (od ul. Granicznej), 

tel. 789 59 62, 789 61 07
kom. 600 297 508, 600 813 785

KO£BIEL
ul. 1-go Maja 29, tel. (025) 757 34 73

CZYNNE: PN.-PT 9.00-19.00,
SOB. 9.00-14.00
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„Spo³em” WSS Praga Po³udnie zaprasza na zakupy

do sklepu LUX przy ul. Grochowskiej 252
w wydzielonym stoisku miêsno-wêdliniarskim 

oferujemy do sprzeda¿y

miêso i podroby
po bardzo atrakcyjnych promocyjnych cenach

Dla wygody naszych Klientów dodatkowo
przyjmujemy zamówienia na miêso

wieprzowe, wo³owe i cielêce
codziennie do godz. 18 z realizacj¹ w dniu nastêpnym

Wspó³pracujemy wy³¹cznie z solidnymi i uznanymi producentami

Zapraszamy do zakupów
Sklep czynny: pon.-pt. 6-20, sob. 7-15, niedz. 9-14. 

PP

NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market 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

REKLAMA REKLAMA

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

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

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

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

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

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

�� Maty bambusowe �� ¯aluzje �� Verticale

ul. Patriotów 237 tel. 615−40−40, tel. 698 684 133
e−mail: biuro@oknamaro.pl        www.oknamaro.pl

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

- Szczerze mówi¹c trochê
mnie Pan zaskoczy³. Id¹c do
Pañstwa siedziby spodzie-
wa³em siê spotkaæ kilku
umorusanych sadz¹ komi-
niarzy w zastawionym dra-
binkami pomieszczeniu.
A tu, Francja-elegancja,
komputery, nagrywarki
DVD...

- Zmieni³y siê czasy, meto-
dy i warunki pracy. Oczywi-
œcie, s¹ firmy, które za tym nie
nad¹¿aj¹, ale my narzucamy
bardzo wysoki poziom œwiad-
czenia us³ug, a to wymaga nie
tylko doœwiadczenia, ale tak-
¿e nowoczesnoœci i profesjo-
nalizmu.

- Czyli ju¿ nie tylko dra-
binka, metalowa kula i pal¹-
ca siê gazeta, któr¹ spraw-
dza siê cug?

- Pal¹ca siê gazeta? Jeœli
ktoœ u¿ywa tego sposobu, to
radzê rozstaæ siê z takim
„specjalist¹”. Nowoczesne
czujniki pomiarowe, a nawet
kamery wpuszczane w komi-
ny, to s¹ narzêdzia, którymi
pos³uguj¹ siê profesjonali-
œci.

- I jak widzê po iloœci se-
gregatorów w Pañstwa biu-
rze – nie narzekacie na brak
pracy?

- Mamy tyle zleceñ i tylu
klientów, ¿e praktycznie nie
bierzemy nowych.

- W czasie poprzedniego
sezonu jesienno-zimowego
na terenie stolicy dosz³o do

wielu podtruæ, a nawet
œmiertelnych zatruæ cza-
dem. Mo¿na by³o temu za-
pobiec? W czym le¿¹ przy-
czyny tych tragedii?

- To nie jest tak, ¿e winni s¹
kominiarze. Owszem, trafiaj¹
siê firmy niezbyt rzetelnie
wykonuj¹ce swoj¹ pracê, ale
z wieloletniego doœwiadcze-
nia wiem, ¿e bardzo czêsto
jest tak, ¿e lokatorzy i najem-
cy mieszkañ wrêcz uniemo¿-
liwiaj¹ przeprowadzenie kon-
troli lub naprawy przewodów
kominowych.

- Jak to: uniemo¿liwiaj¹?
- Bardzo czêsto nie wpu-

szczaj¹ kominiarzy do mie-
szkañ, albo w wyznaczonym
i umówionym terminie niko-
go nie ma w lokalu. A potem
mówi¹, ¿e kominiarzy nie by-
³o. Wielokrotnie, na przyk³ad
w budynkach komunalnych,
zabieraliœmy ze sob¹ kogoœ
z administracji ¿eby zobaczy³,
¿e tak w³aœnie jest. ¯e nie mo-
¿emy wykonaæ zlecenia, bo
lokatora nie ma w mieszka-
niu.

- Mo¿e trzeba siê umawiaæ
w takich godzinach, kiedy
ju¿ wszyscy wróc¹ z pracy?
Dzisiaj ³atwo jest utraciæ
pracê i ludzie boj¹ siê zwal-
niaæ...

- Tak, ale trzeba zrozumieæ
kilka rzeczy. Po pierwsze, ¿e
nasza kontrola mo¿e komuœ
uratowaæ ¿ycie i to jest naj-
wa¿niejsze. Po drugie, ¿e

znaczna czêœæ tej pracy wyko-
nywana jest na dachach,
a w sezonie grzewczym bar-
dzo szybko robi siê ciemno
i praca po zmierzchu jest nie-
mo¿liwa. 

- To co zrobiæ ¿eby uœwia-
domiæ lokatorom i w³aœci-
cielom budynków wagê pro-
blemu?

- Uœwiadamiaæ. W³aœnie
nasza korporacja rozpoczê³a
akcjê „Warszawa bez zatruæ”.
W po³owie listopada urucho-
miliœmy specjaln¹ infoliniê.
Dzwoni¹c pod numer: 22 741
20 87 ka¿dy mo¿e bezp³atnie
dowiedzieæ siê wszystkiego
na temat prawid³owoœci
pod³¹czeñ do przewodów ko-
minowych, bezpiecznego
u¿ytkowania urz¹dzeñ gazo-
wych, zagro¿eñ wynikaj¹cych
z u¿ywania piecyków. W ra-
zie potrzeby umo¿liwimy
kontakt z mistrzami kominiar-
skimi.

- To bardzo cenna inicja-
tywa. Ciekawe, czy spotka
siê z zainteresowaniem?

- Tego nie wiemy. To taki
trochê eksperyment. Poprzez
tê akcjê chcemy przyczyniæ
siê do zmniejszenia zatruæ
tlenkiem wêgla, których
w ubieg³orocznym sezonie
grzewczym by³o du¿o.
Uœwiadamianie, jest bardzo
wa¿ne. A wie Pan na przy-
k³ad, ¿e znaczna czêœæ zatruæ
wynika ze zbytniego uszczel-
nienie mieszkañ? Lokatorzy
chroni¹c siê przed zimnem
uszczelniaj¹ okna i drzwi, nie
ma infiltracji, czyli przep³ywu
powietrza, gromadzi siê czad
i tragedia gotowa... 

- No tak, to prosta zasada
fizyki, o której siê zapomi-
na...

- W³aœnie i miêdzy innymi
dlatego te¿ zachêcam do sko-
rzystania z naszej infolinii: 22
741 20 87. AS 2009

Warszawa bez zatruć
„Mieszkaniec” rozmawia z mistrzem
kominiarskim Markiem Wierzbickim 
sekretarzem sto³ecznego oddzia³u
Korporacji Kominiarzy Polskich.

Niepodległa Polska
w CPK−u

O naszej historii czêsto myœlimy stereotypa-
mi. Dobr¹ okazj¹ do ich prze³amania jest wy-
stawa „Teraz bêdzie Polska. Rok 1918” pre-
zentowana na terenie Centrum Promocji Kul-
tury Dzielnicy Praga Po³udnie.

Wernisa¿ odby³ siê wieczorem 14. listopada. Przy ul. Podskarbiñ-
skiej 2 zgromadzi³a siê grupa mieszkañców i wspó³twórcy wystawy,
któr¹ tworzy kilkanaœcie du¿ych tablic. Na tych tablicach zamieszczo-
no zdjêcia, fotogramy i informacje o tym, jak Polska dochodzi³a do nie-
podleg³oœci. 

Bia³o-czerwon¹ wstêgê na pierwszej tablicy odpiêli: naczelnik dzielni-
cowego wydzia³u kultury Dariusz Brzóskiewicz, Tomasz Kuba Koz³ow-
ski z Domu Spotkañ z Histori¹ i Bart³omiej Budzyñski dyrektor Szko³y
Muzycznej w Józefowie. Po otwarciu wystawy Barbara Wasiak, dyrek-
tor CPK, zaprosi³a wszystkich do sali widowiskowej Centrum. Tam To-
masz Koz³owski opowiada³, jak dosz³o do uzyskania przez Polskê nie-
podleg³oœci i wyjaœnia³: – Mamy w Polsce tak¹ sk³onnoœæ, ¿eby pewne
rzeczy za³atwiaæ takimi has³ami – kluczami. Na przyk³ad: rok 1918 – Pi³-
sudski i Lwowskie Orlêta. Czy, aby na pewno...? Œwietnie przygotowana
prezentacja slajdów i prelekcja uœwiadomi³y zebranym, jak bardzo
w tamtym czasie wszystko by³o skomplikowane i jakie czynniki, zdarze-
nia i osoby tak naprawdê wp³ynê³y na odzyskanie niepodleg³oœci. Ca³o-

œciowo, równie
znakomicie poka-
zuje ten czas al-
bum „Rok 1918”.
To na podstawie
m a t e r i a ³ ó w
Ÿród³owych do te-
go albumu, dziêki
Domowi Spotkañ
z Histori¹ oraz
Oœrodkowi Karta
powsta³a prezen-
towana do po³owy
grudnia wystawa.

Wernisa¿owi
towarzyszy³ po-

kaz filmu „Cud nad Wis³¹” w re¿yserii Krzysztofa Nowaka-Tyszowiec-
kiego. Re¿yser by³  mieszkañcem Saskiej Kêpy. Wprowadzenia do fil-
mu dokona³ twórca filmowej muzyki Bart³omiej Budzyñski. Ukazuj¹-
cy wydarzenia, przyczyny i przebieg wojny polsko-bolszewickiej 1920
roku dokument by³ niezmiernie ciekawy. Powsta³ on na podstawie ory-
ginalnych materia³ów filmowych odnalezionych w archiwach rosyj-
skich, brytyjskich i polskich. 

Trzy dni po wernisa¿u, w ramach Dni Lwowa i Kresów Po³udnio-
wo-Wschodnich, w CPK zosta³y zaprezentowane kolejne dwa filmy
poœwiêcone polsko-ukraiñskiemu konfliktowi o Lwów i burzliwym
losom s³ynnej lwowskiej nekropolii – Cmentarzowi Obroñców
Lwowa. Adam Rosiński
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– To co dla dzieci jest prawem, dla
nas – doros³ych powinno byæ obo-
wi¹zkiem – mówi³a Maria Szypnicka
dyrektorka Przedszkola Integracyj-
nego nr 86 przy Centrum Zdrowia
Dziecka podczas IV Biennale Plaka-
tu Dzieciêcego: Prawa Dziecka.
Mam prawo do nauki i zabawy.

Impreza organizowana jest co dwa lata.
Dzieci z ró¿nych przedszkoli, w grupach,
tworz¹ plakaty na tematy zasugerowane im
przez opiekunów. Podczas biennale dzieci
mierz¹ siê z niezwykle powa¿nymi proble-
mami. W poprzednich edycjach konkursu
chodzi³o miêdzy innymi o rodzinê, a nawet
œwiadomoœæ obywatelsk¹. – To sprawa wy-
chowawców, aby dzieci przygotowaæ i wy-
jaœniæ o co chodzi. To jest w³aœnie rola edu-
kacyjna konkursu. Wspólna praca daje im-

puls do rozmowy i nauki, uczy wspó³pracy.
Maluchy jednak œwietnie daj¹ sobie radê,
a ich skojarzenia bywaj¹ zaskakuj¹ce. Co
najwa¿niejsze s¹ to naprawdê piêkne pra-
ce, pobudzaj¹ce wyobraŸniê i warte obej-
rzenia – opowiada³a pani Szypnicka. 

W tym roku biennale odby³o siê 18 listo-
pada. Wybór daty nie by³ przypadkowy.

Dwa dni póŸniej przypada³a 20. rocznica
przyjêcia przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ konwencji o prawach dziecka. Do
wydarzenia nawi¹zywa³ te¿ temat tegorocz-
nego biennale. 

- Myœlê ¿e jest to bardzo atrakcyjna for-
ma dotarcia do dzieci. Poznania ich myœli
i uczuæ. Maluchy s¹ dziœ odwa¿niejsze,
wczeœniej siê rozwijaj¹. My musimy spro-
staæ tym wyzwaniom. Dzieci œwiadome
swoich praw w dzieciñstwie bêd¹ lepszymi
doros³ymi - mówi³a obecna na imprezie
Barbara Kolago, asystentka Rzecznika
Praw Dziecka. 

Wœród zaproszonych znaleŸli siê przed-
stawiciele miasta, dyrekcje przedszkoli bio-
r¹cych udzia³ w konkursie, Rzecznik Praw
Dziecka oraz rodzice. Dla goœci przedsta-
wienie przygotowa³y maluchy z Przedszko-
la nr 86. Najm³odsi spisali siê na medal,
a za wspania³y wystêp otrzymali gromkie
brawa oraz upominki od Rzecznika Praw
Dziecka. Potem nast¹pi³o uroczyste otwar-
cie wystawy plakatów.  

Olga Kamionek

Święto w Parafii
Uroczyst¹ msz¹ œw. w intencji Ojczyzny, której przewodniczy³

ks. bp. Stanis³aw Kêdziora – i koncertem pieœni patriotycznych -
uczcili 11 listopada parafianie Œwiêto Niepodleg³oœci oraz dzieñ
odpustu parafii Matki Bo¿ej Królowej Polskich Mêczenników przy
ul. Spalinowej. (ab)

Prace zaczê³y siê 9. listo-
pada. Wtedy te¿ pad³y deklara-
cje, ¿e budowa potrwa siedem
dni. Trudno by³o w to uwie-
rzyæ, bo z praktyki wiadomo,
¿e publiczne inwestycje czêsto
siê œlimacz¹. Tajemnic¹ szyb-
koœci tej budowy jest to, ¿e
rondo powstawa³o z prefabry-
katów, czyli gotowych elemen-
tów. Problemem zaœ by³
deszcz, który utrudnia³ dro-
gowcom pracê. Niemniej, po
tygodniu, Marcin Zieliñski
z Zak³adu Remontów i Kon-
serwacji Dróg oznajmi³, ¿e ro-
boty zosta³y ukoñczone. Zapy-

tany o koszty budowy rzecznik
ZRiKD przyzna³, ¿e jeszcze
ni¿ zosta³y ca³kowicie podli-
czone, ale szacuje, ¿e wynios¹
kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych,
czyli mniej wiêcej bêd¹ dzie-
siêciokrotnie ni¿sze ni¿
w przypadku budowy ronda
w tradycyjnej technologii. Te
szacunki potwierdza Urszula
Nelken z Zarz¹du Dróg Miej-
skich. 

– To bardzo tani i szybki spo-
sób poprawy bezpieczeñstwa,
a elementy nie s¹ trwale zwi¹-
zane z pod³o¿em. Mogliœmy zle-
ciæ przebudowê skrzy¿owania

przy ul. Stanis³awowskiej i Te-
respolskiej, gdy¿ by³o ono bar-
dzo szerokie. Niestety, niewiele
jest tak szerokich skrzy¿owañ
w Warszawie, ale zamierzamy
wykorzystaæ ten sposób. Za po-
moc¹ prefabrykatów buduje siê
ronda tak¿e w Europie Zacho-
dniej.

- Bardzo trudno by³o z Tere-
spolskiej skrêciæ w lewo, a tak-
¿e przejœæ po pasach – mówi
Monika Stachura, która w tym
rejonie prowadzi klubokawiar-
niê „Legalna”. - Rondo, w sen-
sie pozytywnym, spowalnia
ruch. Liczê, ¿e bêdzie bezpiecz-
niej. To, ¿e samochody teraz
zwalniaj¹ potwierdza Ma³go-
rzata Paw³owska wicedyrektor
szko³y podstawowej „Dida-
sko”, która znajduje siê przy
samym rondzie. Aczkolwiek
zaznacza, ¿e wg niej znacznie
lepsze by³oby rondo zabudo-
wane, z „wysepk¹”, a betono-
we prefabrykaty s¹ zagro¿e-
niem dla kierowców. Wœród

komentuj¹cych ten sposób po-
prawy bezpieczeñstwa ruchu
nie brakuje te¿ sceptyków,
którzy uwa¿aj¹, ¿e to niewiele
warta prowizorka. – Jest to
pewna nowoœæ – komentuj¹ sa-
morz¹dowcy z Rady Kamion-
ka, która wnosi³a o budowê na
tym skrzy¿owaniu sygnalizacji
œwietlnej. – Bêdziemy obser-
wowaæ, czy tak wykonane ron-
do, w zastêpstwie œwiate³, fak-
tycznie spe³ni zadanie. Czy bê-
dzie tutaj mniej wypadków i ko-
lizji.

Samorz¹dowcy zwracali
uwagê, ¿e ci¹g ulic Szaserów-
Stanis³awowska-Miñska prze-
j¹³ czêœæ ruchu z ul. Grochow-
skiej, a w rejonie ronda (skrzy-
¿owania) znajduje siê szko³a,
s¹dy dla obydwu Prag i zasie-
dlane w³aœnie Osiedle „Cora”.
Tak wiêc natê¿enie ruchu jest tu
du¿e i bêdzie ros³o. Kilkakrot-
nie podnosiliœmy ten problem
tak¿e w „Mieszkañcu”. 

Magda K.

Na zdjêciu chór parafialny i proboszcz parafii ks. pra³at Krzysztof
Jackowski. 

Uczyć się i bawić

W SIEDEM DNI RONDO
Czy mo¿na w Warszawie w tydzieñ zbu-
dowaæ rondo? Drogowcy pokazali, ¿e
mo¿na. Tyle w³aœnie trwa³o ustawianie
ronda na Kamionku przy zbiegu ul. Tere-
spolskiej i Stanis³awowskiej.
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MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

WWaarrttoo  uummiieećć  ddaawwaaćć  pprree−−

zzeennttyy,,  aallee  ddoobbrrzzee  tteeżż  uummiieećć

zzaa  nniiee  ddzziięękkoowwaaćć..  JJaakk  ttoo  rroo−−

bbiićć??  NNaa  ppeewwnnoo  nniiee  kkrróóttkkiimm

„„DDzziięękkuujjęę””,,  bboo  ttaakk  ddzziięękkuujjee−−

mmyy  nnpp..  zzaa  wwyyddaanniiee  rreesszzttyy

ww sskklleeppiiee..  AA ttuu  cchhooddzzii  oo ccoośś

wwiięęcceejj!!

PPrrzzyykkłłaadd  ppiieerrwwsszzyy:: dosta−

jesz w prezencie szalik,

który ci się podoba. Zadbaj

o 3 elementy dobrego

podziękowania:1. nazwij pre−

zent, 2. powiedz, co czujesz,

3. doceń gest i staranie.

„Jaki piękny szalik! Ależ bę−

dę teraz elegancka! Zrobiłeś

znakomity wybór, sprawiłeś

mi tyle radości!” 
PPrrzzyykkłłaadd  ddrruuggii:: dostajesz

w prezencie szalik, który ci się

nie podoba. Wypada jednak

podziękować. Tu również za−

stosuj 3 elementy (nie uraża−

jąc nikogo, ale i nie kłamiąc):

Powiedz na przykład tak: „O,

szalik! Naprawdę niezwykły!

Jak miło, że zadałeś sobie ty−

le trudu!” Co jest ważne? Za−

wsze podziękować, nie stroić

fochów nawet, gdy prezent

jest nietrafiony, a zwłaszcza

− pamiętać o trzech czę−

ściach podziękowania.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
JJeemmyy  ttaakkżżee  oocczzaammii..  AAllee  cczzyy  wwiieemmyy,,  ccoo  ttaakk  śślliicczznniiee  wwyygglląąddaa??  OOttoo
pprrzzeegglląądd  nnaajjcczzęęssttsszzyycchh  bbaarrwwnniikkóóww  ssppoożżyywwcczzyycchh..  ZZnnaacciiee  jjee  zz eettyy−−
kkiieett  pprroodduukkttóóww..

Naturalne lub identyczne z naturalnymi kkuurrkkuummiinnaa  ((EE110000)), czer−
wona, pomarańczowa, żółta; jest w curry, ale także w kosmetykach; cchhlloorrooffiill  ((EE114400)) bar−
wa zielona; kkaarrmmeell  ((EE115500)) brązowy, barwi słodycze, napoje a nawet… pieczywo ciem−
ne, lecz nie razowe; kkaarrootteenn  ((EE116600aa)) pomarańczowożółty barwnik roślinny.

Barwniki syntetyczne: ttaarrttrraazzyynnaa  ((EE110022))  barwa żółta, spotykana w napojach i w…
musztardach; żżóółłcciieeńń  cchhoolliinnoowwaa  ((EE110044))  żółtawozielona, jest w żelkach i w cukier−
kach; aazzoorruubbiinnaa  ((EE112222)) czerwona, bywa w dżemach, budyniach, jogurtach i w lodach;
bbłłęękkiitt  uubbrryyllaannttoowwaannyy  ((EE113333)) poprawia kolor warzyw konserwowych.

Ciekawe, że barwniki całkowicie sztuczne, nie występujące w naturze, jak na
przykład biały dwutlenek ttyyttaannuu  ((EE117711)), ma zastosowanie przy produkcji słodyczy
i gum do żucia, ale też korzysta z niego przemysł papierniczy i farbiarski – to do−
skonały, biały pigment do farb! CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Co podaæ na œniadanko, zw³aszcza w szczegól-
ny dzieñ, gdy chcemy, by by³o przepysznie, ale
nie mamy ochoty staæ od œwitu przy kuchni?

✓✓ Pasta jajeczna: ugotuj na pó³twardo kilka jajek (5-6 sztuk).
Chodzi o to, by ca³e bia³ko by³o œciête zaœ ¿ó³tko tylko trochê, nie
powinno byæ ca³kiem p³ynne. Obierz jajka, póki gor¹ce, zmiksuj
szybko z dodatkiem odrobiny soli, czarnego pieprzu, 1-2 ³y¿ek
majonezu, 1 ³y¿ki mas³a. Gdy masa jest g³adka, dodaj siekany drobno szczypiorek, wy-
mieszaj, podawaj póki ciep³e, choæ i na zimno smakuje znakomicie. Taka pasta nada-
je siê te¿ œwietnie jako farsz do naleœników albo do wytrawnych babeczek czy ptysiów.

✓✓ Zdrowy serek: twaro¿ek lub serek homogenizowany (jedno opakowanie) wymie-
szaj bardzo dok³adnie z 1-2 ³y¿kami chrzanu i ³y¿k¹ bardzo gêstej œmietany. Posól do
smaku. Mo¿na posypaæ natk¹ lub koperkiem. To œwietna „zapora” antywirusowa, a je-
œli dodamy nieco wiêcej œmietany (musi byæ naprawdê gêsta), mamy pyszny dip, ta-
ki do nabierania i jedzenia krakersami, pokrojonym w s³upki selerem naciowym, list-
kami cykorii czy s³upkami œwie¿ego ogórka – pole do popisu dla kreatywnych.

✓✓ Pasta wiejska: jaja na twardo zmiksuj z dobrze podsma¿onymi na maœle z ce-
bulk¹ pieczarkami; dodaj pieprz, sól, a gdy zbyt gêste – ³y¿kê czy dwie oliwy. Ta pa-
sta lepiej smakuje na zimno, choæ niekoniecznie wprost z lodówki, jest równie¿ œwiet-
na jako farsz.

✓✓ Pasta serkowa: serek topiony zmiksuj ze œwie¿ym ¿ó³tkiem, 2 – 3 ³y¿kami sosu
maggi i 3-4 ³y¿kami drobno siekanego koperku. Produkty powinny byæ w temperatu-
rze pokojowej. Pycha, tak¿e na zak¹skê!

✓✓ Pasta miêsna: resztê wczorajszej pieczeni czy kurczaka z roso³u zmiksuj z 1 mar-
chewk¹ lub innymi gotowanymi warzywami, lecz miêsa powinno byæ o wiele, wiele wiê-
cej. Dodaj koncentrat pomidorowy gêsty i majonez lub sos tatarski - po 1-2 ³y¿ki ka¿-
dego, wsyp p³ask¹ ³y¿eczkê ³agodnej papryki, zmiksuj ponownie. Œwietne z chlebem
ciemnym i bia³ym, tak¿e z grzankami. Inna wersja tej samej pasty, to miêso plus mar-
chewka plus 2 - 3 ³y¿ki mas³a i 1 ³y¿ka musztardy. Uwaga! Miêso u¿yte do tej pasty po-
winno byæ chude, a gotow¹ pastê serwujemy wy³¹cznie na zimno! PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Pogodny wieczór, rozmawia dwóch ochro−

niarzy: − Słyszałeś, co przytrafiło się Romkowi?
− Nie!

− Wracał wieczorem z teściową do domu.
Raptem teściowa mówi: „Romuś! Patrz, ile gwiazd na niebie!
O, tam spada jedna! Trzeba pomyśleć sobie życzenie, to na
pewno się spełni!”

− No i co? − Nic, Romek sobie pomyślał. − A teściowa? −
Nie zdążyła!!!

☺ ☺ ☺
Spotykają się golfiści. − A Janusz nie przyjdzie?!
− No, nie! Czytamy właśnie w gazecie, że aresztowano nie−

jakiego Janusz W., bo zabił kijem golfowym swoją teściową!
Panowie patrzą po sobie, wreszcie jeden z nich pyta: −

Yyy… a nie piszą tam, ilu uderzeń potrzebował?!

☺ ☺ ☺
Biznesmen smętnie patrzy na wyciągi ze swoich kont i my−

śli: − Kryzys, kryzys! To jeszcze gorsze, niż rozwód! Straciłem
i tak połowę majątku, a żona − nadal ta sama!!!

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

Twój silny charakter i upór sprawi¹, ¿e trudno-
œci, jakie mo¿esz napotkaæ na swojej drodze
uda Ci siê pokonaæ bez przeszkód. Jeœli planu-
jesz jakieœ nowe przedsiêwziêcie, mo¿esz spo-
kojnie pomyœleæ o jego realizacji, a zw³aszcza
w podbojach mi³osnych mo¿e Ci sprzyjaæ
szczêœcie. Wszystko u³o¿y siê pomyœlnie i bê-
dziesz mia³ powody oczekiwaæ, ¿e pod koniec
roku spe³niaj¹ siê Twoje marzenia. 

 BYK 22.04-21.05
Czyjaœ nieoczekiwana wizyta lub wiadomoœæ
wprowadzi w Twoim ¿yciu trochê zamiesza-
nia. Trudno bêdzie pogodziæ now¹ propozycjê
z wczeœniejszymi zobowi¹zaniami. W najbli¿-
szych dniach inicjatywa w sprawach uczucio-
wych nale¿eæ bêdzie do Ciebie. Postaraj siê
wiêc pokazaæ bliskiej osobie jak Ci na niej za-
le¿y. Jesienne wieczory s¹ najmilsze, gdy
spêdzasz czas w sympatycznym towarzy-
stwie... 

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
W Twoim przypadku najbli¿sze dni bêdzie
mo¿na okreœliæ jako „zbieg dziwnych okolicz-
noœci”. Bêdzie ró¿nie, ale na pewno ciekawie.
Nie zra¿aj siê skomplikowan¹ sytuacj¹ i konse-
kwentnie za³atwiaj swoje sprawy. Mo¿esz mieæ
ma³e problemy w sprawach finansowych, ale
one te¿ bêd¹ do pokonania. Wybierz siê nato-
miast do lekarza, aby sprawdziæ swoje zdro-
wie.

�� RAK 22.06-22.07
W najbli¿szym czasie masz w perspektywie ja-
kieœ fascynuj¹ce prze¿ycie w sferze uczucio-
wej. Mo¿e to doprowadziæ Ciê do stanu frustra-
cji, poczujesz siê jak na rozstaju dróg. Decydu-
j¹ca rozmowa z drug¹ osob¹ wyjaœni wiele
w¹tpliwoœci. W sprawach zawodowych musisz
uzbroiæ siê w cierpliwoœæ. W finansach mo¿esz
liczyæ na zwiêkszone dochody pod koniec roku.

�� LEW 23.07-23.08
Przed Tob¹ trudne decyzje, zastanów siê po-
wa¿nie nad nimi. Mo¿esz teraz zyskaæ bardzo
du¿o lub wiele straciæ. Dystans i konsekwencja
- tego bêdziesz musia³ przestrzegaæ przez kil-
ka najbli¿szych dni. Nagrod¹ powinien byæ
spokój i perspektywa dalszego rozwoju zawo-
dowego. W sprawach uczuciowych… gor¹co!

�� PANNA 24.08-23.09
Najbli¿sze dni mo¿e warto wykorzystaæ w spo-
sób bardziej twórczy. Mo¿esz mieæ wiele mo¿-
liwoœci i wszystkie sprzyjaj¹ce. Wzbudziæ to
mo¿e Twój zachwyt, a jednoczeœnie pewien
niepokój, ¿e tyle spraw uk³ada siê zbyt ³atwo.
W sprawach sercowych mo¿esz liczyæ na
uœmiech losu, w finansowych szykuj¹ siê zmia-
ny na lepsze.

�� WAGA 24.09-23.10
Bêdziesz musia³ wykazaæ siê pewn¹ elastycz-
noœci¹ w sprawach zawodowych i osobistych.
Nie wszystko mo¿e siê uk³adaæ po Twojej my-
œli, ale na koñcu tunelu zwykle widaæ œwiat³o.
Ten trudny czas po prostu przeczekaj, nabierz
dystansu do wielu spraw i zajmij siê sob¹.
Masz to tego pe³ne prawo. W jesienne wieczo-
ry spróbuj nadrobiæ zaleg³oœci ksi¹¿kowe i fil-
mowe. 

�� SKORPION 24.10-23.11
To Twoje dobre dni, wszak listopad to twój mie-
si¹c – i chocia¿ ju¿ siê koñczy, nadal jesteœ
w bojowym nastroju i nie warto z Tob¹ zadzie-
raæ. Ale momentami postaraj siê przystopowaæ
i zdobyæ siê na dyplomatyczny gest w kontak-
tach miêdzyludzkich. W sprawach prywatnych
nie szykuj¹ siê wiêksze zmiany, ale jeœli Ty nie
zrobisz pierwszego kroku, wszystko utknie
w martwym punkcie. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Teraz mo¿esz prze¿ywaæ trudne momenty.
Uzbrój siê wiêc w cierpliwoœæ i nie rób wiêcej
ni¿ to potrzebne. Wystrzegaj siê te¿ przesadnie
czarnych myœli, a wszystko u³o¿y siê pomyœl-
nie. Wystarczy, ¿e zachowasz tylko przytom-
noœæ umys³u i spokój. W sprawach sercowych
bez zmian, ale spotkanie z mi³¹ osob¹ na pew-
no poprawi³oby Ci nastrój...

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Mo¿esz teraz odnosiæ jedno zwyciêstwo za
drugim. W sferze spraw finansowych i serco-
wych podlegasz ró¿nym wp³ywom. Musisz po-
myœleæ, na czym naprawdê Ci zale¿y i czego
oczekujesz od ¿ycia. Nie poddawaj siê emo-
cjom i dzia³aj rozwa¿nie. Twoje poczucie hu-
moru pozwoli Ci z optymizmem spojrzeæ na
wiele spraw.

�� WODNIK 21.01-19.02
Sprzyjaj¹ce chwile na podjêcie wa¿nej dla Cie-
bie decyzji w sprawach zawodowych. Perspek-
tywa podniesienia kwalifikacji i poznania no-
wych ludzi bêdzie dla Ciebie dodatkowym
bodŸcem do dalszej samorealizacji. W spra-
wach uczuciowych bez wiêkszych niespodzia-
nek. Sta³e zwi¹zki mog¹ liczyæ na podniesienie
temperatury swoich uczuæ.

�� RYBY 20.02-20.03
Dla niektórych mo¿e to byæ okres szczêœliwych
rozwi¹zañ. Inni mog¹ mieæ problemy z nawi¹-
zaniem kontaktów miêdzyludzkich. Wszystko
to mo¿e zale¿eæ od psychicznego nastawienia
i odrobiny szczêœcia. Ty jednak nie przejmuj siê
zbytnio, bo wszystko znajdzie szczêœliwe za-
koñczenie za parê tygodni. Sprawy dotycz¹ce
pracy za³atwiaj na bie¿¹co.

Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 20/2009: „Aureola ramola”. Nagrodê ksi¹¿kow¹
wylosowa³ p. Tadeusz Zakrzewski z ul. Modliñskiej. Wa¿ne do 04.12.br. 
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ADMINISTROWANIE

�� Administrowanie i zarz¹-
dzanie nieruchomoœciami pro-
fesjonalnie.  Tel. 0608-053-676; 

022 497-67-27 
e-mail:biuro@bznprofil.pl

AUTO−MOTO

� Opony nowe i u¿ywane, prze-
chowywanie opon, prostowanie
felg. Tel. 022 423-59-96
� Skup samochodów. 

Tel. 0792-118-666

AUTO−MOTO/kupię

� Daewoo lub Fiata. 
Tel. 0506-871-924

AUTO−MOTO/sprzedam

� Peugeot 306, 1,6 - 1999r. 
Tel. 508-115-592

KUPIĘ

��AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkê oraz znaczki, monety,
medale. Tel. 0516-400-434
�� Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, meble
i inne przedmioty. 

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

� Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 022 831-36-48

SPRZEDAM

� Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 0606-742-822; 

www.odkurzaczerainbow.pl

FINANSE

RAMKA
BIURO RACHUNKOWE
ul. Krypska 37 lok. 2 
251-68-87; 794-249-246
� Goc³aw – Ksiêgowoœæ, Kadry,
PIT,  www.rewident.waw.pl 

Tel. 697-437-888
�Ksiêgowoœæ ma³ych i œrednich
firm, osobiœcie poprowadzê,
¿yczliwie pomogê, cierpliwie
wyjaœniê. Tel. 022 810-83-60; 

0606-763-006
� Ksiêgowe. Tel. 0509-801-381
� Ksiêgowoœæ – tanio. 

Tel. 0608-475-870
�� Przyjazne Biuro Rachunko-
we – pe³en zakres us³ug – ta-
nio, solidnie, terminowo. War-
to z nami wspó³pracowaæ. 

Tel. 694-454-790

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 

Tel. 022 671-15-79, 
022 613-98-37

� Interna – wizyty domowe.
Tel. 660-594-505

NAUKA

� AAA Angielski, niemiecki –
nauczyciel. Tel. 601-20-93-41
�� ANGIELSKI – M£O-
DZIE¯, DOROŒLI, T£UMA-
CZENIA. DOŒWIADCZE-
NIE, SOLIDNIE, MATURA,
FCE. TEL. 022 610-42-22; 

603-21-33-41
� Angielski, hiszpañski, nie-
miecki i inne - 14 z³/60 min.

Tel. 503-675-560
� J. polski. Tel. 0691-923-889
� Korepetycje: matematyka, j.
polski i inne - 14z³/60 min. 

Tel. 601-440-130
� Liceum dla doros³ych.
Tel. 022 517 77 40; 602 232 879
� Opiekunka dzieciêca – szko³a
policealna, kursy. 

Tel. 22 517-77-40, 
22 310-27-40, fax. 22 879-87-66
� Matematyka – dojazd. 

Tel. 0691-870-045
� Matematyka. 

Tel. 607-163-744
�Matematyka, fizyka – korepety-
cje. Wawer. Tel. 022 615-81-50; 

603-581-282
� Szko³a policealna - dekorator
wnêtrz, opiekunka/guwernantka.
Tel. 22 517-77-40; 602-232-879
� Szkolenia BHP. 
Tel. 22 879-87-66; 602-232-879

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

� 85 m kw. parter. 
Tel. 506-264-487

� Mieszkanie dwupokojowe ul.
Kinowa. Tel. 0504-282-276
� 120 m kw. parter. 

Tel. 506-264-487
� Szembeka – 50 m kw. od za-
raz. Tel. 508-125-938
� 250 m kw. piêtro. 

Tel. 506-264-487
� 450 m kw. parter. 

Tel. 506-264-487
� Piêtro 350 m kw. 

Tel. 506-264-487

NIERUCHOMOŚCI/poszukuję do wynajęcia

� 3 pokoi lub domku gospodar-
czego do 700 z³/mc (mo¿e byæ
do remontu) za opiekê nad osob¹
lub nieruchomoœci¹. 
Tel. 501-831-296; 515-321-386 

NIERUCHOMOŚCI/odstąpię

� Dzia³kê pracownicz¹ ze zwro-
tem zagospodarowania, „Wilga”
przy ul. Ostrobramskiej. 

Tel. 609-27-10-10

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Mieszkanie 2-pokojowe 42,5
m kw., po remoncie, umeblowa-

ne + gara¿ w Bodzentynie (25
km od Kielc). Tel. 600-705-127 

DAM PRACĘ

� Kasjerów i sprzedawców do
sklepów spo¿ywczych w War-
szawie i okolicach. 
Tel. 022/547-05-42; 0510-203-907
� Osobie przy starszym panu –
z zamieszkaniem. 

Tel. 022 672-12-74
� Przyjmê kierowcê do rozwo-
¿enia ciast na terenie Warszawy
w godz. 7.00-15.00. Pilne! 

Tel. 22 815-64-23 
(dzwoniæ 7-13)

SZUKAM PRACY

� Z 35-letnim sta¿em w kadrach
w placówkach medycznych.
gosiat@poczta.neostrada.pl lub
gosiat@interia.eu 
Tel. 603-695-486; 022 879-86-68
� Opiekunka, z autem, angielski
– zaopiekuje siê osob¹ starsz¹,
dzieæmi (okolice Anina). 

Tel. 22 815-24-54

PRAWNE

�� DORADCA PODATKOWY
– porady, k³opoty z fiskusem,
wszystkie podatki, spadki, daro-
wizny, aukcje. Warszawa Go-
c³aw. Tel. 022 672-34-34; 

604-095-656 
www.podatki-doradca.pl

� 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 

RAMKA
KANCELARIA PRAWNICZA
ul. Krypska 37 lok. 2

251-68-87; 794-249-246
�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz. Spra-
wy: cywilne, karne, rodzinne,
spadkowe. Wawer - Anin ul.
Ukoœna. Tel. 022 613-04-30; 

0603-807-481

RAMKA
� Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna Pie-
truk s.c. Konkurencyjne ceny ul.
Olszynki Grochowskiej 11/15
lok. 2, 04-281 Warszawa, I piê-
tro. Tel.022 879-92-29; 0502-
27-51-94; www.pietruk.eu 

OGRODNICZE

� Zak³adanie i pielêgnacja ogro-
dów, porz¹dki. 

Tel. 0888-906-138

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 pralki,
zmywarki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 022 612-95-23, 

0609 105 940
� ABC Remonty biur, mieszkañ
itp. Tel. 691-040-034
� Alarmy, domofony, kamery,
komputery. Tel. 22 371-23-49
�� ALKO – PRZEPROWADZ-
KI 1,50 z³/km. TEL. 512-139-430 
� Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Polsat,
N-ka, Promocja dekoder Polsatu
za 99 z³, 3 m-ce 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 
�� ANTENY, TELEWIZORY
– naprawa. Tel. 022 818-07-17
� Anteny indywidualne, zbior-
cze i satelitarne. Naprawa RTV.
Najwy¿sza jakoœæ us³ug. Ul.
Igañska 32. Tel. 022 813-60-33; 

604-506-278
��Automatyczne pralki – napra-
wa, tanio. Tel. 022 810-67-92; 

0605-404-132
�� BIURO RACHUNKOWE –
WYPROWADZANIE ZALE-
G£OŒCI, PROWADZENIE
KSIÊGOWOŒCI. 

TEL. 502-227-648; 
022 870-67-51

�� CZYSZCZENIE DYWA-
NÓW, wyk³adzin, tapicerki –
KARCHEREM. 

Tel. 0694-825-760
� Cyklinowanie, lakierowanie –
Jacek Szpakowski.

Tel. 022 872-93-03
� Cyklinowanie, uk³adanie, la-
kierowanie - osobiœcie. 
Tel. 0609-542-545; 022 810-70-88
� DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

Tel. 022 642-96-16
�� Elektryczne - G³owacki. 

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

� Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 022 870-27-39; 0502-208-813
� Elektryk – uprawnienia.
Tel. 22 813-77-82; 0502-443-826
� Elektryczne – dom i ogród. 

Tel. 0602-58-75-13
� Firma budowlana wykona
ka¿d¹ robotê. Tel. 602-711-883
�� 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, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia ga-
zowe. Tel. 022 610-18-53;
0662-065-292

�� Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹cze-
nia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 022 610-88-27; 0604-798-744
�� GEODEZJA. 

TEL. 0609-240-602
�� Glazura, malowanie, tapeto-
wanie, hydraulika, elektryka,
panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 022 428-35-53, 

0504 61 88 88
�� Glazura – remonty, fachowe
porady. Tel. 022 424-32-07; 

692-885-279
� Glazura, remonty, hydraulika.

Tel. 022 671-05-82
� Glazura, hydraulika, remonty. 

Tel. 0798-971-896
�� G³adŸ – remonty, fachowe
porady. Tel. 022 424-32-07; 

692-885-279
� G³adŸ, malowanie, glazura. 

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
� Hydraulika wod.-kan., gaz,
CO, piece, kominiarskie. 

Tel. 696-321-228
� LODÓWKI, PRALKI, TE-
LEWIZORY – naprawa. 

Tel. 0694-825-760
�� Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 022 615-76-97; 

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

0504-61-88-88
� Malowanie, tapetowanie i re-
monty. Tel. 022 612-21-74; 

0501-028-073
� Malowanie – g³adŸ gipsowa. 

Tel. 022 612-01-95; 
0510-711-163

� Malowanie, tapetowanie, gi-
psowanie – doœwiadczenie. 

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

Tel. 0 888-785-778
�� Naprawa i przestrajanie te-
lewizorów krajowych i zagra-
nicznych, magnetowidów,
urz¹dzeñ elektronicznych.
Gwarancja i rachunki.

Tel. 022 612-52-23; 
0607 145 196

� Naprawa – pralki, lodówki.
Tel. 0603-047-616; 0502-562-444
�� NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – dojazd. 

Tel. 0602-216-943
�� Naprawa telewizorów
u klienta. Tel. 022 671-94-53; 

0692-420-605

� NAPRAWA LAPTOPÓW,
ODZYSKIWANIE DANYCH,
WYMIANA MATRYC  

techmedica.pl@gmail.com 
Tel. 606-436-475

RAMKA

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulatu-
rê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic
i strychów. Wywóz mebli. Tel.
022 499-20-62 
� Pralki, lodówki. 

Tel. 0601-361-830, 
022 671-80-49, 0604-910-643
� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywa-
nów, magiel. Zak³ad Pralniczy
ul. Igañska 22. 

Tel. 022 870-09-54
�� PRANIE dywanów, wyk³a-
dzin, tapicerki meblowej i samo-
chodowej. Profesjonalnie. Do-
jazd gratis. Tel. 022 619-40-13; 

0502-928-147
� Przeprowadzki. 

Tel. 669-834-024
� Przy³¹cza wod.- kan. 

Tel. 0506-767-073
� Remonty, wykoñczenia. 

Tel. 504-781-725
�� Remontowo-budowlane,
p³ytki, g³adŸ, p³yta KG, pod³o-
gi, malowanie – doœwiadcze-
nie. Tel. 500-198-016
� Szycie na miarê – kostiumy,
garsonki. Tel. 22 870-01-59 

(wieczorem)
� Skup z³omu, makulatury, w³a-
sny transport (na Grochowie
gratis), ul. Komorska 48 obok
bazaru Szembeka. 

Tel. 697-104-304
�� STOLARZ - wykona solidnie
- meble, zabudowy, kuchnie,
szafy, pawlacze i inne. 
Tel. 022 810-38-04; 0602-126-214
�� STUDNIE. 

Tel. 022 789-33-89
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88
� Transport, wykopy, kop-³ad.,
kierownik budowy – uprawnie-
nia. Tel. 509-313-311; 

602-440-484
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771
�Wynajem autokarów: 33 miej-
sca, 43 miejsca oraz 50 miejsc –
wesela, uroczystoœci, przewozy
dzieci na basen. 
Tel. 022 870-57-15; 0602-269-607
� ¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 022 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale, role-
ty antyw³amaniowe – produkcja,
naprawa. Tel. 022 610-23-83
�� WYWÓZ MEBLI I GRU-
ZU, z³omu, œmieci, drzewa, li-
œci, opró¿nianie piwnic. 
Tel. 022 424-17-78; 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

OOOO GGGG ££££ OOOO SSSS ZZZZ EEEE NNNN IIII AAAA     DDDD RRRR OOOO BBBB NNNN EEEE �� OOOO GGGG ££££ OOOO SSSS ZZZZ EEEE NNNN IIII AAAA     DDDD RRRR OOOO BBBB NNNN EEEE �� OOOO GGGG ££££ OOOO SSSS ZZZZ EEEE NNNN IIII AAAA     DDDD RRRR OOOO BBBB NNNN EEEE

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC
CZASOPISMO

SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 

Redaguje zespó³ dziennikarzy przy wspó³udziale mieszkañców. Redaktor naczelny: Wies³aw Nowosielski. Zdjêcia: Leszek Pogorzelski. 
Redakcja: ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel./fax 022 813-43-83, e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl Internet: www.mieszkaniec.pl Wydawca:
P.W.U. „VARIA”, ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel. 022 810-64-12.  Przygot. do druku: MAWA Press tel. 022 870-71-35. Druk:
„ODDI”, tel./fax 048 613-31-88. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Za treœæ og³oszeñ, listów i artyku³ów sponsorowanych (AS)
Redakcja i Wydawca nie odpowiadaj¹.

Nak³ad: 
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Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna
Pietruk s.c. Konkurencyjne
ceny ul. Olszynki Grochow-
skiej 11/15 lok. 2, 04-281
Warszawa, pierwsze piêtro.

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

GAZ, HYDRAULIKA – 24
h, naprawa pieca, termy,
kuchni, pod³¹czenia, upraw-
nienia gazowe. 

Tel. 022 610-18-53; 
0662-065-292

KANCELARIA
PRAWNICZA

ul. Krypska 37 lok. 2
22 251-68-87; 794-249-246

BIURO RACHUNKOWE
ul. Krypska 37 lok. 2 

22 251-68-87; 794-249-246

Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om, maku-
laturê, st³uczkê. Sprz¹tanie
piwnic i strychów. Wywóz
mebli. Tel. 022 499-20-62 

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

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. 195 88

(po³¹czenie bezp³atne);
022 836-69-16; 0608-054-093

Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta
www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWEZAKŁAD 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
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WARSZAWA

Dobrze znany czytelnikom „Mieszkañca” profesor,
d³ugoletni Kierownik Kliniki Kardiologii w Szpitalu
Grochowskim napisa³ bardzo interesuj¹c¹ ksi¹¿-
kê. Ka¿dy znajdzie w niej coœ dla siebie. Fascynu-
j¹co opisane kulisy medycyny, sylwetki niezwy-
k³ych ludzi, migawki z szerokiego œwiata. Refle-
ksje historyczne, obyczajowe, filozoficzne. To
wszystko przetkane wyœmienitym humorem, ¿ywo
napisane, wci¹gaj¹ce. Polecamy, œwietna lektura!
Ksi¹¿ka wkrótce w ksiêgarniach. Obecnie sprze-
da¿ internetowa: www.wydawnictwopert.pl

- O Klinice Kardiologii zwyk³o siê
mówiæ, ¿e jest wizytówk¹ Szpitala Gro-
chowskiego…

- Nasza Klinika dzia³a w Szpitalu Gro-
chowskim od 35 lat, ma najwy¿szy stopieñ
referencyjnoœci, jest jedn¹ z najwiêkszych
i najbardziej aktywnych klinik kardiologii
w Polsce. Dziêki badaniom naukowym
i publikacjom jest znana tak¿e za granic¹.
W ci¹gu minionych 35 lat wypracowaliœmy
sobie solidn¹ markê. O historii Kliniki pisa³
w poprzednim wydaniu „Mieszkañca” prof.
Leszek Ceremu¿yñski. Dysponujemy pe³-
nym zakresem diagnostyki i terapii kardio-
logicznej, w tym miêdzy innymi angiopla-
styk¹ wieñcow¹, zabiegami elektrofizjolo-
gicznymi, echokardiografi¹, testami wysi³-
kowymi ze spiroergometri¹ oraz intensyw-
n¹ opiek¹ kardiologiczn¹. 

- Jesteœcie wa¿nym miejscem na me-
dycznej mapie Warszawy, które oferuje
pomoc w nag³ych przypadkach kardiolo-
gicznych, wymagaj¹cych natychmiasto-
wej interwencji.

- Jako jeden z oœmiu oœrodków w stolicy,
nasza Klinika prowadzi od 2002 roku dy-
¿ur, na który trafia rocznie ponad 450 cho-
rych z zawa³em serca, wymagaj¹cych inwa-
zyjnego leczenia w pracowni hemodyna-
micznej. Przez ca³¹ dobê dy¿urujemy tak¿e
w sali intensywnej opieki kardiologicznej,
gdzie leczymy najciê¿ej chorych. Poza tym,
tak jak pozosta³e oddzia³y szpitala, w Klini-
ce Kardiologii przyjmujemy pacjentów wy-
magaj¹cych pilnego lub planowego lecze-
nia zachowawczego. 

-  Jaka jest skala dzia³alnoœci oddzia-
³u? Ilu pacjentów mo¿ecie przyj¹æ? 

- Obecnie Klinika dysponuje 98 ³ó¿kami.
Dziesiêæ z nich to ³ó¿ka intensywnej opieki
kardiologicznej, które s¹ przygotowane na
przyjêcie nag³ych, ciê¿kich przypadków.
Ostatnie lata nale¿a³y do bardzo pracowi-
tych. Hospitalizowaliœmy rocznie oko³o 4
tys. chorych, wykonaliœmy ponad 2300 za-
biegów koronarografii i angioplastyki, po-
nad 500 zabiegów elektrofizjologicznych.
Tysi¹c naszych pacjentów skorzysta³o z te-
stów wysi³kowych, a 3,5 tys. – z badañ

echokardiograficznych. Poza tym, przy na-
szej Klinice dzia³a poradnia specjalistycz-
na, która rocznie udziela porad oko³o 7 tys.
pacjentów. 

- Co w tej chwili jest najwiêksz¹ bo-
l¹czk¹ Kliniki?

- Doskwieraj¹ nam trudne warunki loka-
lowe. Sale chorych s¹ ma³e i ciasne, kilku-
osobowe. Brakuje wêz³ów sanitarnych. Na
54 ³ó¿ka na I piêtrze oddzia³u mamy tylko
dwie ³azienki. Oddzia³ nie spe³nia unijnych
wymogów sanitarno- technicznych. Bardzo
piln¹ potrzeb¹ jest remont oddzia³u. Dobr¹
perspektywê stanowi planowana budowa
nowego pawilonu szpitala, który pomieœci
m.in. oddzia³ intensywnej opieki kardiolo-
gicznej. Liczymy te¿ na  zakup 64-rzêdo-
wego tomografu komputerowego. W tej
chwili nasi pacjenci, czêsto w stanie zagro-
¿enia ¿ycia, by skorzystaæ z tego typu dia-
gnostyki, s¹ wo¿eni po ca³ej Warszawie.

- Czy oddzia³ na siebie zarabia?
- Jesteœmy si³¹ napêdow¹ szpitala. Nasza

Klinika przynosi rocznie ponad 4 miliony
z³otych zysku netto. Kontrakt z Narodo-

wym Funduszem Zdrowia w zakresie kar-
diologii jest korzystny. Problem w tym, ¿e
Szpital Grochowski ma bardzo du¿e zad³u-
¿enie, które poch³ania wypracowany przez
nas zysk. Œrodki te mog³yby byæ przezna-
czone na zakup niezbêdnego sprzêtu, po-
prawê warunków lokalowych i podwy¿sze-
nie p³ac. W tej sprawie potrzebne s¹ roz-
wi¹zania systemowe, które spowoduj¹ od-
d³u¿enie szpitala i pozwol¹ mu wreszcie
normalnie pracowaæ. Klinika mog³aby wy-
konaæ o po³owê wiêcej zabiegów i badañ,
na które czekaj¹ pacjenci, gdyby NFZ za-
pewni³ odpowiednie finansowanie. 

- Co wyró¿nia Klinikê Kardiologii
w Szpitalu Grochowskim?

- Myœlê, ¿e nasz¹ najwiêksz¹ wartoœci¹
jest bardzo dobrze wykszta³cony i doœwiad-
czony zespó³ lekarski i pielêgniarski.
W sk³ad zespo³u wchodzi m.in. 3 profeso-
rów, 2 docentów, 13 doktorów medycyny,
15 kardiologów i 14 specjalistów w zakre-
sie chorób wewnêtrznych. W zespole pielê-
gniarskim jest 14 osób z wy¿szym wy-
kszta³ceniem. Oprócz leczenia chorych,
w ramach dzia³alnoœci Kliniki Kardiologii
Centrum Medycznego Kszta³cenia Pody-
plomowego, prowadzimy szkolenie pody-
plomowe w zakresie specjalizacji z interny
i kardiologii. W ostatnich dwóch latach
z powodu realizacji unijnego programu
„Kapita³ Ludzki” prawie podwoi³a siê licz-
ba godzin naszych wyk³adów i zajêæ dy-
daktycznych. Prowadzimy te¿ w³asne bada-
nia naukowe i bierzemy udzia³ w wieloo-
œrodkowych badaniach klinicznych. Zgro-
madzenie wykwalifikowanego i zaanga¿o-
wanego zespo³u Kliniki wymaga³o wielu
lat pracy. Najwiêkszym zagro¿eniem,
w moim przekonaniu, jest jego dezintegra-
cja. Dlatego trzeba zrobiæ wszystko, aby
ten zespó³ móg³ normalnie pracowaæ.

- Czego ¿yczy³by Pan sobie, pacjentom
i Klinice z okazji jubileuszu?

- Moim zawodowym marzeniem jest, ¿e-
by Klinika mog³a spe³niaæ standardy euro-
pejskie i rozwijaæ siê dalej w ¿yczliwej at-
mosferze. Chcia³bym, aby dla zespo³u Kli-
niki, prowadz¹cego jednoczeœnie intensyw-
n¹ dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ i badania nau-
kowe, jak przez ca³e 35 lat najwa¿niejsi po-
zostali nasi pacjenci. Chcia³bym, abyœmy
mogli zapewniæ chorym normalne warunki
pobytu w szpitalu. 

- Dziêkujê za rozmowê.
Marta Maruna

„Mieszkaniec” rozmawia z prof. dr hab. n. med. Andrzejem Budajem
- kierownikiem Kliniki Kardiologicznej CMKP w Szpitalu Grochowskim.
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Nie mo¿na uzyskaæ zgody wiêkszoœci wspó³w³aœcicieli w sprawach do-
tycz¹cych zarz¹du rzecz¹ wspóln¹ albo wiêkszoœæ wspó³w³aœcicieli na-
rusza zasady prawid³owego zarz¹du lub krzywdzi mniejszoœæ - zasady
zarz¹du rzecz¹ wspóln¹ w œwietle regulacji kodeksu cywilnego.

Ka¿dy ze wspó³w³aœcicieli jest obowi¹zany do
wspó³dzia³ania w zarz¹dzie rzecz¹ wspóln¹.
Wspó³dzia³anie przy wykonywaniu zarz¹du jest
nie tylko prawem, ale i obowi¹zkiem ka¿dego ze
wspó³w³aœcicieli i polega na podejmowaniu
czynnoœci dotycz¹cych przedmiotu wspólnego
prawa wspó³w³aœcicieli w ich wspólnym, dobrze
pojêtym, interesie. Mimo, i¿ Ustawodawca nie
przewidzia³ wprost sankcji w przypadku naru-
szenia przez wspó³w³aœciciela obowi¹zku
wspó³dzia³ania, to z uwagi na fakt, i¿ obowi¹zek
wspó³dzia³ania w zarz¹dzie rzecz¹ wspóln¹ jest
obowi¹zkiem ci¹¿¹cym ex lege na ka¿dym
wspó³w³aœcicielu w stosunku do pozosta³ych, je-
go naruszenie mo¿e wywo³aæ okreœlone skutki
prawne jak na przyk³ad doprowadziæ do wyzna-
czenia zarz¹dcy albo uzasadniaæ roszczenie
odszkodowawcze z art. 471 k.c. Do czynnoœci
zwyk³ego zarz¹du rzecz¹ wspóln¹ potrzebna jest zgoda wiêkszoœci wspó³w³aœci-
cieli, przy czym wiêkszoœæ wspó³w³aœcicieli oblicza siê wed³ug wielkoœci udzia-
³ów. W braku zgody wiêkszoœci wspó³w³aœcicieli, ka¿dy ze wspó³w³aœcicieli mo¿e
¿¹daæ upowa¿nienia s¹dowego do dokonania czynnoœci. Je¿eli wiêkszoœæ
wspó³w³aœcicieli postanawia dokonaæ czynnoœci ra¿¹co sprzecznej z zasadami
prawid³owego zarz¹du rzecz¹ wspóln¹, ka¿dy z pozosta³ych wspó³w³aœcicieli
mo¿e ¿¹daæ rozstrzygniêcia sprawy przez s¹d. Orzeczenie s¹du uwzglêdniaj¹-
ce wniosek wspó³w³aœciciela o rozstrzygniêcie sporu przez s¹d maj¹ce zapobiec
dokonaniu czynnoœci pozosta³ych wspó³w³aœcicieli polega na wydaniu zakazu
dokonania zamierzonej czynnoœci. Naruszenie tego zakazu spowoduje, gdy jest
to czynnoœæ prawna, jej niewa¿noœæ, a gdy jest to czynnoœæ faktyczna i wyniknie
z niej szkoda - wspó³w³aœciciele, którzy jej dokonali, ponios¹ odpowiedzialnoœæ
odszkodowawcz¹. Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ ingerencja s¹du, wyra¿aj¹ca siê
w pozbawieniu wspó³w³aœcicieli prawa zwyk³ego zarz¹du, jest œrodkiem wyj¹tko-
wym. Je¿eli nie mo¿na uzyskaæ zgody wiêkszoœci wspó³w³aœcicieli w istotnych
sprawach dotycz¹cych zwyk³ego zarz¹du albo, je¿eli wiêkszoœæ wspó³w³aœcicie-
li narusza zasady prawid³owego zarz¹du lub krzywdzi mniejszoœæ, ka¿dy ze
wspó³w³aœcicieli mo¿e wyst¹piæ do s¹du o wyznaczenie zarz¹dcy. 

Wspó³w³aœciciel sprawuj¹cy zarz¹d rzecz¹ wspóln¹ mo¿e ¿¹daæ od pozosta-
³ych wspó³w³aœcicieli wynagrodzenia odpowiadaj¹cego uzasadnionemu nak³ado-
wi jego pracy. Zarz¹dc¹ ustanowionym przez s¹d mo¿e byæ jeden ze wspó³w³a-
œcicieli lub te¿ osoba trzecia. Zarz¹dca jest upowa¿niony do dokonywania czyn-
noœci zwyk³ego zarz¹du. Wzglêdem wspó³w³aœcicieli Zarz¹dca odpowiedzialny
jest za nale¿yte wykonywanie swoich obowi¹zków, nie jest jednak przedstawicie-
lem wspó³w³aœcicieli, bo dzia³a w imieniu w³asnym. Do zarz¹dcy odnosz¹ siê
przepisy kodeksu postêpowania cywilnego o zarz¹dzie rzecz¹ wspóln¹ (art. 611-
616 oraz 931 i n. k.p.c.). Pomimo ustanowienia zarz¹du s¹dowego dokonywanie
czynnoœci przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du nale¿y nadal do wspó³w-
³aœcicieli. 

Ka¿dy ze wspó³w³aœcicieli nie sprawuj¹cych zarz¹du rzecz¹ wspóln¹ mo¿e ¿¹-
daæ w odpowiednich terminach rachunku z zarz¹du. Uprawnienie to ma charak-
ter imperatywny i nie mo¿e go wy³¹czyæ umowa wspó³w³aœcicieli. 

/-/ adw. Robert Smoktunowicz
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Przed rokiem opisaliœmy k³opoty czytelni-
ków „Mieszkañca” z operatorami telewizji
kablowych. Teraz zwróciliœmy siê o opinie
o funkcjonowaniu kablówek.

Przypominam, ¿e opisaliœmy sytuacjê posiada-
czy telewizorów po zaprzestaniu wysy³ania sygna-
³u z Pa³acu Kultury („Sygna³ TV do poprawki”). Ja-
koœæ odbioru, jeœli w ogóle by³a, okaza³a siê dra-
matycznie niska. Ratunkiem dla wielu okaza³y siê
propozycje telewizji kablowych. Niestety wiele do
¿yczenia pozostawia³ sposób kontaktowania siê
potencjalnych klientów z operatorami telewizji ka-
blowych. Wyjaœnienia, co do sposobu korzystania
oraz zawierania umów by³y w znacz¹cym stopniu
niejasne b¹dŸ niezrozumia³e. W publikacji „Aster
tañszy dla wybranych” podaliœmy, ¿e w ró¿nych
dzielnicach op³aty abonamentowe mia³y ró¿ne ce-
ny. Ceny promocyjne kierowane by³y do nielicz-
nych zamiast do ogó³u. Bezpoœrednio po ubieg³o-
rocznej publikacji klienci uzyskali mo¿liwoœæ sko-
rzystania z promocyjnej ceny. 

Teraz sprawdzamy, co siê zmieni³o. Oferta pro-
mocyjna Aster: Internet 2 Mb/s – 19,00 z³, telewizja
kablowa – 33,00 z³. Umowa na 24 miesi¹ce z gwa-
rantowan¹ cen¹. Œródmieœcie: Promocja dostêpna

przy ul. Krochmalnej 3, 2. Promocja niedostêpna
przy ul. Pereca 2. Ochota: Promocja dostêpna
w Al. Jerozolimskich 131 do 141. Promocja niedo-
stêpna w Al. Jerozolimskich 145, 147. Mokotów:
Promocja dostêpna przy ul. Broniwoja 8, 10. Pro-
mocja niedostêpna przy ul. Zawrat. Ursynów: Pro-
mocja dostêpna na ul. Pileckiego 130, 130A, 132.
Promocja niedostêpna na przy al. Komisji Edukacji
Narodowej 47. Dziêkujemy Czytelnikom za dostar-
czone informacje.

Przy ul. Stok³osy 2/4 na Ursynowie w jednym
czasie znalaz³y siê ulotki Aster. Na jednej mê¿czy-
zna, przedstawiaj¹cy siê jako mieszkaniec osiedla,
proponowa³ Internet za 19 z³ za sta³e ³¹cze bez li-
mitów œci¹gania i wysy³ania, telewizja za 33 z³ (za
51 kana³ów) i telefon za 19 z³ (30 minut w abona-
mencie). Inny goœæ, informuj¹cy, ¿e jest opiekunem
budynku, oferowa³ te same us³ugi: Internet za 35
z³, telewizjê 33 z³ (za 53 kana³y), telefon za 21 z³.

Czytelnicy, podobnie jak w ubieg³ym roku, skar¿¹
siê na trudnoœci w porozumieniu siê z operatorami
telewizji kablowych. Wielu nie potrafi skorzystaæ
z oferowanych mo¿liwoœci. 

Kto pomo¿e czytelnikom gazety? Kto wyjaœni
ró¿nice cenowe?

Andrzej Rogiñski

Ró¿ne ceny za to samo

TELEWIZJE KABLOWE

§ PRAWNIK RADZI §

Rano i po po³udniu Wa³em
Miedzeszyñskim przeje¿d¿aj¹
tysi¹ce aut. Kolorowe dekora-
cje i ogromny napis „muzeum
kiczu” intryguj¹ zapewne wielu
kierowców, jednak tylko nie-
liczni decyduj¹ siê, aby zjechaæ
z ruchliwej szosy i sprawdziæ
co to za dziwny obiekt powsta³
przy stadninie Trybu³owo.

Samoobrona 
i kupa œmiechu

A warto na chwilê zboczyæ
z trasy i odwiedziæ to miejsce.
Choæby po to, ¿eby wiedzieæ
czego unikaæ urz¹dzaj¹c mie-
szkanie, czy przydomowy
ogródek. W muzeum kiczu za-
brak³o wprawdzie gipsowych
krasnali (co za niedopatrze-
nie!), s¹ jednak inne tandetne
ozdoby, poz³acane figurki
i mnóstwo kiczowatych obra-
zów. – Zbiera³em to wszystko
w domu pod ³ó¿kiem, ale ¿ona
stwierdzi³a wreszcie, ¿e w M2
nie da siê trzymaæ tylu rzeczy –
opowiada o genezie muzeum
Wies³aw Podgórski, jego po-
mys³odawca i za³o¿yciel. Pod-
górski to zawodowy rozœmie-
szacz, clown i brzuchomówca.
Kto wie jednak, czy nie naj-
œmieszniejszym jego wciele-
niem by³a rola doradcy An-

drzeja Leppera, w czasach gdy
lider Samoobrony pe³ni³ funk-
cjê wicepremiera. ¯artowniœ
by³ wówczas jego asystentem
ds. kultury i dziedzictwa naro-
dowego. I ca³kiem powa¿nie
forsowa³ projekt wybudowania
w okolicach Grunwaldu
ogromnego betonowego po-

mnika ku czci triumfu polskie-
go orê¿a nad zakonem krzy-
¿ackim. Ze snu o rycerzach
z betonu zosta³y ma³e gipsowe
odlewy, które Podgórski poka-
zuje teraz w swoim muzeum
kiczu, w okr¹g³ym baraku
o œcianach obwieszonych bo-

homazami. To jego panorama
grunwaldzka.

Dalekosiê¿ne plany
– Mieliœmy kiczowate rz¹dy

i kiczowatych polityków. Poka-
¿emy ich w naszym muzeum.
Podobnie jak urywki kiczowa-
tych filmów, cyrkowe kostiumy
i wiele innych atrakcji – zapo-
wiada³ Wies³aw Podgórski. Na
otwarcie zaprosi³ telewizjê i pa-
radowa³ przed kamer¹ w pocie-
sznym kostiumie, otoczony
wianuszkiem clownów. Zapo-

wiadanych eksponatów nie zd¹-
¿y³ jednak wystawiæ. Czy je-
szcze je wszystkie poka¿e? Tu-
taj nic nie wiadomo do koñca,
nigdy nie mo¿na byæ pewnym
co jest prawd¹, a co blag¹. Za
efektownymi dekoracjami na
pokaz kryj¹ siê sterty klamo-
tów. Podgórski z szelmowskim
uœmiechem sypie dowcipami
jak z rêkawa, a w tandetnym za-
mku strachu miêdzy œcianami
z dykty hula wiatr. Jest jeszcze
karuzela i wozy z cygañskiego
taboru. Wszystko to ma podob-
no przetrwaæ zimê. Ale mo¿na
w¹tpiæ, czy wytrzyma jesienne
deszcze. Warto wiêc odwiedziæ
ten dziwny przybytek, zanim
zniknie z miedzeszyñskiego
krajobrazu tak niespodziewa-
nie, jak w nim zagoœci³.

Tekst i fot. 
Przemysław Bogusz

TROCHĘ SMUTNE 
WESOŁE MIASTECZKO

Pomys³ by³ nawet ciekawy – zebraæ w jednym
miejscu trochê bezu¿ytecznych rupieci i od-
pustowych malowide³ i zrobiæ z nich atrakcjê
turystyczn¹. Ale chyba nie chwyci³, bo nie wi-
daæ, ¿eby do muzeum kiczu wali³y t³umy.
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Polski Czerwony Krzy¿ to
najstarsza organizacja humani-
tarna w Polsce. 

14 listopada, w Mazo-
wieckim Urzêdzie Wo-
jewódzkim odby³ siê
Zjazd Okrêgowy PCK.
Dzia³aczom organizacji
zosta³y wrêczone czerwo-
nokrzyskie medale oraz odzna-
czenia pañstwowe. Prezydent
RP – Lech Kaczyñski odzna-
czy³ Br¹zowym Krzy¿em Za-
s³ugi – Alicjê Domys³awsk¹.
Zas³u¿onymi dawcami krwi
zostali: Mieczys³aw Chodak,
Marian Paczkowski i Roman
Zakrzewski. Sympatycy i dzia-
³acze organizacji zostali wy-

ró¿nieni odznakami honoro-
wymi przez wiceprezesa PCK
– Jerzego Kotowicza, jego
cz³onkiniê – El¿bietê Wierz-
chowsk¹, prezesa Mazowiec-
kiego PCK – Leszka Mizieliñ-
skiego oraz wojewodê mazo-
wieckiego Jacka Koz³owskie-
go. Marsza³ek Województwa
Mazowieckiego – Adam Stru-
zik uhonorowa³ medalem pa-
mi¹tkowym „Pro Masovia” –
Jacka £ysonia oraz Stanis³awa
Or³owskiego. 

� � �
Punkt Informacyjny Urzêdu

m.st. Warszawy zmieni³ swój
adres. Od 24 listopada mie-
szkañcy mog¹ uzyskaæ profe-
sjonaln¹ i kompleksow¹ infor-
macjê dot. funkcjonowania
sto³ecznego ratusza na pl. Ban-
kowym 3/5, a nie jak dotych-
czas przy ulicy Miodowej 6/8.
Punkt jest czynny od ponie-
dzia³ku do pi¹tku w godz.
8.00–16.00. Zmianie nie uleg³
numer infolinii: 0 800 707
047, która bezp³atnie obs³ugu-
je po³¹czenia z numerów sta-
cjonarnych z ca³ego kraju oraz
po³¹czenia z telefonów komór-
kowych. W punkcie mo¿na
uzyskaæ informacje (na miej-
scu oraz telefonicznie) w za-
kresie: danych teleadresowych
poszczególnych biur meryto-
rycznych, wydzia³ów i delega-
tur w dzielnicach Miasta oraz
jednostek miejskich, kompe-
tencji poszczególnych biur me-
rytorycznych oraz jednostek
Miasta z podaniem numeru te-
lefonu, miejsca urzêdowania,
osób zajmuj¹cych siê okreœlo-
nymi sprawami, wydawania
i wymiany dowodu osobistego,
paszportu czy dowodu rejestra-
cyjnego.

� � �
W ramach I Ogólnopolskie-

go Dnia Szczepieñ w Warsza-
wie zostan¹ przeprowadzone
akcje edukacyjno-informacyj-
ne dla wszystkich zaintereso-
wanych szczepieniami. Ogól-
nodostêpne spotkania z eksper-
tami medycznymi odbêd¹ siê
29 listopada o godz.12.00
w trzech centrach handlowych:
Z³ote Tarasy, Wola Park i Tar-
gówek. Wiêcej na stronie:
www.ogolnopolsk idz ien-
szczepien.pl

� � �
W sobotê 21 listopada w sie-

dzibie hotelu „Felix” 10-lecie
swojego istnienia obchodzi³o
Centrum Rehabilitacji „REH-
MEDICA”. Pod t¹ nazw¹ kryj¹
siê dwie nowoczesne przycho-
dnie (na ul. Bohaterewicza
i przy ul. Ml¹dzkiej) oferuj¹ce
swoim pacjentom pe³en zakres
us³ug rehabilitacyjnych – od

pola magnetycznego, przez
aparaty do krioterapii lub elek-
troterapii, przyrz¹dy do rehabi-
litacji, urz¹dzenia do podwod-
nych masa¿y, i wspania³y ba-
sen. Przez dziesiêæ lat istnienia
odwiedzi³o je ponad 800 tys.
osób. Zespó³ REH-MEDIC-i
to grupa oko³o 60 osób s³u¿¹-
cych wykwalifikowan¹ pomo-
c¹. El¿bieta Nowacka szefowa
Centrum Rehabilitacji (na zdjê-
ciu z ma³¿onkiem) w swoim
przemówieniu to w³aœnie Im
dziêkowa³a w szczególny spo-
sób. Za to, ¿e s¹ zespo³em na
którym zawsze mog³a i mo¿e
polegaæ, ludŸmi na których za-
wsze mo¿na liczyæ. Dziêkowa-
³a równie¿ ca³emu zespo³owi
za ciep³y, ¿yczliwy stosunek do
pacjentów, za fachowoœæ, za
chêæ pog³êbiania wiedzy.     

� � �
4 grudnia rozpoczyna siê Fi-

na³ VI edycji zawodów szer-
mierczych „O Puchar Dzielni-
cy Praga Po³udnie”. Cykl za-
wodów jest czêœciowo finanso-

wany ze œrodków m.st. War-
szawy Dzielnica Praga Po³u-
dnie i w znacznym stopniu
przyczynia siê do rozwoju
szermierki na terenie dzielnicy.
Impreza bêdzie równie¿ okazj¹
do spotkania kilku pokoleñ
medalistów Igrzysk Olimpij-
skich i Mistrzostw Œwiata. Za-
wody w Zespole Szkó³ nr 37
im. Agnieszki Osieckiej przy
Al. St. Zjednoczonych, roz-
poczn¹ siê o godz.18.00.

� � �
Na pocz¹tku grudnia br. ru-

sza ostatni nabór na bezp³atne
studia podyplomowe w War-
szawie. Organizatorem jest
Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna
TWP w ramach projektu
„Przedsiêbiorcza Uczelnia”.
Wiêcej informacji na temat stu-
diów na stronie www.wsptwp.eu

� � �
7 listopada odby³ siê w War-

szawie Turniej Tañca Sporto-
wego HAND TO HAND.
Uczestniczy³a w nim grupa 11
zawodniczek z sekcji tañca
sportowego w Klubie Kultury
„Marysin”. 8 z nich zdoby³o
medale. Klasyfikacja w Hip-
Hopie: I miejsce - Alicja Bu-
dzyñska (liga D), III miejsce 
- Paulina Werner (liga D);
I miejsce - Klaudia Grudziñska
(liga C); III miejsce - Kasia
Ciê¿ka (liga C); II miejsce –

Laura Kowalska (liga B). Kla-
syfikacja w DDF (Disco Dance
Freestyle) I miejsce – Wiktoria
Burzycka (bez ligi), II miejsce
– Zosia Wanacka (liga C); III
miejsce – Paulina Werner (liga
D). Opiekunem grupy jest Ro-
bert Jakubowski.

� � �
Wojewoda mazowiecki

og³osi³ konkurs na kartkê œwi¹-
teczn¹. Dom Dziecka, którego
wychowanek zaprojektuje naj-
³adniejsz¹ kartkê, otrzyma na-
grodê – sprzêt komputerowy. 

- Dzieci najpiêkniej potrafi¹
odtworzyæ atmosferê œwi¹t, co

mo¿na by³o zauwa¿yæ pod-
czas poprzedniej edycji

konkursu. St¹d, w tym
roku ponownie za-
chêcamy je do zapre-

zentowania nam swo-
ich oryginalnych pomy-

s³ów – powiedzia³ Jacek Ko-
z³owski, wojewoda mazowiec-
ki. Prace wykonane dowoln¹
technik¹ nale¿y przes³aæ lub
z³o¿yæ osobiœcie do 14 grudnia
br. na adres Mazowieckiego
Urzêdu Wojewódzkiego, Biuro
Wojewody, Oddzia³ Prasowy,
pokój 164, Plac Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa.

� � �
W pochmurny poranek 16 li-

stopada nasz¹ redakcjê odwie-
dzi³ s³oñ. Ró¿owy… Przyszed³
do nas, aby przypomnieæ, ¿e 21
listopada jest Dniem ¯yczliwo-

œci i najlepiej, ¿eby taki dzieñ
trwa³ ca³y rok. S³onik Szczê-
œciarz jest patronem Przedszko-
la Nr 331. Jego dyrektor Ma-
rzena Nowak, która towarzy-
szy³a s³onikowi powiedzia³a -
Szczêœciarz postanowi³ zostaæ
ambasadorem ¿yczliwoœci.

� � �
W sobotê 28 listopada Woj-

skowa Akademia Techniczna
wraz z Pañstwowym Muzeum
Archeologicznym organizuje
historyczn¹ inscenizacjê zdo-
bycia Arsena³u Warszawskie-
go. Otwarta impreza plenero-
wa jest elementem uczelnia-
nego œwiêta WAT po³¹czone-
go z Dniem Podchor¹¿ego.
Ponad jedn¹ trzeci¹ szturmu-
j¹cych Arsena³ stanowiæ bê-
d¹ podchor¹¿owie studiuj¹cy
w uczelni. Impreza rozpocz-
nie siê o godz. 16.00 z³o¿e-
niem kwiatów pod pomni-
kiem por. Piotra Wysockiego
w £azienkach Królewskich,
w godz. 17.00-18.00 na Placu
Pi³sudskiego odbêdzie siê uro-
czysta odprawa i zmiana wart,
o godz. 18.00 przemarsz po-
wstañców Krakowskim Przed-
mieœciem, inscenizacja ataku
plutonów powstañczych przy
bramie Zamku Królewskiego,
ok. godz.19.50 szturm na Ar-
sena³. Oko³o godz. 20.10.
przegl¹d pododdzia³ów na
placu przed Arsena³em. 

(ab) (ewb)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA �� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 - 26.11. godz. 19.00 OPPA - Miêdzynarodowy Festi-
wal Bardów – „Bardowie bez granic”. Wyst¹pi¹: Dota Kehr
(Niemcy), Tatiana Bielanohaja (Bia³oruœ), Johan Meijer (Holan-
dia) i Andrzej Garczarek ((Polska)/ wstêp wolny. Program festi-
walu OPPA; 29.11. godz. 17.30 - Andrzejki Rodzinne. W pro-
gramie: wró¿by, zabawy, bal andrzejkowy dla dzieci, spektakl dla
m³odzie¿y i doros³ych pt.”Karczma Chagalla” w wykonaniu gru-
py teatralnej „Paradoks”, wstêp wolny; 30.11. godz. 18.00 W ra-
mach Swing Clubu – „Mark Shepherd Swing Quartet”, wstêp
wolny; 02.12. godz.17.00 - W cyklu „Spotkania ze sztuk¹” wy-
k³ad „W krêgu opactwa Cluny - romanizm”- wstêp wolny; 04.12.
godz. 18.00 - „Zielony ksiê¿yc” koncert Gra¿yny Orliñskiej
i Grzegorza Machowskiego, wstêp wolny; 06.12. godz. 15.00 -
Impreza Miko³ajkowa Bajka dla dzieci „Jaœ i Ma³gosia” w wyko-
naniu Teatr JUMAJA oraz spotkanie z Miko³ajem, wstêp wolny;
09.12.  godz. 17.00 - W cyklu „Spotkania ze sztuk¹” wyk³ad „Wit
Stwosz – gotyk”, wstêp wolny; 10.12. godz. 18.00 - Na zamkniê-
cie 200 rocznicy urodzin Juliusza S³owackiego, spotkanie z Ale-
ksandrem Nawrockim redaktorem nr „Poezja dziœ” poœwiêcone-
mu twórczoœci wybitnego polskiego romantyka, wstêp wolny;
10.12. godz. 18.00 – Klub Literacki „Praska Przystañ S³owa” -
przedœwi¹teczne spotkanie z poet¹ Miros³awem Bochenkiem po-
³¹czone z promocj¹ jego ksi¹¿ki poetyckiej „Podwórko”; 13.12.
godz.18.00 - Pieœni Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Kuby
Michalskiego. Koncert z okazji rocznicy og³oszenia w Polsce sta-
nu wojennego, wstêp wolny; 14.12. godz. 11.00 i 18.00 - Koncert
kolêd pt.„Dzielmy siê mi³oœci¹” w wykonaniu Szkolnego Teatru
Muzycznego „Zoœka” ze SP nr 163, wstêp wolny; 15.12. godz.
18.00 Projekcja filmów dokumentalnych: „Cienie” i „Droga do.”,
wstêp wolny;
�� Sekcja Warcabowa przy Centrum Promocji Kultury Praga
Po³udnie ul. Podskarbiñska 2 zaprasza dzieci, m³odzie¿ i do-
ros³ych w ka¿dy wtorek w godzinach 16.00-20.00. Wstêp wol-
ny!
�� Biblioteka dla Dzieci ul. Egipska 7 – 02.12. godz. 10.30 –
Przedstawienie dla dzieci „Król Borowik”; 07.12. godz. 17.00
Przedstawienie dla dzieci „Dziadek do Orzechów” – Teatrzyk
„Pan Pomidor”; 
�� Klub Kultury „Marysin” ul. Potockich 111 – 02.12. godz.
16.00 „Magia œwi¹t - ozdoby choinkowe” - Plastyczne warsztaty
rodzinne, wstêp wolny; 05.12. godz. 12.00-14.00 Miko³ajki - za-
bawa dla dzieci i m³odzie¿y prowadzona przez aktorów scen 
warszawskich i spotkanie z Miko³ajem; 09.12. godz. 16.00 Bo¿e
Narodzenie w malarstwie i rysunku; Galeria M³odego Artysty -
wystawa prac dzieci i m³odzie¿y z sekcji klubowych; 11.12.
godz. 18.00 Wawerskie kolêdowanie - koncert kolêd w wykona-
niu artystów scen warszawskich.
��Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 – 27.11. godz.
18.00 - koncert High Metal Concentration. Wyst¹pi¹ w nim gru-
py: Overmind i Outsane, wstêp bezp³atny; 02.12. godz. 18.00 -
„Wiklinowe Bo¿e Narodzenie” - wystawa (szopki, choinki, anio-
³y); 8.12. godz. 18.00 Intermedium improwizuje na motywach
Witkacego – premiera; 9.12. godz. 18.00 „Patrzcie, jak tam gwia-
zda œwiat³em swoim miga” – kiermasz; 10.12. godz. 11.00-13.00
warsztaty malarskie dla Uniwersytetu Z³otego Wieku;
�� Dom Kultury „Rembertów”, ul. Komandosów 8 - do 30.11.
w godz. 14.00 – 20.00. Wystawa prac uczestników sekcji pla-
stycznej DDK „Rembertów” pt. „Horoskopy na 2010 r.”;
�� 29 listopada godz. 12.30 - obchody 179. rocznicy wybuchu
Powstania Listopadowego. Aleja Chwa³y (ul. Traczy)
w godz. 12.30–14.30, a nastêpnie przy Pomniku Bitwy pod
Olszynk¹ Grochowsk¹ przy ul. Szerokiej. Wspó³organizatorzy:
Urz¹d Dzielnicy Praga Po³udnie, Urz¹d Dzielnicy Rembertów,
Parafia pw. Najczystszego Serca Maryi, Parafia pw. œw. Wac³a-
wa, Kr¹g Pamiêci Narodowej, Stowarzyszenie Olszynka Gro-
chowska;
�� Oœrodek Dzia³añ Twórczych „Pogodna” – Filia Oœrodka
Kultury ul. Jana Paw³a II 25 - 28.11. godz. 18.00 Kabaretowy
Projektor: wystêp Kabaretu Macie¿; 29.11. godz. 16.00 Zima
u Kubusia Puszatka - przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Te-
atru ART.-RE.
�� Sala koncertowa Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st. im.
Fryderyka Chopina ul. Namys³owska 4 – 29.11. godz. uroczy-
sty koncert z okazji 5.lecia Chóru Tonika oraz 15.lecia pracy ar-
tystycznej Teodozji Sadowskiej – kierownika Chóru; 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

Zosta³y zakoñczone badania prowadzo-
ne w klinice urologii Wojskowej Akademii
Medycznej w Sankt-Petersburgu (Rosja).
Potwierdzi³y one, ¿e aparat Vitafon jest z po-
wodzeniem u¿ywany do leczenia gruczolaka
(adenomy), poniewa¿ mikrowibracje usuwaj¹
obrzêk i pomagaj¹ usun¹æ bia³ka odbudowu-
j¹ce, które sprzyjaj¹ rozwojowi adenomy.
Przy tym nie ma ¿adnego ryzyka, a wyniki le-
czenia s¹ niejednokrotnie lepsze, ni¿ w przy-
padku terapii lekami, a w po³¹czeniu daj¹ wy-
œmienite rezultaty.

W wielu przypadkach, kiedy pierwotnie zale-
cano chorym operacjê, uda³o siê jej unikn¹æ.

U ponad 80% pacjentów, którzy stosowali
Vitafon do leczenia adenomy, nast¹pi³a po-
prawa potencji.

Zalet¹ metody leczenia wibroakustyczne-
go jest nie tylko efektywnoœæ, lecz i ponie-
sione wydatki materialne. Vitafon kupuje siê
tylko raz i s³u¿y on przed d³ugie lata, a jego
koszt jest porównywalny z kosztem jednej
kuracji lekowej. 

Urz¹dzenie Vitafon posiada certyfikat UE
klasy IIa. 

Informacja: 
www.vitafon.pl  www.zawszezdrow.pl

Urz¹dzenie „Vitafonu” mo¿na kupiæ tu:
�� Biuro firmy Vitafon PL – ul. Warecka 5/7, tel. (022) 82 80 530

�� Sklep rehabilitacyjny – ul. Jana Paw³a II 52/54, tel. (022) 83 17 669
i w innych dobrych sklepach medycznych.

Zapisy na bezp³atne konsultacje medyczne
tel. (022) 63 29 108, kom. 0698-692-333

VITAFON CI¥GLE ZADZIWIA
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SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

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

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

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




