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Mojemu Panu
Narodzonemu 

By³o to tak: „Anio³ paste-
rzom mówi³, Chrystus siê
wam narodzi³. W Betlejem,
nie bardzo pod³ym mieœcie,
narodzi³ siê w ubóstwie. Pan
ca³ego stworzenia. Taki Pan
chwa³y wielkiej, uni¿y³ siê
Wysoki; Pa³acu kosztowne-
go ¿adnego, nie mia³ zbudo-
wanego – Pan ca³ego stwo-
rzenia”. OdpowiedŸ paste-
rzy by³a prosta: „Przybie¿eli
do Betlejem pasterze, gra-
j¹c skocznie Dzieci¹teczku
na lirze. Chwa³a na wysoko-
œci, chwa³a na wysokoœci,
a pokój na ziemi. Oddawali
swe uk³ony w pokorze, To-
bie z serca ochotnego 
o Bo¿e”. I my wêdrujemy
z pasterzami, aby pok³oniæ
siê Dzieciêciu. Przez ca³y
Adwent szykowaliœmy dary,
aby je ofiarowaæ Panu. S¹
to dary mo¿e niewielkie, 
ale z serca, nape³nione
wdziêcznoœci¹, wiar¹ i mi³o-
œci¹. „Padnijmy na kolana,
to Dzieciê to nasz Bóg, Wi-
tajmy swego Pana,
wdziêcznoœci z³ó¿my d³ug.
O Bo¿e niepojêty, kto pojmie
mi³oœæ Tw¹? Na sianie,
wœród bydlêty, masz tron
i s³u¿bê sw¹”. Nie tylko spie-
sz¹ z pok³onem pasterze. 

Pyta kolêda: „Mêdrcy
œwiata, monarchowie, gdzie
spiesznie d¹¿ycie? Po-
wiedzcie nam Trzej Królo-
wie, chcecie widzieæ 

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
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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).

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

Wesołych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz więcej szczęścia do miejskich inwestycji 

w Nowym 2010 Roku 
życzy Mieszkańcom – „Mieszkaniec”

¯yczymy weso³ych
Œwi¹t i szczêœliwego

Nowego Roku!
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Chcia³a zleciæ zabójstwo
mê¿a

Nie mog³a pogodziæ siê
z odejœciem mê¿a, nie dociera³o
do niej, ¿e siê rozwodz¹, a on
uk³ada sobie ¿ycie po swojemu.
Postanowi³a, ¿e zleci komuœ za-
bicie ma³¿onka. Tym „kimœ”
mia³ byæ mê¿czyzna, który wy-
konywa³ prace remontowe w jej
domu. Ten jednak zamiar ko-
biety zg³osi³ w komendzie
i opowiedzia³ o propozycji, ja-
k¹ otrzyma³. Policjanci zatrzy-
mali 53-letni¹ El¿bietê W. S¹d
zdecydowa³ o jej tymczasowym
aresztowaniu za pod¿eganie do
zabójstwa.

Próbowali ukraœæ 
ogrodzenie

Policjanci pe³ni¹cy s³u¿bê
w godzinach wieczornych na
terenie Wawra otrzymali infor-
macjê o dwóch nastolatkach,
którzy próbuj¹ ukraœæ elementy
miedziane z ogrodzenia. Zarea-
gowali b³yskawicznie. M³o-
dzieñcy zostali chwilê wcze-
œniej sp³oszeni i odjechali auto-
busem. Policjanci zatrzymali
pojazd, a w nim dwóch 15-lat-
ków. Przyznali siê do usi³owa-
nia dokonania kradzie¿y frag-
mentów ogrodzenia. Obaj za-
trzymani us³yszeli zarzuty. Te-
raz stan¹ przed s¹dem rodzin-
nym i nieletnich.

Jeden wpad³ po roku,
drugi ju¿ po dobie

W ci¹gu trzech dni w rêce
policjantów zajmuj¹cych siê
zatrzymywaniem poszukiwa-
nych wpad³o a¿  8 przestêpców.
I tak na przyk³ad 26-letniego
Grzegorza M. policjanci szuka-
li od roku. Podejrzany by³
o udzia³ w zorganizowanej gru-
pie przestêpczej o charakterze
zbrojnym. Praca operacyjna

przynios³a w koñcu efekty.
Okaza³o siê, ¿e mê¿czyzna
ukrywa siê w wynajêtym mie-
szkaniu, które wczeœniej re-
montowa³. W niespe³na dobê
od wp³yniêcia nakazu doprowa-
dzenia, policjanci podjêli próbê
zatrzymania 43-letniego Mi-
cha³a R. Mê¿czyzna mia³ do
odbycia karê 30 dni pozbawie-
nia wolnoœci. On równie¿ nie
mieszka³ w swoim mieszkaniu,
lecz ukrywa³ siê u znajomej.
Gdy policjanci przyszli po Mi-
cha³a R., ten spróbowa³ ukryæ
siê na balkonie...

Okrad³ by³¹ dziewczynê
38-letni Pawe³ £. wyrwa³ ko-

mórkê swojej by³ej dziewczynie,
z któr¹ wczeœniej umówi³ siê
pod blokiem i odjecha³ swoim
samochodem. Policjanci ustalili
miejsce jego domniemanego po-
bytu i w jednej z restauracji przy
Placu Trzech Krzy¿y zauwa¿yli
siedz¹cego Paw³a £.  Na widok
mundurowych mê¿czyzna za-
cz¹³ uciekaæ. Wskoczy³ do ta-
ksówki, ale szybko zosta³ zatrzy-
many, a telefon, który na oczach
funkcjonariuszy odrzuci³ za zie-
miê, zosta³ zabezpieczony. 

* * *
Policjanci wydzia³u krymi-

nalnego po³udniowopraskiej
komendy przy wspó³pracy
z funkcjonariuszami ze specjal-
nej grupy powo³anej przez ko-
mendanta sto³ecznego prowa-
dz¹ sprawê zniszczenia i ostrze-
lania autobusów na Mokoto-
wie, Ochocie, Pradze Po³udnie
i Bielanach. Oprócz zatrzyma-
nego 31-letniego Jacka K., po-
szukiwani s¹ sprawcy zni-
szczeñ innych autobusów. Ka¿-
dy, kto posiada informacje na
ten temat mo¿e zadzwoniæ
anonimowo pod numer tel.
022 603 63 13. toms

Najlepsi polscy producenci gar-
niturów, s³ynnych na ca³y œwiat
z nieskazitelnej jakoœci – Vistula
i Bytom – dali kilku swoim desi-
gnerom specjalne zadanie: zapro-
jektowaæ garnitury dla ch³opaków
w wieku „maturalnym”, w sam raz
na studniówki i na egzaminy, i je-
szcze potem na kilka lat studiów.

Chodzi³o o to, by powsta³a kolekcja
garniturów innych, ni¿ te dla statecz-
nych ojców. Garniturów o modnym
kroju, dostosowanych do m³odych
sylwetek – tak¿e tych najszczuplej-
szych i jeszcze niewysokich, z do-
skona³ych tkanin, których specjalny
splot we³ny lub dodatek lycry spra-
wiaj¹, ¿e s¹ nies³ychanie wygodne
w noszeniu. 

Co jeszcze ró¿ni je od garniturów
„doros³ych”? Cena! Jest o wiele ni¿-
sza, lecz nie kosztem jakoœci. I Vistu-
la, i Bytom, zdaj¹ sobie sprawê, ¿e
m³odzie¿ nie kupi garnituru na ca³e
d³ugie lata, bo to i sylwetka siê zmie-
ni, i upodobania. Poszukano wiêc
oszczêdnoœci, dbaj¹c o zachowanie
klasy i poziomu – uda³o siê! 

Powsta³a kolekcja z³o¿ona z mo-
deli zwracaj¹cych uwagê, z do-
skona³¹ prezencj¹, z propozycja-
mi dla ró¿nych sylwetek, znakomi-
cie podkreœlaj¹ca ich dynamikê
i energiê.

Gdzie mo¿na kupiæ te cuda? Jest
kilka salonów, które nie wahaj¹ siê,
by przed studniówkami przygotowaæ
specjalne propozycje dla m³odych.
Niestety, nie wszystkie doceniaj¹, ¿e
kupi³y u producenta garnitury w nie-
wysokich cenach i dok³adaj¹ bardzo
du¿¹ mar¿ê, tak, ¿e ceny m³odej ko-
lekcji s¹ zrównane z klasyczn¹. A nie
powinny.

Ciekawym wyj¹tkiem jest salon
mody Birex. Tu nie myœli siê o zysku
za wszelk¹ cenê, firma jest rodzinna
a w³aœciciele znakomicie rozumiej¹
m³odych ludzi – sami s¹ rodzicami…

Birex w tym sezonie zadba³ o stu-
dniówkowiczów. Ch³opaki mog¹ tu
kupiæ, podczas jednej, jedynej wizyty
(a który z nich uwielbia biegaæ godzi-
nami po sklepach?!) dos³ownie wszy-
stko, od bielizny, skarpetek i butów
przez koszule, spinki, krawaty (i mu-
szki!), po znakomite, o wiele tañsze,
ni¿ w galeriach handlowych garnitury
z kolekcji dla m³odych, znakomitych

producentów: Vistuli i Bytomia, ale
tak¿e garnitury Benenatti czy La Vard
Sub. Do tego p³aszcze, kurtki, szale
i szaliki, a nawet parasole! 

Kto mo¿e siê tu ubraæ? Ka¿dy,
kto mieœci siê w rozmiarach ko³nie-
rzyka koszuli od 37 do 52, butów od
37 do 48, obwodzie w klatce pier-
siowej od 92 cm do 130 cm a wzro-
œcie od 164 cm do 200 cm. Ka¿dy,
kto zdecyduje siê wydaæ na marko-
wy garnitur Vistuli lub Bytomia
kwotê miêdzy 300 a 600 z³. Ka¿dy,
kto lubi otrzymaæ w prezencie przy
zakupie garnituru krawat, a do tego,
jeœli powie, ¿e to garnitur dla matu-
rzysty, otrzyma dodatkowo 5% ra-
batu i specjalnie na maturê szczê-
œliwy d³ugopis. Czerwony!

Garnitury s¹ szyte z piêknych we³en
o nowoczesnym splocie, a tak¿e
z mieszanek z poliestrami czy wisko-
z¹. Bogata gama szaroœci, granatów
i czerni, dba³oœæ o detale – m³odzi lu-
dzie, jeœli ju¿ wk³adaj¹ garnitur, lubi¹
wygl¹daæ z klas¹ i czuæ siê komforto-
wo. Zadbano tak¿e o tych, którzy nie
boj¹ siê odrobiny ekstrawagancji – np.
podszewka garnituru mo¿e byæ kla-
syczna, stonowana, lub kontrastowa,
na przyk³ad pomarañczowa czy czer-
wona. Uwaga! Poprawki krawieckie s¹
w cenie i nie trzeba za nie dop³acaæ!

Salon Mody Birex ubierze tak¿e
ojców naszych studniówkowiczów,
by nie wygl¹dali gorzej, ni¿ ich syno-
wie! Oni tak¿e znajd¹ tu wszystko, od
stóp do g³ów, ze smokingami w³¹cz-
nie  a w dodatku czeka ich mi³y pre-
zent – specjalny rabat.

Rabatem mog¹ cieszyæ siê te¿ pa-
nie i dziewczyny. To salon, w którym
mog¹ spêdziæ naprawdê sporo cza-
su, bo jest w czym wybieraæ, na Syl-

westra, studniówkê, karnawa³ i na
codzienn¹, wygodn¹ elegancjê!

Niezwyk³e kolekcje szali, tych cie-
plutkich i miêkkich, a tak¿e tych uwo-
dzicielskich, z jedwabi zwiewnych lub
miêsistych; g³adkich, z haftem czy
lœni¹cymi kamieniami. Torebki, tak¿e
wieczorowe, maleñkie, z czarnej, la-
kierowanej skórki zdobnej kryszta³a-
mi i sztrasami, z szalenie eleganckim
³añcuszkiem. Do tego œwietne, wie-
czorowe bolerka, czarne, w kolorze
burgunda; g³adkie, finezyjne, naszy-
wane. Suknie koktajlowe i wieczoro-
we: piêkne, tajemnicze, eleganckie,
a przy tym kobiece i ³¹cz¹ce wdziêk
z elegancj¹. Koronka na wytwornym,
starym z³ocie, w czerniach przeb³yski
cyklamenu lub purpury, no i te najmo-
dniejsze, szalenie wdziêczne ³¹cze-
nia z pepitk¹ i drobniutk¹ krateczk¹!
To po prostu trzeba zobaczyæ –
szczególnie, ¿e dla pañ s¹ równie¿
specjalne rabaty!

Salon Birex to naprawdê niezwy-
k³a firma. Rodzina, która j¹ prowadzi,
ogromnie lubi swoj¹ pracê i… swoich
klientów. Z wieloma z nich jest z¿yta
od lat, wielu z nich to s¹siedzi i przy-
jaciele z dzieciñstwa, bowiem Birex
ma siedzibê w Józefowie, przy ul. Si-
korskiego 127. Warto bez k³opotu
podjechaæ tak¿e z Warszawy, bo
oszczêdnoœci na zakupie wielkie,
a k³opotu z dojazdem nie ma: albo
prosto, ca³y czas wzd³u¿ torów, ulic¹
Patriotów, która potem zmienia na-

zwê na Sikorskiego, albo te¿ autobu-
sem czy kolejk¹ – do przystanków
jest bliziutko.

Dziwicie siê, czemu jest tam tak ta-
nio? To proste: nie p³ac¹ za wynajem
powierzchni (a salon jest ogromny),
bo to ich w³asny lokal. Nie p³ac¹ wy-
najêtym mened¿erom i innym „ko-
sztownym” osobom, poniewa¿ firmê
prowadzi rodzina. No i, co najwa¿-
niejsze, s¹ zwyk³ymi, mi³ymi ludŸmi,
którzy dbaj¹ i klientów i szanuj¹ ich
portfele. PrzyjedŸ i sprawdŸ! Szcze-
gó³y: www.birex.pl

DZIEWCZYNO I CHŁOPAKU! I RODZICU TEŻ!
Wbrew pozorom, przed studniówk¹ dziewczyny maj¹ ³atwiej. Bo sklepy siê przeœcigaj¹ w ciekawych ofertach
piêknych sukien i dodatków na studniówki. A ch³opaki? Wiêkszoœæ handlowców niespecjalnie siê nimi przejmu-
je. Wydaje im siê, ¿e tu prochu nie wymyœl¹: garnitur to garnitur, krawat to krawat i tyle. A to nieprawda! 

BIREX, Józefów, ul. Sikorskiego 127; tel. 022 789 38 72
salon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 1000–1900, 

w soboty 1000–1530; 
szczegóły – www.birex.pl

Dzieciê? Ono w ¿³obie nie ma
tronu i ber³a nie dzier¿y,
a proroctwo Jego zgonu, ju¿
siê w œwiecie szerzy. Przed
Maryj¹ staj¹ spo³em, nios¹
Panu dary. Przed Jezusem bi-
j¹ czo³em, sk³adaj¹ ofiary.
Trzykroæ szczêœliwi Królowie,
któ¿ wam nie zazdroœci? Có¿
my damy, kto nam powie, pa-
³aj¹c z mi³oœci?”. Nasza odpo-
wiedŸ powsta³a w 1868 roku,
napisa³ j¹ Sz. Keller: „Oddaj-
my za z³oto wiarê, czyni¹c
wyznanie, ¿e to Bóg i Cz³o-
wiek prawy le¿y na sianie.
Oddajmy te¿ za kadzid³o Pa-
nu nadziejê, ¿e Go bêdziem
widzieæ w niebie, mówi¹c to
œmiele. Oddajmy za mirrê mi-
³oœæ na dowód tego, ¿e Go
nad wszystko kochamy, z ser-
ca ca³ego”. Bo¿e Narodzenie,
koniec i pocz¹tek nowego ro-
ku, to czas, gdy Bóg daje nam
S³owo, które niesie przes³anie
Dobrej Nowiny: „Tak Bóg umi-

³owa³ œwiat, ¿e Syna swego
Jednorodzonego da³, aby
ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie
zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wiecz-
ne. Albowiem Bóg nie pos³a³
swego Syna na œwiat po to,
aby œwiat potêpi³, ale po to, by
œwiat zosta³ przez Niego zba-
wiony”. 

Jeden z najpiêkniejszych
tekstów ewangelicznych,
który prowadzi nas do przy-
pomnienia, ¿e otrzymaliœmy
„Ducha przybrania za synów,
w którym mo¿emy wo³aæ
<<Abba, Ojcze>>”. Nowy
Rok. 

Napisa³ poeta Ksi¹dz Jan
Twardowski: „Pewien ch³o-
piec chcia³ koniecznie zoba-
czyæ Nowy Rok. Stale s³ysza³:
Nowy Rok, Nowy Rok! Posta-
nowi³ wiêc, ¿e musi go zoba-
czyæ. W sylwestrow¹ noc ro-
dzice wyszli na zabawê.
Ch³opiec zosta³ tylko z bab-
ci¹, która po³o¿y³a siê ju¿
o ósmej wieczorem. Nie cze-
ka³a na Nowy Rok. Chcia³a,

¿eby przyœni³ siê jej ten
sprzed piêædziesiêciu lat, kie-
dy bra³a œlub. Kiedy nadesz³a
pó³noc, s¹siad na drugim piê-
trze zacz¹³ krzyczeæ: Nowy
Rok! Nowy Rok! Ch³opiec
podbieg³ do okna, ale nie zo-
baczy³ Nowego Roku. Rozej-
rza³ siê po mieszkaniu: Ta sa-
ma stara pi¿ama, któr¹ kupi³a
mama, ten sam wujek na
œcianie, tak samo jak wczoraj
czeka³o œniadanie. Tyle siê
tr¹bi³o i nic siê nie zmieni³o.

To my mamy siê zmieniæ.
Wszystko robiæ od nowa, jutro
– lepiej ni¿ wczoraj”. Stary,
m¹dry rabin powiedzia³:
„Grzechy, które cz³owiek po-
pe³nia, to jeszcze nie jest
wielka zbrodnia. Pokusa jest
silna, a si³y cz³owieka s³abe!
Wielk¹ zbrodni¹ cz³owieka
jest to, ¿e w ka¿dej chwili mo-
¿e siê nawróciæ, a jednak te-
go nie czyni”. Najwiêksz¹
trudnoœæ sprawia ludziom sta-
³a wzajemna mi³oœæ. Widaæ to
i w ma³¿eñstwie. Po lawinie
zapewnieñ o mi³oœci a¿ do
œmierci, nastêpuje trzeŸwe
stwierdzenie, ¿e przecie¿ nikt
nie mo¿e codziennie wzaje-
mnie dla siebie umieraæ. No-
wy 2010 Rok ma has³o:
„B¹dŸmy œwiadkami Mi³oœci”.
Tego Kochanej Redakcji
i Szanownym Czytelnikom
sympatycznego „Mieszkañ-
ca”, wraz z b³ogos³awieñ-
stwem Bo¿ym, zdrowiem
i wszelkimi Bo¿ymi ³askami
¿yczê. 

Ksi¹dz Krzysztof Jackowski 
Proboszcz u Matki Bo¿ej 

Królowej Polskich Mêczenników 
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Mojemu Panu Narodzonemu

W dniu wydania tego nu-
meru „Mieszkañca” radni
Pragi Po³udnie debatowali
nad ulic¹ Tysi¹clecia. O tym,
co uchwalili napiszemy w ko-
lejnym numerze.

Wbrew zapewnieniom o ca³kowitej
rezygnacji z poprowadzenia Trasy Tysi¹cle-
cia przez zielony, zabytkowy obszar
Bulwaru Stanis³awa Augusta (tu¿ przy
Parku Skaryszewskim) wszystko wskazuje
na to, ¿e duch Trasy Tysi¹clecia powraca. 

Miasto przedstawi³o w³aœnie plany (na
zdjêciu), na których widaæ, jak olbrzymia ma
byæ dochodz¹ca do ul. Grochowskiej trasa. 

Co gorsze, na planach, po stronie Parku
Skaryszewskiego i Bulwaru Stanis³awa
Augusta ju¿ zosta³ zaplanowany przystanek

tramwajowy! – Tramwajowe torowisko to
pocz¹tek budowy kilkupasmowej trasy,
która zniszczy najwiêksze zielone tereny
Pragi Po³udnie! To skandal! – oburzaj¹ siê
mieszkañcy i u¿ytkownicy parków. 

Ich obawy nie s¹ nieuzasadnione, gdy¿
niedawno jedna z miejskich Komisji Dia-
logu Spo³ecznego oficjalnie wyst¹pi³a do
w³adz Warszawy o budowê trasy przez
zabytkowy Bulwar Stanis³awa Augusta tu¿
przy Parku Skaryszewskim. 

Trasa mia³aby ³¹czyæ Goc³aw z Dworcem
Wschodnim i rondem ¯aba. Dodatkowo

komisja postuluje przek-
szta³cenie al. Zielenie-
ckiej w ci¹g pieszo-tram-
wajowo-rowerowy i skie-
rowanie ca³ego ruchu
samochodowego ulic¹
Tysi¹clecia przecinaj¹c¹
zielone, zabytkowe tere-
ny. Wed³ug kieruj¹cego
komisj¹ Jana Jakiela,
prezesa Stowarzyszenia
SISKOM, takie roz-
wi¹zanie wykszta³ci no-
we atrakcyjne tereny re-
kreacyjne... rosa

Jednak Trasa Tysiąclecia?
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Za nami 3 rok pierwszej kadencji Hanny Gronkiewicz-Waltz jako Prezydent Warszawy.
Tradycyjnie ju¿ prze³om listopada i grudnia up³yn¹³ w ratuszu na podsumowywaniu dokonañ
(prezydencki dwór) i punktowaniu wpadek (opozycja). Tylko Mieszkañcy zdawali siê mieæ to
dok³adnie w tym miejscu, które – na falach TVN Warszawa (gratulacje z okazji utrzymania
siê na rynku ju¿ rok!) – zaleci³a im wiceprzewodnicz¹ca Rady Warszawy Olga Johan (PiS). 

Jaki by³ ten koñcz¹cy siê rok obiektywnie? Któ¿ to wie. Zw³aszcza, i¿ jak twierdzi Wielki
Adam Hanuszkiewicz „obiektywny punkt widzenia nie istnieje”. Na pewno by³ gorszy ni¿
twierdzi Pani Prezydent. I na pewno lepszy ni¿ chcia³aby opozycja. A nastêpny?

W ca³ym kraju mo¿e byæ niezwykle ciekawy, bo niesie ze sob¹ podwójne wybory. Wiado-
mo ju¿: najpierw prezydenta RP, a potem szefów miast i radnych. Mo¿e wiêc okazaæ siê, i¿
w tych ostatnich wyborach frekwencja bêdzie delikatnie rzecz ujmuj¹c znikoma. Pañstwo po-
s³owie nie pokusili siê bowiem o stosown¹ zmianê w ordynacji, która umo¿liwi³aby po³¹cze-
nie wyborów samorz¹dowych z drug¹ tur¹ prezydenckich. I ju¿ nie o to chodzi, ¿e by³oby ta-
niej, ale o to, i¿ tylko wyj¹tkowy optymista mo¿e s¹dziæ, ¿e w trzeci¹ niedzielê w ci¹gu jed-
nego kwarta³u Polacy (którzy i tak do urn chodz¹ niechêtnie) hurmem rusz¹ na wyborcze lo-
kale. Efekt? O wyborze radnego decydowaæ bêdzie jedna kamienica, a burmistrza (w II tu-
rze, czyli w 4 wyborach w kwartale) niewielkie osiedle. 

Warszawa pewnie nie bêdzie pod tym wzglêdem wyj¹tkiem. I o ile fakt ten nie bêdzie mia³
znaczenia dla wyboru Pani Prezydent, która prawdopodobnie wygra wybory w I turze, to ju¿
dla wyboru radnych owszem. To z kolei mo¿e mieæ – bodaj drugi raz w historii Miasta – ka-
pitalne znaczenie dla jego przysz³oœci. Jeœli bowiem wierzyæ sonda¿om (ale pamiêtajmy –
przed nami jeszcze rok!) dru¿yna Donalda Tuska ma szansê na uzyskanie ponad 50 procent
g³osów. Mo¿e to oznaczaæ uruchomienie zablokowanych w tej kadencji przez koalicyjne SLD
projektów typu: prywatyzacja SPECu czy komercjalizacja s³u¿by zdrowia. Jest wiêc o co siê biæ. 

Nic wiêc dziwnego, ¿e wyj¹tkowo wczeœnie partie rozpoczê³y poszukiwania straceñców,
którzy gotowi byliby stawiæ czo³a popularnoœci Pani Prezydent. Póki co, uda³o siê tylko lewi-
cy. SLD oficjalnie desygnowa³ m³odego cz³owieka, który dot¹d ¿adnych wyborów nie przegra³
– Wojciecha Olejniczaka. Partia Marka Borowskiego – przeciwnie – postawi³a na kandyda-
ta, który (poza konklawe) bra³ ju¿ udzia³ w bodaj wszystkich dostêpnych dla dojrza³ego mê¿-
czyzny kampaniach wyborczych. Stara³ siê byæ prezydentem RP, prezydentem Warszawy,
zdarzy³o mu siê przegraæ wybory parlamentarne, os³adzaj¹c pora¿kê zamian¹ fotela mar-
sza³ka Sejmu krzes³em radnego sejmiku. Kogo wystawi PiS? 

Pocz¹tkowo mówi³o siê o walce El¿biety Jakubiak z Paw³em Poncyliuszem. Z wyraŸnym
wskazaniem na tê drug¹ kandydaturê, bowiem wewn¹trz ugrupowania braci Kaczyñskich
uwa¿ano, i¿ „stawianie Eli ko³o Hani przed kamer¹ to samobój”. Teraz coraz czêœciej pada na-
zwisko Paw³a Wypycha, wystêpuj¹cego przed kamerami jako „usta prezydenta”. Podobno
w³aœnie po to, by siê ludziom „opatrzyæ”. Wypych móg³by byæ kandydatem kompromisu: za-
czyna³ w harcerstwie, potem jako radny Unii Wolnoœci by³ w koalicji z Sojuszem Lewicy Demo-
kratycznej, potem jako „cz³owiek Wieteski” utrzyma³ siê na stanowisku szefa Warszawskiego
Centrum Pomocy Rodzinie, a jako dyrektor Biura Polityki Spo³ecznej by³ jednym z najbli¿szych
wspó³pracowników Lecha Kaczyñskiego. S³owem chodz¹cy consensus. A do tego z Pragi! 

Coraz bli¿ej sylwestrowo-noworoczne bicie zegara. Przed nami ostatni rok pierwszej ka-
dencji Pani Prezydent. ¯yczmy sobie, by – dla wszystkich – by³ tak dobry, jak zapowiada
opozycja, ¿e by³by, gdyby to ona rz¹dzi³a. Marzenia nic nie kosztuj¹!

PODPATRYWACZ

REMANENT

REKLAMA REKLAMA

CENTRUM HANDLOWE
J. Roszkowski

Warszawa Wawer ul. Trakt Lubelski 1/3

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

życzy swoim Szanownym Klientom
rodzinnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz szczęśliwego Nowego 2010 Roku 
i zaprasza na świąteczne zakupy!

Œwiêta u S¹siada
A jeœli u S¹siada – to z pewnoœci¹ swojsko i atrakcyjnie! Mowa

jest o sklepie S¹siad przy ul. Tarnowieckiej 2, a dok³adniej – miê-
dzy budynkiem Gimnazjum 23 (i przedszkola) a ul. Ostrobramsk¹.

Poniewa¿ pawilon jest u progu remontu (w tym roku to ostat-
nie Œwiêta w starej szacie), postanowiono nieco zaszaleæ, obni-
¿aj¹c wiele cen na towary, które zazwyczaj towarzysz¹ naszym
biesiadom œwi¹tecznym i noworocznym.

Promocyjne szampany, wina i wiele innych alkoholi, z piwem
w³¹cznie – to ledwie dodatek do naszego sto³u, ale ni¿sze ce-
ny maj¹ tak¿e pyszne i zdrowe soki Hortexu. Tañsze s¹ te¿ pro-
dukty rybne a panga, która jest w ofercie, jest niezrównanej ja-
koœci. 

Ni¿sze ceny maj¹ s³ynne przetwory tradycyjnej, eksportowej
firmy „Krakus”, której nie trzeba nikomu zachwalaæ.

Do sma¿enia i sa³atek przyda siê olej rzepakowy – nowy pro-
ducent, niezwykle dbaj¹cy o dobr¹ markê, bije na g³owê inne
oleje  nie tylko jakoœci¹, lecz i cen¹ – tylko 3,99 z³! Co wa¿ne,
doœwiadczone gospodynie domowe, które ju¿ go wypróbowa³y,
bardzo go chwal¹.

Ale Bo¿e Narodzenie, to przecie¿ tak¿e prezenty! S¹siad po-
myœla³ i o nich. Zawsze z pomys³em, oryginalne no i – co do-
ceniaj¹ klienci – naprawdê niedrogie, pomyœlane na ka¿d¹ kie-

szeñ! Ka¿d¹ pani¹ domu uciesz¹ ksi¹¿ki kucharskie ze smako-
witymi przepisami z ró¿nych stron œwiata, a dzieciaki a¿ pi-
szcz¹ do specjalnych ksi¹¿eczek, najmodniejszych wœród
przedszkolaków i maluszków. To znakomity, nowy wynalazek:
ksi¹¿eczka, która mówi! Tak zwana „ksi¹¿eczka czytana” –
otworzenie jej powoduje, ¿e mi³y g³os lektora czyta dziecku
treœæ danej strony, pozwalaj¹c swobodnie podziwiaæ obrazki,
lub u³atwiaj¹c samodzielne czytanie. Po odwróceniu kartki czy-
tany jest kolejny tekst, i tak dalej. Pomys³owych prezentów jest
o wiele wiêcej!

U S¹siada mo¿na zrobiæ kompletne, œwi¹teczne zakupy
w ni¿szych cenach: jedzenie, napoje, prezenty, szampany i nie
tylko, a do tego tak¿e inne produkty, a nawet smako³yki dla do-
mowych zwierz¹tek i… wszystko, co przyda siê do przed i po-
œwi¹tecznego sprz¹tania. Korzystajcie, póki czas! Naprawdê
warto.

S¹siad zaprasza tak¿e zapracowanych i zabieganych, od po-
niedzia³ku do pi¹tku w wygodnych godzinach 6-21.30, w sobo-
ty od 7.oo do 21.30, a w ka¿d¹ niedzielê od 8.00 do 20.00. Uwa-
ga! W Wigiliê od godz. 6.00 do 16.00 za to w Sylwestra – od
6.00 do 20.00. 

Do zobaczenia u S¹siada!

Sklep „S¹siad” ul. Tarnowiecka 2 
zaprasza od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 6.00-21.30;

w soboty 7.00-21.30, w niedziele 8.00-20.00.

Przy budowie Stadionu Naro-
dowego dosz³o do œmiertelne-
go wypadku. Zginê³o dwóch
robotników. Rozmiar tragedii
móg³ byæ znacznie wiêkszy...

Czêœæ prac przy budowie Stadionu
Narodowego robotnicy wykonywali
w podnoszonych dŸwigami („¿urawiami”)
klatkach. Jedna z nich siê zerwa³a
i z olbrzymi¹ si³¹, z wysokoœci 15 metrów,
uderzy³a w pod³o¿e. W wyniku tego zda-
rzenia zginê³o dwóch robotników. A mo-
g³o byæ znacznie gorzej, gdy¿ 6. grudnia
planowane by³y EUROMiko³ajki w czasie

których, w³aœnie z ¿urawi dŸwigowych
budowanemu stadionowi mia³y przygl¹-
daæ siê dzieci. Strach pomyœleæ, jak
olbrzymi móg³by byæ rozmiar katastrofy,
gdyby do zerwania klatki dosz³o w czasie
tych „Miko³ajek”... 

Budowa Stadionu Narodowego, ze
wzglêdu na rangê inwestycji, ma spo³ecz-
ny priorytet, ale zdaje siê kredyt zaufania
powoli siê wyczerpuje. Firmy buduj¹ce
narodow¹ arenê i spó³ka Narodowe Cen-
trum Sportu nie mog¹ ju¿ liczyæ na to, ¿e
okoliczni mieszkañcy, media i urzêdy bê-
d¹ ci¹gle traktowa³y inwestycjê z pob³a-
¿aniem. Tak¿e do naszej redakcji nap³y-

waj¹ sygna³y o ró¿nych nieprawid³owo-
œciach, nieuregulowaniu zobowi¹zañ
p³atniczych, czy nieprzestrzeganiu prawa
i obowi¹zuj¹cych warunków pracy. 
– Faktycznie, przeprowadziliœmy w tym
roku kilka kontroli zwi¹zanych z budow¹
Stadionu Narodowego – wyjaœnia³a
„Mieszkañcowi” rzecznik Okrêgowej In-
spekcji Pracy w Warszawie. – Ale o ich
wynikach, tak¿e w zwi¹zku z ostatnim wy-
padkiem na budowie, jeszcze nie mogê
mówiæ. S¹dzê, ¿e sprawa jest na tyle po-
wa¿na, ¿e w styczniu 2010 roku, General-
ny Inspektor Pracy zwo³a specjaln¹ kon-
ferencjê prasow¹. ar

Bardzo m³odzi mieszkañcy
Pragi Po³udnie apeluj¹ o za-
chowanie poniemieckiego bun-
kra i przedwojennej, pierwszej
w prawobrze¿nej Warszawie
stacji rozdzielania energii elek-
trycznej. Losy tych zabytków
znowu s¹ niepewne...

„Mieszkaniec” od pocz¹tku
wspiera proces objêcia prawn¹,
konserwatorsk¹ ochron¹ zabyt-
kowych obiektów przy ul. Miñ-
skiej 46. A proces to burzliwy.
Piszemy o nim od ponad pó³to-
ra roku. Do tej pory zabytek by³
teoretycznie chroniony, ale 
3. grudnia Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego
uchyli³o decyzjê Barbary Je-
zierskiej, mazowieckiej konser-
wator zabytków o wpisaniu
obiektów do rejestru zabytków
Mazowsza. Biuro prasowe mi-
nisterstwa poinformowa³o nas,
¿e sprawa zosta³a skierowana
do ponownego rozpatrzenia
przez konserwatora. Prawdopo-
dobnie u Ÿróde³ tej decyzji le¿a-
³y jakieœ b³êdy proceduralne, bo
wartoœæ zabytkowych obiektów
jest poza dyskusj¹. – Nie mo¿e-

my siê jeszcze ustosunkowaæ do
decyzji ministra – powiedzia³a
„Mieszkañcowi” tu¿ przed za-
mkniêciem tego numeru Moni-
ka Dziekan rzecznik mazowiec-

kiej konserwator. – Dopiero j¹
otrzymaliœmy i w³aœnie siê z ni¹
zapoznajemy.

Tymczasem w obronie zabyt-
ku wyst¹pi³o najm³odsze poko-
lenie warszawiaków. Uczniów
jednej z po³udniowopraskich
szkó³ oprowadza³ po dzielnicy
Cezary Polak z kolektywu „Le-
ciem na Grochów”. Przed je-
szcze zachowanym frontem sta-
cji trafo opowiedzia³ dzieciom

historiê tego obiektu. Zdradzi³
tak¿e, ¿e w miejsce zabytku de-
weloper chce postawiæ budynek
mieszkalny. – Chcemy zabytku!
– zdecydowanie wo³a³y dzieci

przy ul. Miñskiej 46 (na zdjê-
ciu). – I ¿eby zosta³ odnowiony!
Poniewa¿ obiekt nie jest nale-
¿ycie zabezpieczony, to dzieci
mia³y okazjê obejrzeæ prawdzi-
wy (jeszcze zachowany) ponie-
miecki bunkier, który bardzo
im siê podoba³.

Przypomnijmy, ¿e w tym
miejscu bia³ostocki deweloper
„Rogowski Development” za-
mierza zbudowaæ apartamento-

wiec. Zapytaliœmy prezesa fir-
my Remigiusza Rogowskiego
o konkretne plany co do terenu
i zabytku, ale nie otrzymaliœmy
¿adnej odpowiedzi. Losem za-
bytku bardzo zaniepokojeni s¹
mieszkañcy. „Szanowna redak-
cjo „Mieszkañca” nie proszê
Was lecz b³agam INTERWE-
NIUJCIE !”- pisze w liœcie An-
na Stêpieñ, która w listopadzie
kilkakrotnie domaga³a siê od
Stra¿y Miejskiej podjêcia dzia-
³añ w celu zabezpieczenia
obiektu. – Rzeczywiœcie obiekt
jest niezabezpieczony, ulega de-
wastacji, œpi¹ w nim bezdomni –
wyliczaj¹ samorz¹dowcy z Ra-
dy Kamionka, która równie¿
monitoruje losy zabytku – Pod
koniec paŸdziernika zg³osiliœmy
ten fakt s³u¿bom konserwator-
skim, burmistrzowi i stra¿ni-
kom. Stra¿ Miejska osi¹gnê³a
tyle, ¿e deweloper zamkn¹³
obiekt na… maleñk¹ k³ódeczkê,
która natychmiast zosta³a zni-
szczona. Widaæ, ¿e firma „Ro-
gowski Development” lekcewa-
¿y dbanie o swój maj¹tek. Szan-
s¹ dla uratowania zabytku jest
szybkie dzia³anie mazowieckiej
konserwator Barbary Jezier-
skiej. Magda Kato

Tragedia mogła być większa...

DZIECI BRONIĄ ZABYTKU
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Opracowanie na podstawie materia³ów Urzêdu Dzielnicy Praga Po³udnie

- Zbli¿aj¹cy siê koniec roku to
okazja do podsumowañ. Czy 2009
by³ dobrym rokiem dla Pragi Po³u-
dnie?

Tomasz Kucharski: - To by³ rok
trudny, ale te¿ ciekawy i chyba dobry.
Wydarzenia w œwiatowej gospodarce
mia³y przecie¿ wp³yw na nasze finanse
i inwestycje – niektóre projekty trzeba
by³o weryfikowaæ, inne od³o¿yæ
w czasie. Ale kryzys mia³ te¿ swoje
dobre strony. W przetargach ceny ofert
by³y ni¿sze ni¿ pierwotnie zak³adali-
œmy, zaoszczêdzone œrodki mogliœmy
lokowaæ w nowych projektach. Koñ-
czymy 2009 r. z widocznymi rezultata-
mi i ambitnym planem na kolejne 12
miesiêcy.

- Przyk³ady?
T.K.: - Zacznê od najwiêkszej inwe-

stycji drogowej zrealizowanej przez
Urz¹d Dzielnicy Praga Po³udnie.
W sobotê, 19 grudnia zapraszamy mie-
szkañców na uroczyste otwarcie ulicy
Makowskiej - nowej arterii komunika-
cyjnej, która w znacz¹cy sposób u³atwi
komunikacjê na Grochowie i po³¹cze-
nie z Wawrem i Rembertowem. Z bu-
dow¹ ulicy Makowskiej wi¹¿¹ siê te¿
prace budowlane i remontowe na s¹-
siaduj¹cych ulicach – m.in. Kresowej,
Ro¿nowskiej, Pabianickiej. Na Go-
c³awku i Grochowie wyremontowali-
œmy ³¹cznie 3,4 km ulic. Te inwestycje
planowaliœmy w porozumieniu z Miej-
skim Przedsiêbiorstwem Wodoci¹gów
i Kanalizacji, które wykona³o prace
zwi¹zane z pod³¹czeniem znacznej
czêœci osiedla do miejskiej infrastruk-
tury. Trzeba pamiêtaæ, ¿e wiele ulic
w rejonie Goc³awka by³o do tej pory
drogami gruntowymi a posesje nie
mia³y dostêpu do miejskich wodoci¹-
gów i kanalizacji. Te zmiany to dla
Goc³awka szansa na nowe inwestycje. 

- Co jeszcze zmieni³o siê w tej czê-
œci dzielnicy?

T.K.: - Mo¿emy pochwaliæ siê po-
rz¹dkowaniem przestrzeni publicznej,
projektowaniem miejsc do wypoczyn-
ku. 18 grudnia zapalimy œwiate³ka na
choince ustawionej na zmodernizowa-
nym Skwerze Paca. S¹ nowe chodniki,
³awki, ciekawe oœwietlenie i zmienio-
na szata roœlinna – w pe³nej okaza³oœci
zobaczymy j¹ dopiero wiosn¹ czy la-
tem. To jeden z naszych priorytetów,
aby przybywa³o w naszej dzielnicy
miejsc, w których ludzie chcieliby siê
spotykaæ, rozmawiaæ, wypoczywaæ.
Przy ul. Olszynki Grochowskiej na
wiosenne otwarcie czeka kompleks re-
kreacyjno – wypoczynkowy, z mia-
steczkiem ruchu drogowego, boiskami
i placem zabaw. S¹ oczywiœcie te¿ par-
ki. Pozostaj¹c jeszcze w rejonie Gro-
chowa, chcia³bym wspomnieæ o Parku
Poliñskiego, który przygotowujemy do
rewitalizacji – w tej chwili trwaj¹

ostatnie prace projektowe. Tak¿e
o Placu Szembeka, którego remont
i rewitalizacja powinny rozpocz¹æ siê
wiosn¹ przysz³ego roku. Mimo kryzy-
su, o którym wspomina³em, uda³o siê
nam przekonaæ radnych i zabezpieczyæ
œrodki na tê wa¿n¹ dla naszej dzielnicy
inwestycjê. Plac Szembeka, w za³o¿e-
niach, ma staæ siê jednym z g³ównych
miejsc publicznych na Pradze Po³u-
dnie, zwi¹zanym z histori¹ Warszawy

i pamiêci¹ o bohaterach spod Olszynki
Grochowskiej.

- Czy Grochów nie jest inwestycyj-
nie wyró¿niony? Popatrzmy na Go-
c³aw, co tutaj?

T.K.: - Staramy siê, aby dzielnica
rozwija³a siê równomiernie i tak te¿
planujemy nasze inwestycje. Na Go-
c³awiu rozpoczê³a siê w ostatnich ty-
godniach budowa nowego parku.
W ci¹gu najbli¿szego roku wokó³ je-
ziorka Balaton powstan¹ alejki dla pie-
szych i œcie¿ki dla rowerzystów, boi-
sko do gry w pi³kê, plac zabaw dla ma-
luchów, zaplecze gastronomiczne. To
najwiêksze mieszkaniowe osiedle Pra-
gi Po³udnie zyska nareszcie, po wielu
latach, jak¿e potrzebny, nowoczeœnie

zagospodarowany teren rekreacyjny.
Nie tak dawno oddaliœmy do dyspozy-
cji mieszkañców Goc³awia boisko
przy ul. Brygady Poœcigowej, halê
sportow¹ przy Gimnazjum przy ul.
Umiñskiego 11 i zespó³ boisk przy
Szkole Podstawowej nr 312. Tak¿e na
Goc³awiu w przysz³ym roku ruszy bu-
dowa kompleksu opiekuñczo - wycho-
wawczego. W jednym budynku o cie-
kawej architekturze i nowatorskich
rozwi¹zaniach funkcjonalnych znajd¹
miejsce trzy placówki – jak¿e potrzeb-
ne spo³ecznie - ¿³obek, przedszkole
i dom dziennej opieki dla osób star-
szych. Wspomnê jeszcze, ¿e na Gro-
chowie przy ul. Wiatracznej otworzy-
my now¹ siedzibê Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej. Na tê zmianê praski OPS
czeka³ kilkanaœcie lat. Wiem o tym
dobrze, 15 lat temu pracowa³em w tej
instytucji i pamiêtam, w jak trudnych
warunkach dzia³aliœmy. Po przepro-
wadzce, w pomieszczeniach zwolnio-
nych przez Oœrodek przy ul. Procho-
wej, przeprowadzimy remont i chcemy
tam utworzyæ ponownie ¿³obek. Na te
miejsca czeka w naszej dzielnicy kil-
kaset maluchów.  

- Na s¹siaduj¹cej z Goc³awiem Sa-
skiej Kêpie rozpocz¹³ siê remont ulic
Paryskiej i Francuskiej.

T.K.: - Trzymamy kciuki za tê, tak
d³ugo oczekiwan¹, realizowan¹ przez
Zarz¹d Miejskich Inwestycji Drogo-
wych, przebudowê. Wspólnie z mie-
szkañcami prowadziliœmy konsultacje
spotykaj¹c siê wielokrotnie z inwesto-
rem, projektantem i wykonawc¹. Rów-
nie¿, na wniosek mieszkañców, ju¿ po
przekazaniu projektu do realizacji, do-
prowadziliœmy do zmiany lokalizacji 2
dodatkowych przystanków autobuso-
wych. Mamy te¿ w³asne inwestycje na
Saskiej Kêpie. Rozpoczêliœmy prace
przy budowie placówki wychowania
pozaszkolnego im. dr Henryka Jordana
przy ul. Nobla 18. Teren „Jordanka”
zostanie zrewitalizowany, zbudujemy
nowe boiska, odnowimy zieleñ. Po-
wstanie te¿ nowoczesny budynek
o charakterystycznej architekturze,
którego dach w sezonie zimowym bê-
dzie s³u¿y³ mi³oœnikom saneczkarstwa,
jako stok zjazdowy. 

- Saska Kêpa czeka na oœrodek
kultury.

T.K.: - Filia Centrum Promocji Kul-
tury zostanie wybudowana przy zbiegu
ulic Paryskiej i Wersalskiej. W nowo-
czesnych wnêtrzach znajd¹ siê pomie-
szczenia wystawowe, pracownie i sala
widowiskowa. Na dachu zaprojekto-
wano odkryte tarasy. Projekt budynku
nawi¹zuje do charakterystycznej dla
Saskiej Kêpy zabudowy dwudziestole-
cia miêdzywojennego. W listopadzie
oddaliœmy mieszkañcom Saskiej Kêpy
do u¿ytkowania nowe ujêcie wody oli-
goceñskiej. 

- Czy coœ siê nie uda³o? S¹ inwe-
stycje, z których trzeba by³o zrezy-
gnowaæ lub je od³o¿yæ?

T.K.: - Mimo trudnej sytuacji bud¿e-
towej, nasz plan w zasadzie pozosta³
bez zmian. Niemniej, tak znacz¹ce in-
westycje, jak budowa hali sportowo -
widowiskowej ze sztucznym lodowi-
skiem przy ul. Majdañskiej oraz plano-

wanego wielopoziomowego parkingu
przy ul. Tarnowieckiej chcemy, by by-
³y realizowane w trybie partnerstwa
publiczno – prywatnego. Bardzo ¿a³u-
jê, ¿e zosta³a od³o¿ona w czasie, choæ
mam nadziejê, ¿e nie na d³ugo, realiza-
cja inwestycji komunikacyjnych
o istotnym znaczeniu dla prawobrze¿-
nej Warszawy; Obwodnicy Œródmiej-
skiej i ulicy Tysi¹clecia.

- Z Grochowa, przez Goc³aw i Sa-
sk¹ Kêpê dotarliœmy w rejon budo-
wy Stadionu Narodowego. To, co
z czasem mo¿e byæ dum¹ dzielnicy,
na razie s¹siaduje z bazarem.

T.K.: - Zgadzam siê, ¿e uliczny
handel nie poprawia wizerunku Pragi
Po³udnie. Wiele w tym zakresie ju¿
zrobiliœmy, zreszt¹ nie tylko w rejo-
nie stadionu. Kupcy otrzymali pro-
pozycje od miasta zmiany lokalizacji
- jestem przekonany, ¿e z czasem
przenios¹ swoje towary do nowocze-
snych hal targowych w innym miej-
scu Warszawy. Teren u zbiegu ulic
Zielenieckiej, Targowej i Zamoy-
skiego to jedna z bram Pragi Po³u-
dnie; Stadion Narodowy w budowie,
remontowany Teatr Powszechny,

piêkny, szykowany do rewitalizacji
Park Skaryszewski. 

- Sport, kultura i zieleñ to trzy wy-
ró¿niki Pragi Po³udnie.

T.K.: - Mamy wiele obiektów spo-
rtowych i budujemy nowe - boiska
przy szko³ach i równie¿ te ogólnodo-
stêpne, osiedlowe. Mamy „Orlika”
w Parku Poliñskiego, a nastêpny bê-
dzie budowany przy ul. Tarnowieckiej.
Zapraszamy do wspó³pracy artystów –
oferujemy im na Kamionku, w ramach
programu „Artystyczna Skaryszew-
ska” lokale do wynajêcia po preferen-
cyjnych stawkach. Mamy liczne parki

i projektujemy nowe. Tak¹ Pragê Po³u-
dnie chcia³bym widzieæ. Nowoczesn¹,
aktywn¹ i w sta³ym rozwoju. 

- Jakie bêd¹ œwi¹teczne ¿yczenia
dla Pragi Po³udnie?

T.K.: - Pradze Po³udnie ¿yczê, aby
rozwija³a siê i piêknia³a. To dobry czas
dla Pragi. Szykujemy siê do Euro 2012
i tê szansê powinniœmy jak najlepiej
wykorzystaæ. Wiele jeszcze do zrobie-
nia. ¯yczê nam wszystkim wzajemnej
¿yczliwoœci, zrozumienia, otwartoœci
na dialog, który jest podstaw¹ dobrej
wspó³pracy… i wspólnych sukcesów.
B¹dŸmy dumni z Pragi. Jest przecie¿
elementem to¿samoœci ca³ej Warszawy.

Dla mieszkañców Pragi Po³udnie
i goœci spoza Pragi, którzy zechc¹ nas
odwiedziæ, dla wszystkich - w ka¿dym
wieku, mam jeszcze przedœwi¹teczn¹
niespodziankê: 19 grudnia, w sobotê
w kilku miejscach dzielnicy, w Parku
Skaryszewskim, w Hali Sportowej
przy ul. Siennickiej i Centrum Promo-
cji Kultury, bawimy siê na imprezie
„Gwiazdka na sportowo”. Bêd¹ tur-
nieje, wyœcigi, s³odkie nagrody, kon-
certy i dobre ¿yczenia. Serdecznie 
zapraszam. 

Œwiêta to czas spotkañ z najbli¿szymi i przyjació³mi.
Czas radoœci i refleksji; 
rodzinny, ale te¿ bardzo osobisty.

¯yczê Pañstwu wspania³ych 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. 

Pogodnych i szczêœliwych. 
Niech w œwi¹tecznej radoœci 

znajdzie siê te¿ czas na zadumê nad tym, 
co dla ka¿dego z nas najwa¿niejsze. 

W nadchodz¹cym, Nowym 2010 Roku, 
niech spe³ni¹ siê Pañstwa marzenia 

i zrealizuj¹ plany.

Tomasz Kucharski 
Burmistrz Dzielnicy 

Praga Po³udnie 
m. st. Warszawy

Praga Po³udnie

TO BYŁ DOBRY ROK…
Tomasz Kucharski, Burmistrz Dzielnicy Praga
Po³udnie opowiada o zakoñczonych inwestycjach 
i planach na przysz³oœæ.

Ulica Makowska. Uroczyste otwarcie 19 grudnia 2009 r.

Plac Szembeka – wizualizacja.

Centrum Promocji Kultury na Saskiej Kêpie – wizualizacja.
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NARZĘDZIA, art. METALOWE
ul. Miñska 38
tel. 813 99 55
www.metal-market.pl

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII
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Metal−Market
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Szczêœliwego 
Bo¿ego Narodzenia
i Do Siego 
2010 Roku ¿ycz¹

kupcy z Jarmarku Europa 
i Zarz¹d Spó³ki Kupiec Warszawski

Ozłoć sobie Święta!
Spraw swoim bliskim niepowtarzalny

Prezent Gwiazdkowy!

Najnowsza kolekcja złota 2009 r.

Duży wybór ekskluzywnych
wyrobów ze złota – 50%
Duży wybór brylantów 

– promocja 20%
Wyroby ze srebra i bursztynu – 15%

ZAPRASZAMY!
Universam Grochów

I piętro

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

Ponad stu wykonawców
przes³ucha³o jury 12 grudnia,
podczas mazowieckich elimi-
nacji Ogólnopolskiego Festi-
walu Kolêd i Pastora³ek. Ró¿-
norodnoœæ bo¿onarodzenio-
wych pieœni zaskoczy³a s³u-
chaczy i jurorów.

– Festiwal organizowany jest
w tym roku po raz szesnasty,
a od po³owy lat 90. mazowiec-
kie eliminacje odbywaj¹ siê
u nas. W poprzednich edycjach
imprezy mieliœmy po 50-60
zg³oszeñ, w tym roku wp³ynê³o
ich ponad 100 – informuje Bar-
bara Krzewska z Oœrodka Kul-
tury w Weso³ej. Do Gimna-
zjum nr 120 im. Noblistów Pol-
skich, w którego auli prowa-
dzone by³y przes³uchania kon-
kursowe, przyjechali soliœci,
zespo³y oraz chóry nie tylko
z ca³ego Mazowsza, ale rów-
nie¿ z innych regionów Polski,
a nawet z Bia³orusi. Prezenta-
cje wype³ni³y ca³¹ sobotê – od
godz. 10 do 19.

NIE TYLKO
„LULAJ¯E JEZUNIU”

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e
kolêdy i pastora³ki to spory,
a jednak ograniczony zbiór –
lepiej, lub gorzej znanych
wszystkim pieœni i tylko cieka-
we pomys³y na interpretacjê
pozwol¹ wykonawcom sprawiæ
niespodziankê publicznoœci
i jurorom. Nic bardziej mylne-
go. – S¹ oczywiœcie kolêdy,
które siê powtarzaj¹ i nasi pra-
cownicy oraz jurorzy zapewne
wy³¹czaj¹ je ze swego repertua-
ru na œwiêta – ¿artuje Barbara
Krzewska. – Ale co roku zda-
rzaj¹ siê wykonawcy potrafi¹cy
nas zaskoczyæ – dodaje.

– Wartoœciowych rzeczy za-
wsze trzeba szukaæ, ale wspó³-
czesnych kolêd jest tak du¿o, ¿e
nie jesteœmy w stanie nawet ich

wszystkich poznaæ – uwa¿a
Barbara Wasilewska, prowa-
dz¹ca Chór Canzone w Pa³acu
M³odzie¿y w Warszawie. Jej
podopieczni zaprezentowali
w konkursie œredniowieczn¹
pieœñ „Nu¿ my dziœ krzeœcija-
ni” oraz pochodz¹c¹ z pocz¹tku
XX w. kolêdê „Brzmi¹ anio³ów
cudne pienia” i wspó³czesn¹,
napisan¹ kilka lat temu piosen-
kê „Lulaj, lulaj, Bo¿e Dzieciê”.

Zw³aszcza ostatni utwór, zaa-
ran¿owany na gitarê i skrzypce,
oczarowa³ widowniê, a jak oka-
za³o siê po rozstrzygniêciu kon-
kursu, równie¿ jurorów. Chór
Canzone wyœpiewa³ sobie bo-
wiem Grand Prix festiwalu
w Weso³ej i wraz ze zwyciêzca-
mi poszczególnych kategorii
wyst¹pi podczas fina³u impre-
zy, który odbêdzie siê w stycz-
niu w Bêdzinie.

Podsumowuj¹c przes³ucha-
nia konkursowe przewodnicz¹-
ca jury Gra¿yna M¹droch zaa-
pelowa³a do wykonawców,
aby czêœciej siêgali po trady-
cyjne polskie kolêdy, jak choæ-
by „Bóg siê rodzi, moc tru-
chleje”, której zabrak³o w ze-
stawie prezentowanych w so-
botê utworów.

GWIAZDY POD
CHOINK¥

Zanim jednak jury og³osi³o
wyniki konkursowej rywaliza-
cji, dla uczestników festiwalu
i publicznoœci wyst¹pili w bo-
¿onarodzeniowej scenerii Ali-
cja Majewska i W³odzimierz
Korcz. Pianino, dwa mikrofony
i ich dwoje – tyle  wystarczy³o,
aby stworzyæ niezapomnian¹

atmosferê wielkiego artystycz-
nego wydarzenia. Pani Alicja
nie p³ynie z pr¹dem obowi¹zu-
j¹cych mód i choæ miêdzy pio-
senkami niejednokrotnie po-
zwala³a sobie na ¿arty z w³a-
snego wieku, to swoj¹ wielk¹
klas¹, umiejêtnoœciami wokal-
nymi i charyzm¹ bije na g³owê
wspó³czesne, produkowane na
masow¹ skalê, muzyczne gwia-
zdki. Na zakoñczenie swojego
wystêpu wykonawcy zaaran¿o-
wali kolêdê „Przybie¿eli do Be-
tlejem” na g³osy publicznoœci
i odœpiewali j¹ wraz ze swymi
s³uchaczami.

Na werdykt jury przysz³o
zgromadzonym w auli gimna-
zjum w Weso³ej d³ugo czekaæ. 

Wreszcie jednak prowadz¹cy
festiwal Miros³aw Kowalczyk

odczyta³ protokó³, og³aszaj¹c
wyniki tegorocznych mazo-
wieckich eliminacji OFKiP.
W kategorii soliœci/duety pierw-
sze miejsce zajê³a Martyna Mo-
³ek z Wi¹zowny, przygotowana
przez instruktorkê Gra¿ynê Kil-
bach, drug¹ nagrodê otrzyma³
Mateusz Wiœniewski z Rypiñ-
skiego Centrum Promocji Kul-
tury, a trzeci¹ Hanna Wiœniew-
ska z Pa³acu M³odzie¿y. Wœród
zespo³ów wokalno-instrumen-
talnych nagrodzono Esperimen-
to z Bia³egostoku (I miejsce),
Rodzinny Zespó³ Wokalny
z Piaseczna (II) i Regionalny
Zespó³ Pieœni i Tañca Zawady
(III). W rywalizacji chórów
zwyciê¿y³ Cantus Cordis z Bia-
³orusi (dyrygent Janina Chwal-
ko), przed chórem Carmen z Pa-
rafii Wniebowziêcia Najœwiêt-
szej Maryi Panny w Bia³ymsto-
ku (dyrygent Bo¿ena Bojaryn-
Przyby³a) oraz chórem Con
Passione z Akademii Sztuk
Piêknych w Warszawie (dyry-
gent Patryk Lehmann). 

Nagrody wrêczy³ laureatom
Edward K³os, burmistrz Weso-
³ej, który ufundowa³ czêœæ
z nich.

Organizatorami mazowiec-
kich eliminacji Ogólnopolskiego
Festiwalu Kolêd i Pastora³ek by-
li Zarz¹d Dzielnicy Weso³a,
Oœrodek Kultury w Weso³ej,
Stowarzyszenie Artystyczne Sta-
ra Mi³osna i Gimnazjum nr 120. 

Patronat honorowy nad im-
prez¹ objêli biskup warszawsko-
praski Henryk Hoser oraz bur-
mistrz Weso³ej Edward K³os,
a patronami medialnymi byli
Mieszkaniec, Radio dla Ciebie,
Radio Warszawa i Tygodnik Lo-
kalna. Uczestników eliminacji
ocenia³o jury w sk³adzie: Gra¿y-
na M¹droch, Anna Osmako-
wicz, Romuald Miazga.

Tekst i fot. 
Przemysław Bogusz

Mikołaj święty
rozdaje prezenty

6 i 7 grudnia 1500 dzieci z praskich szkó³
spotka³o siê ze Œwiêtym Miko³ajem. W nie-
dzielê w parafii Najczystszego Serca Maryi
przy Pl. Szembeka ze Œw. Miko³ajem spotka-
³o siê 600 dzieci. 

Poprowadzi³ je dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Pra-
skiej ks. Krzysztof Ukleja, który sk³adaj¹c maluchom œwi¹tecz-
ne ¿yczenia zachêci³ je do tego, aby same próbowa³y byæ ma³y-
mi œw. Miko³ajami w swoich domach i szko³ach rozdaj¹c w pre-
zentach dobre uczynki. Podczas gdy prawdziwy Œwiêty rozda-
wa³ paczki, chór scholi parafialnej œpiewa³ kolêdy.

Kolejne spotkanie, dla 900 dzieci, odby³o siê w auli Wy¿szej
Szko³y Menad¿erskiej przy Kawêczyñskiej. Ma³ych goœci po-
wita³ wicedyrektor Caritas DWP ks. Dariusz Marczak ¿ycz¹c im
radoœci z prezentów i udanej zabawy. 

Podczas spotkania m³odzi muzycy zagrali na akordeonie i sa-
ksofonie, zaœ m³odzi aktorzy przedstawili nowatorsk¹ wersjê
Królewny Œnie¿ki, wzbudzaj¹c serdeczny œmiech kole¿anek
i kolegów.

Oczywiœcie g³ównym punktem miko³ajkowej imprezy by³o
spotkanie ze Œwiêtym Miko³ajem, który poza ofiarowaniem
paczki wykona³ okolicznoœciowego „¿ó³wika”, czym do reszty
zjedna³ sobie m³ode pokolenie. Caritas Diecezji Warszawsko-
-Praskiej przygotowa³a paczki œwi¹teczne dziêki dofinansowa-
niu z Urzêdu m.st. Warszawy oraz pomocy sponsorów.

(ab)

Grand Prix zdoby³ Chór Canzone z Pa³acu M³odzie¿y w Warszawie,
pod dyrekcj¹ Barbary Wasilewskiej

SOBOTA Z KOLĘDAMI W WESOŁEJ
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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

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

�Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT �

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg �

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

* 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

� 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

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!

RRRRAAAABBBBAAAATTTT     ZZZZ IIII MMMMOOOOWWWWYYYY 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

W samo po³udnie 15 grudnia
uroczyœcie wmurowano kamieñ
wêgielny pod budowê Ogni-
ska Pracy Pozaszkolnej nr
2 im.dr Henryka Jordana
przy ul. Nobla 18/26.
Z zajêæ w nowym
obiekcie jednoczeœnie
bêdzie mog³o korzystaæ
oko³o 160 podopiecznych.
Nowy „Jordanek” powinien byæ
gotowy pod koniec 2010 roku.

	 	 	
Tradycyjne potrawy wigilijne,

upominki, s³odycze i op³atek.
Jase³ka, wystêpy Mateusza Da-
miêckiego i Video & Ani Wy-
szkoni, a na zakoñczenie kon-
cert De Mono. Te i wiele innych
atrakcji czeka na warszawiaków,
którzy w niedzielê 20 grudnia
w godz.11.00-16.00 przyjd¹ na
Plac Teatralny, na VI Warszaw-
skie Spotkanie Wigilijne.

	 	 	
47. Rajd Barbórka przyci¹-

gn¹³ a¿ 127 za³óg rajdowych
i t³umy kibiców. Zesz³oroczny
triumf powtórzy³ na Peugeocie
307 WRC pilotowany przez
Daniela Dymurskiego Tomasz
Kuchar, który przejecha³ ca³y

rajd w 15.42,19 min., W³och
Luca Rossetti by³ drugi
(16.03,16), a trzeci Micha³ So-
³owow, rok temu sypi¹cy iskra-
mi z rozbitego ko³a. Mimo
zimna t³oczno by³o ju¿ od rana.
Dla kierowców Barbórka to
okazja do niedozwolonych
w sezonie modyfikacji samo-
chodów i do testowania no-
wych aut, tak¿e z innych stajni
oraz do podziêkowañ kibicom
i sponsorom za zakoñczony se-
zon.

	 	 	
Wojewoda mazowiecki Jacek

Koz³owski podpisa³ 3 grudnia
br. pozwolenie na budowê dru-
giego etapu oczyszczalni œcie-
ków Czajka, która obs³u¿y pó³-
nocne i centralne dzielnice le-
wobrze¿nej Warszawy. - Oczy-
szczalnia œcieków Czajka to naj-
wiêksza inwestycja ekologiczna
w Polsce. Przyczyni siê do po-
prawy stanu wód powierzchnio-
wych oraz Wis³y. Projekt wpisa-
ny jest na listê inwestycji priory-

tetowych Euro 2010 – powie-
dzia³ wojewoda mazowiecki.

	 	 	
W zwi¹zku z pierwsz¹ fal¹

mrozów Wojewódzkie Centrum
Zarz¹dzania Kryzysowego uru-
chomi³o bezp³atn¹ ca³odobow¹
infoliniê 987. Pod tym numerem
mo¿na uzyskaæ informacje
o noclegowniach i jad³odajniach.
W województwie mazowieckim
jest 70 schronisk i noclegowni,
w tym 29 w Warszawie. Oprócz
tego dzia³a 26 jad³odajni i punk-
tów ¿ywienia. Na stronie interne-
towej urzêdu (www.mazowieck-
ie.pl) – pod banerem Pomoc dla
bezdomnych 987 - zamieszczone
s¹: aktualny wykaz schronisk i
noclegowni, domów pomocy
spo³ecznej oraz procedury postê-
powania z osobami wymagaj¹-
cymi pomocy w czasie zimy.

	 	 	
Praca Oli Tomaszewskiej zo-

sta³a wybrana spoœród 102 prac
nades³anych przez wychowan-
ków domów dziecka w konkursie
wojewody mazowieckiego. Po-
gotowie Opiekuñcze z Izdebna

(powiat garwoliñski), w którym
przebywa laureatka, dostanie na-
grodê – sprzêt komputerowy.

	 	 	
Mieczys³aw Szatanek – gine-

kolog z Radomia zosta³ wybra-
ny przewodnicz¹cym Okrêgo-
wej Rady Lekarskiej. W drugiej
turze wygra³ z Konstantym Ra-

dziwi³³em, prezesem Naczelnej
Rady Lekarskiej.

	 	 	
Obraduj¹cy 13 grudnia br.

konwent krajowy SdRP Rady
Krajowej PD wys³ucha³ za³o-
¿eñ programowych wspólnego
kandydata na Prezydenta RP
prof. Tomasza Na³êcza.

	 	 	
Na Pradze Po³udnie powsta³

Klub Mam. Rodzice ma³ych
dzieci mog¹ spotykaæ siê tu
w swoim gronie, aby wspólnie
spêdziæ czas, podczas gdy ich po-
ciechy bêd¹ bawi³y siê w bez-

piecznym i przyjaznym dla nich
otoczeniu. Dziêki ¿yczliwoœci
w³adz dzielnicy oraz dyrekcji
Centrum Promocji Kultury, na
potrzeby najm³odszych i ich opie-
kunów, raz w tygodniu udostêp-
niana jest przestronna sala w sie-
dzibie CPK, przy ul. Podskarbiñ-
skiej 2. Klub Mam to inicjatywa
Magdy Bieli i Magdy Mroczek.
Obie s¹ m³odymi mamami i obie,
z pocz¹tku niezale¿nie, czyni³y
starania o stworzenie takiego
miejsca na Pradze Po³udnie. Te-
raz zapraszaj¹ do CPK rodziców
z dzieæmi w ka¿dy wtorek,
w godz.10.00-12.00. Wiêcej na
stronie www.klubmam.net

	 	 	
Pod koniec lutego 2010 roku

rusza IV edycja Akademii Euro-
pejskiej, która po raz pierwszy
odbêdzie siê na Uczelni £azar-
skiego w Warszawie. Wyk³ady
prowadzone przez wybitnych
ekspertów kierowane s¹ do ma-
turzystów, którzy chc¹ przygo-
towaæ siê do egzaminu dojrza³o-
œci z przedmiotu „Wiedza

o Spo³eczeñstwie”. Udzia³ w za-
jêciach jest bezp³atny, wystarczy

jedynie dokonaæ rejestracji.
Pierwsze zajêcia odbêd¹

siê 27 lutego 2010 ro-
ku, aby zostaæ uczest-
nikiem Akademii Eu-

ropejskiej, wystarczy
byæ tegorocznym matu-

rzyst¹ i zg³osiæ swój udzia³
w formularzu rejestracji, który
znaleŸæ mo¿na na stronie:
www.akademiaeuropejska.eu.
Rejestracja bêdzie trwa³a do wy-
czerpania miejsc. 

	 	 	
5 grudnia odby³ siê w SP nr

312 na Goc³awiu turniej pi³kar-
ski dla zawodników rocznika
2000 i m³odszych. W imprezie
startowa³o 5 dru¿yn i 44 zawo-
dników. W dziesiêciu meczach
strzelili 37 bramek. Zwyciêzc¹
zosta³a dru¿yna „M³ode Lwy”
z Wawra. Kolejne miejsca zdo-
byli zawodnicy ZWAR Miêdzy-
lesie i W.A.P.N. z Bemowa. Im-
prezê zorganizowa³ UKS Laso-
via pod patronatem Urzêdu
Dzielnicy Warszawa Wawer.

	 	 	
Do 31 grudnia w Bibliotece

Publicznej przy ul. Meissnera 5
mo¿na ogl¹daæ wystawê rzeŸb
artysty plastyka Bogus³awa

NiedŸwieckiego „Or³y Polskie”
oraz prac plastycznych uczniów
szkó³ warszawskich.

	 	 	
14 grudnia br. otwarto lodo-

wisko sezonowe w Wawrze
przy ul. W³ókienniczej 54. Lo-
dowisko o wymiarach 30 x 20
metrów bêdzie czynne do 15
marca 2010 roku., w zale¿noœci
od pogody. Wstêp na lodowi-
sko jest bezp³atny.

	 	 	
Ujêcie wody oligoceñskiej

przy al. Waszyngtona (Szpital
Grochowski) jest remontowa-
ne. Jak nas poinformowa³a
Anetta Chêciñska z Urzêdu
Dzielnicy Praga Po³udnie re-
mont ma potrwaæ do koñca bie-
¿¹cego roku. Po dokonaniu roz-
ruchu i sprawdzeniu jakoœci
wody, punkt ma zostaæ otwarty
na pocz¹tku lutego 2010 roku. 

(ab) (jkg) (Pb)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA � Klubokawiarnia Legalna ul. Terespolska 4 – 17.12. godz.
19.00 – Literatura na Peryferiach - spotkanie z Maciejem Sieñ-
czykiem - grafikiem, ilustratorem, twórc¹ komiksów, wstêp wol-
ny;
� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 - 17-18.12. od godz. 12.00 do 19.00 Przedœwi¹teczny
Jarmark Artystyczny; 20.12. godz. 15.00 – „Pch³a Szachrajka”
- spektakl dla dzieci w wykonaniu grupy teatralnej CPK „Rêce
i nogi”, wstêp 3 z³; 21.12 w godz. 9.00-10.00, 10.15-11.15,
11.30-12.30 - Polskie Towarzystwo Muzyki Wspó³czesnej, Cen-
trum Sztuki Dziecka w Poznaniu i CPK w cyklu koncerty muzy-
ki wspó³czesnej dla dzieci zapraszaj¹ na koncert z udzia³em ze-
spo³u jazzowego pt. „Œw. Miko³aj wchodzi przez komin” - wstêp
3z³ (rezerwacja pod nr 606 635 906); 23.12. godz. 17.00 - W cy-
klu „Spotkania ze sztuk¹” wyk³ad „Jan van Eyck - malarstwo ni-
derlandzkie XV wieku”, wstêp wolny; 28.12. godz. 18.30 - W ra-
mach cyklu Swing Club wyst¹pi grupa Blues Fellows oraz Ewa
Konarzewska, wstêp wolny;
� Koœció³ Matki Boskiej Zwyciêskiej, Warszawa Rembertów
ul. Grzybowa 1 - 20.12. godz. 19.00 - Program o Bo¿ym Naro-
dzeniu w kolêdach, pastora³kach, poezji i prozie pt. „Wigilia”
w wykonaniu: Gra¿yna Barszczewska – recytacja, Magdalena
Idzik – œpiew, Robert Grudzieñ – organy; 
� Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 – 18.12.
w godz. 15.00 - 18.00 - Œwi¹teczne spotkanie dla dzieci i rodzi-
ców; do 31.12. - wystawa pt. „Zimowe pejza¿e” Wystawa ucze-
stników sekcji plastycznej DK „Wygoda”; do 31.12.09 r. - wysta-
wa malarstwa Ma³gorzaty Bednarczyk. Obrazy malowane techni-
k¹ olejn¹, tryptyki, pastele; do 31.12. Wystawa fotograficzna An-
drzeja Kucharskiego pt. „Szlakiem œwiêtej rzeki Yamuny i Gan-
gesu”;
�Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 - 17.12. godz.
18.00 - Koncert Œwi¹teczny Melodyjek, w programie fragmenty
bajki pt. „K³opoty z bajkami”;
� Gimnazjum Nr 119 im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, ul.
Klimatyczna 1 – 18.12. godz. 20.00 – Wolna Grupa Bukowina –
koncert poezji œpiewanej. 
� Oœrodek Dzia³añ Twórczych „Pogodna” ul. Jana Paw³a II
25 – 19.12. godz. 18.00 - Wystêp pantomimiczny Olo Nima (Ale-
ksander Cezary Adamczyk) oraz otwarte warsztaty pantomimicz-
ne; 28.12. godz. 19.00 - Koncert kolêd. Wyst¹pi¹: Agata Harz -
œpiew, bêbenek, Katarzyna Szurman - harmonia, Remek Hanaj -
lira korbowa, skrzypce, œpiew.
� Klub Kultury „Marysin” ul. Potockich 111 - 4.01.2010 r.
godz. 16.00-17.00 Œnie¿ynkowa zabawa - otwarty konkurs pla-
styczny; 06.01. godz. 16.00 Œnie¿ynkowa zabawa, otwarcie wy-
stawy pokonkursowej i rozdanie nagród;16.01. godz. 16.00 Kar-
nawa³ w Marysinie - zabawa karnawa³owa dla dzieci i rodziców
prowadzona przez wodzireja. Stroje karnawa³owe mile widziane.
Wstêp wolny;
� Dom Kultury Praga ul. D¹browszczaków 2 – 18.12. godz.
19.00 Jolanta ¯ó³kowska Spektakl „Lifting” - sala koncertowa,
wstêp wolny; 20.12. godz. 16.00 „Koncert dla ma³ych i du¿ych”.
Bajkowo – koncertowo. Pieœni i piosenki do tekstów polskich
bajkopisarzy. Zapraszamy dzieci z rodzicami na kolejne spotka-
nie z muzyk¹ klasyczn¹; 21.12. godz. 17.30 „Miko³aje wszyst-
kich krajów – ³¹czcie siê”. Spektakl teatralny dla dzieci (plan ¿y-
wy po³¹czony z lalkami) Teatr Arkadia z Bia³egostoku;
� Bazylika NSJ ul. Kawêczyñska 53 - 20.12. godz. 20.00 - Na
Pradze Jest Jazz - Gra¿yna Auguœcik „Lulaj¿e…” - koncert kolêd;  
� Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 – do 31.01.2010 r.
wystawa fotograficzna „Zdjêcia osobiste i zakazane. ¯ycie co-
dzienne w Rumunii w czasach Nicolae Ceauºescu”;

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 16.12 i 14, 20, 27.01
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

1962 r.

ul. Międzynarodowa 65
tel. 617 61 46

BAR RESTAURACYJNY 

Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia 

i pomyślnego
Nowego Roku życzy
załoga FREGATY!

Czynne 
pon.−pt. 9−22

sob.−niedz. 10−22
w Wigilię 

do godz. 17
w II dzień świąt 
od godz. 11  
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REKLAMA REKLAMA

Bazar têtni³ ¿yciem. Nowojorska Pi¹ta Aleja w porównaniu
z „szembekiem” to szczeniak. Eustachy Mordziak i Kazimierz
G³ówka musieli wyjœæ na ulicê i stan¹æ z boczku, ¿eby mogli
spokojnie pogadaæ.

- Powiem panu, panie Kaziu, ¿e coraz mniej z tego wszyst-
kiego rozumiem.

- A detalicznie? Pan Kazimierz, jak zwykle lubi³ konkret.
- WeŸ pan œwiêta. Pamiêtasz pan to gotowanie, pieczenie

ciasta, zapach choinki, jak j¹ zmro¿on¹ ojciec wnosi³ do do-
mu? Jakoœ to by³o inaczej. Biedniej na pewno, ale czy gorzej
ni¿ teraz? Nie powiedzia³bym. No i wtedy wszystko rozumia-
³em: Bo¿e Narodzenie, to by³y „bia³e œwiêta”, œwiêty Miko³aj,
to by³ œwiêty Miko³aj, choinka, to by³a choinka. Kupowanie
drzewka to by³ rytua³. Ca³a okolica niemi pachnia³a. Goœciu
krzycza³: choinki, œwie¿e choinki. Tanio oddam, panie szanow-
ny, tanio… A wiesz pan, co moja Krysia mi dziœ powiedzia³a?
¯e ona musi zadbaæ o odpowiedni marketing, bo jak w œwiêta
nie zarobi, to w styczniu tym bardziej. I, ¿e jeœli jej nawet g³u-
piego piaru nie potrafiê za³atwiæ, to niech chocia¿ nie zawra-
cam jej g³owy choink¹. Przyjdzie pora, to ona kupi. Na Alle-
gro. Taniej ni¿ od handlarza i z dostaw¹ do domu… 

- Signum temporis, panie Eustachy, signum temporis. 
- Pan te¿, panie Kaziu? Jak pragne zdrowia nie wytrzymam. 
- Spokojnie, panie Eustachy. Signum temporis, to znak cza-

su, po prostu. Choinka z Allegro, to w³aœnie znak czasu. Œwiat
siê informatyzuje, pojawiaj¹ siê nowe formy handlu, wszystko

siê do siebie upodabnia, co z kolei nazywa siê pop-kultur¹
w dobie globalizacji…

- Znowu pan zaczynasz! 
- Nie ja zaczynam, tylko to ju¿ jakiœ czas temu siê zaczê³o.

Ogl¹dasz pan telewizje? Miko³aje wszêdzie s¹ takie same, pre-
zenty te same: komórki, GPS-y, komputery. Kiedyœ lalka, która
mówi³a „mama” i przewraca³a oczami, by³a szczytem marzeñ.
Tak samo jak samochód na sprê¿ynê. Teraz lalka, która nie
mówi, nie œpiewa, nie sika, nie tañczy, w ogóle siê nie liczy.
A poza tym nic siê specjalnie nie zmieni³o, tylko trochê inaczej
siê nazywa. W dalszym ci¹gu s¹ „bia³e œwiêta”, tylko mówi siê
„White Christmas”, no i „Christmas time”, czyli œwi¹teczny
czas. Choinka, to „Christmas tree”, a Œwiêty Miko³aj, to „San-
ta Clause”. Proste, jak gwizdek. W Unii jesteœmy i Unia jest
u nas, panie Eustachy. Trzeba z postêpem iœæ. Pani Krysia ma
racjê – dziœ bez marketingu i public relations na sól pan nie
zarobisz. 

- Znaczy, ¿e jak? 
- Znaczy, ucz siê pan od pani prezydent. Jak oœwietli³a Trakt

Królewski, to tem samym zrobi³a marketing tamtejszym kup-
com. Wszystko wygl¹da piêknie, kupcy siê ciesz¹, a telewizje
pokazuj¹ te cuda jedna przez drug¹. Ale jak s¹ telewizje, to
mamy ju¿ do czynienia z piarem, czyli z public relations, czyli
z reklam¹. Reklame mo¿na wykupiæ, ale mo¿na te¿ j¹ sobie za-
pewniæ. Wystarczy dajmy na to œwi¹tecznie iluminowaæ Trakt
Królewski. 

- No, ale dla kogo ta reklama? Co ona zachwala?
- Nie co, tylko kogo. Pani¹ prezydent, rzecz jasna, ¿e niby ta-

ka dobra gospodyni. Fajnie to wymyœli³a. A wybory za pa-
sem… Na razie jednak mamy œwiêta. Merry Christmas, panie
Eustachy, znaczy Weso³ych Œwi¹t.

Szaser 

Co tam panie na Pradze...

S³ownik œwi¹teczny
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Staroœæ, przepraszam, wiek dojrza³y, ma to do siebie, ¿e cz³owiek siêga pamiêci¹
do coraz to dawniejszych czasów, o ile pamiêæ jeszcze ma. A propos staroœci. Krysty-
na Gucewicz, dziennikarka, poetka, konferansjerka, a w ogóle wiecznie m³oda
wspania³a dziewczyna, wzbogaci³a mój s³ownik nowym wyra¿eniem, Oto m³odzie¿
kieruje siê wobec ludzi starszych d¹¿eniem, znanym jako „wygryzm” – wygryŸæ
staruchów z posad i zaj¹æ ich stanowiska. Ale „nic to”, jak mawia³ Pan Wo³odyjow-
ski, zw³aszcza w okresie Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku. A wiêc...

W latach 1970-ych by³em sta³ym korespondentem „Trybuny Ludu” w Pary¿u.
Dzia³a³ tam niezmiernie mi³y pan nazwiskiem Zarzecki, które wymawiano we Fran-
cji i w Belgii „zar-ze-KI”. Dlaczego „i w Belgii”? Bo Zarzecki by³ - i jest - Belgiem –
frankofoñskim - ale Polakiem z pochodzenia. Na imiê ma Jean, po polsku Janusz.
By³ zamo¿nym biznesmenem, handluj¹cym z Polsk¹ artyku³ami gospodarstwa do-
mowego. By³ te¿ wiceprezesem Francuskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królew-
skiego w Warszawie. 

Ja przyjecha³em do Francji jako korespondent w 1969 roku, a pod koniec gru-
dnia roku 1970 do w³adzy w Polsce doszed³ Edward Gierek, który podj¹³ sprawê
odbudowy Zamku. Komitet Zarzeckiego bardzo siê o¿ywi³, zaczê³y doñ nap³ywaæ
dary i pieni¹dze, a Zarzecki wpad³ na znakomity pomys³, ¿eby do zbiórki w³¹czyæ
równie¿ francusk¹ elitê. W okolicy œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 1972 roku urz¹dzi³
„amerykañsk¹ aukcjê” dzie³ sztuki z przeznaczeniem dochodu na Zamek. 

Co to jest „amerykañska aukcja”? W aukcji normalnej, „ktoœ numer 1” oferuje
za obraz, powiedzmy, tysi¹c euro (wtedy jeszcze we Francji kursowa³y franki, ale
zróbmy ustêpstwo na rzecz nowoczesnoœci i wprowadŸmy do tej opowieœci euro,
zw³aszcza, ¿e i nas wkrótce ono czeka). A wiêc „ktoœ numer 1” oferuje tysi¹c euro
i je¿eli nikt nie wymieni wy¿szej ceny, ten „ktoœ numer 1” musi obraz kupiæ. Ale je-
¿eli „ktoœ nr.2” poda wy¿sz¹ cenê, „ktoœ numer 1” jest zwolniony z kupna. 

W „aukcji amerykañskiej”, któr¹ siê og³asza wy³¹cznie w celach charytatywnych
lub spo³ecznych,, jest inaczej. Ka¿dy, kto jak¹kolwiek kwotê wymieni, musi j¹ za-
p³aciæ, bez wzglêdu na to, czy ktoœ inny zaoferuje kwotê wy¿sz¹ czy nie. Ten, kto
zaoferuje najwiêcej, obraz zabiera, ale wszystkie pieni¹dze, które w tzw. miêdzy-
czasie do kapelusza „wpad³y”, trafiaj¹ na z góry za³o¿ony cel. W tym przypadku na
Zamek Królewski w Warszawie. 

Pomys³ znakomity, ale jak zwabiæ na tak¹ aukcjê ludzi bogatych, którzy maj¹
wszystko? Ja podejrzewam, ¿e Zarzecki jako dobry biznesmen by³ równie¿ dobrym
psychologiem i wiedzia³, ¿e ci, którzy maj¹ wszystko, chc¹ jeszcze wiêcej. On nato-
miast mówi³: „Wszystko zale¿y od odpowiedniego podania i od mi³ego zaskocze-
nia”. I oto wys³a³ piêkne zaproszenia na sw¹ aukcjê, zapowiedzia³ po aukcji ele-
ganckie przyjêcie, po czym doda³ nastêpuj¹c¹ uwagê: „Wiceprezes Zarzecki zapew-
nia nieograniczon¹ degustacjê rosyjskiego kawioru z jesiotra”. Te s³owa – „nieogra-
niczona degustacja” i „rosyjski kawior z jesiotra” zrobi³y furorê. Zarzecki powie-
dzia³ mi póŸniej: „S¹ oczywiœcie przypadki, ¿e bogaci ludzie podaj¹ kawior na przy-
jêciach i go nie ¿a³uj¹ goœciom. Ale jeszcze nikt tego w zaproszeniu nie ZAPOWIE-
DZIA£”.

Aukcja zakoñczy³a siê wielkim sukcesem, a okres przedœwi¹teczny jeszcze bar-
dziej ten  sukces umocni³. A mój ju¿ nie¿yj¹cy przyjaciel, W³odek P³aczkowski, ry-
sownik i karykaturzysta w Pary¿u, opowiedzia³ mi nastêpuj¹cy dowcip. Pani domu
urz¹dza wytworn¹ kolacjê i stawia na stole faskê czarnego kawioru. Jeden z goœci
ustawia siê natychmiast przy tej fasce i zajada kawior ³y¿ka po ³y¿ce. Pani domu
podchodzi do niego i mówi delikatnie: „Proszê pana, inni te¿ lubi¹ kawior”. A on na
to: „Ale nie tak jak ja”. 

Weso³ych Œwi¹t i Szczêœliwego Nowego Roku nawet bez kawioru! 
Zygmunt Broniarek

Zawsze narzekasz na brak
czasu i zamiast rozmawiaæ, wy-
mieniasz komunikaty: „Kupi³eœ
chleb? Tak. Gdzie s¹ kluczyki?
Tam. W pracy w porz¹dku?
Uhm… Wrócê póŸniej! Ok.” 

Czy wiesz, ¿e powa¿ne ba-
dania pokazuj¹ ciekawe zja-
wisko: 47% licealistów i gim-
nazjalistów polskich uwa¿a,
¿e rodzice z nimi NIE rozma-

wiaj¹, ale – uwaga! – a¿ 96%
ich rodziców twierdzi, ¿e roz-
mawiaj¹ ze swoimi dzieæmi!

Niejeden rodzic s¹dzi, ¿e
rozmawia z m³odym: „Jak
tam w szkole? W porz¹dku.
Odrobi³eœ lekcje? Tak. Psa
wyprowadzi³eœ? Jasne. Nie
siedŸ d³ugo! Ok.” 

I po sprawie. Obowi¹zek
rodzicielski spe³niony. A m³o-

dy ma mnóstwo do pogada-
nia: bo siê zakocha³ albo od-
kocha³, bo graliœmy fajny
mecz, bo ta od biologii pyta³a
Piotrka i by³ cyrk, bo nie wia-
domo, jak rozwi¹zaæ problem
g³odu na œwiecie i ¿e wkurza
go wuj.

Co robi m³ody, gdy nie ma
rodzica do pogadania? Gada
z kimœ innym, po pogadaæ mu-
si. Z kolegami z ulicy, ze-
wsz¹d. Rodzic czêsto nie ma
o tym pojêcia, bo nie jest zain-
teresowany w³asnym dziec-
kiem. A gdy przez odsuwanie,
spychanie, dziecko traci po-
czucie wartoœci, to prosta dro-
ga, by doda³o sobie animuszu
alkoholem i narkotykami. 

Dlatego zamieñ wasz ro-
dzinny pat, przykry dla was
wszystkich, niszcz¹cy relacje
miêdzy bliskimi, na has³o PaT
– Profilaktyka a Ty. Oswój
s³owo profilaktyka i zastanów
siê, co mo¿esz zrobiæ, by po-
prawiæ wasze relacje. Teraz
masz na to kilka dni… Weso-
³ych, m¹drych Œwi¹t!

żu

Kobiecym okiem

Profilaktyka? Wiem, chodzi
o grypê. Profilaktyka jest
œwietnym sposobem dbania
o siebie i bliskich.

£ykamy witaminy, od¿ywia-
my siê zdrowo, omijamy oso-
by, które byæ mo¿e ju¿ z³apa³y
wirusa. Dziêki temu oszczê-
dzamy sobie k³opotów i wy-
datków, bo wirusy grypy s¹
realnym zagro¿eniem, tak¿e
dla ¿ycia. Niebagatelne s¹ te¿
koszty leczenia – nieporówna-
nie wiêksze, ni¿ koszty profi-
laktyki.

Profilaktyka to nie tylko
grypa. Pora spojrzeæ na to
szerzej. Wolne, œwi¹teczne dni
- jeœli tego zechcesz - mog¹
sprzyjaæ rozmowom z dzieæmi,
wspó³ma³¿onkiem, rodzicami. 
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PaT: 
Profilaktyka
a Ty?!

Ten niewielki sklepik pojawi³ siê na rogu Brazylijskiej i Saskiej cztery lata temu. I na-
tychmiast zdoby³ wiern¹ klientelê. Do Marty chodzi siê przede wszystkim po ryby
i owoce morza. Mo¿na tam zakupiæ wiele znakomitoœci, a to galaretki rybne, tatara z ³o-
sosia lub z pstr¹ga, œledzie z podgrzybkiem lub szczypiorkiem czy domowe w oleju,
albo ró¿ne znakomite krewetki lub œwie¿utkie, domowe kotlety rybne.

U Marty pyszni¹ siê w ladzie ch³odniczej ryby œwie¿e, wêdzone, przetwory rybne no i rzecz
jasna – œledzie w najrozmaitszych wersjach… Po prostu pysznoœci! 

W tym niewielkim sklepiku mo¿na znaleŸæ wiele ró¿nych artyku³ów spo¿ywczych. Codzien-
nie rano o godz. 8 przywo¿one jest œwie¿utkie pieczywo z firmy SPC, do tego mo¿na dokupiæ
serki i inny nabia³. Oprócz tradycyjnych produktów mo¿na znaleŸæ tam artyku³y trudno dostêp-
ne w innych okolicznych sklepach.

Marta zaprasza równie¿ na zakupy delikatesowe z kuchni œwiata: w³oskiej, japoñskiej, hi-
szpañskiej, meksykañskiej, greckiej oraz po ¿ywnoœæ ekologiczn¹. Ponadto znajd¹ Pañstwo
domowe wyroby garma¿eryjne. 

Tego po prostu nie da siê opisaæ, to trzeba zobaczyæ na w³asne oczy.
A wszystko to mieœci siê w malutkim sklepiku, w którym króluje sympatyczna, m³oda w³a-

œcicielka, po której widaæ, ¿e bardzo lubi to, co robi.
Przyjmujemy ZAMÓWIENIA ŒWI¥TECZNE na ryby i przetwory rybne

oraz domowe wyroby garma¿eryjne.

Delikatesy na rogu Brazylijskiej i Saskiej otwarte są od poniedziałku 
do piątku od 900 do 1900, a w sobotę od 900 do 1400, tel. 022 353−69−55. Zapraszamy!

DDEELLIIKKAATTEESSYY  II  RRYYBBYY
UU MMAARRTTYY

ul. Brazylijska 1

¯yczê zdrowych i radosnych 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

oraz pomyœlnoœci 
w Nowym Roku 2010!
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Zdrowych, weso³ych i pogodnych 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

i szczêœliwych dni w Nowym 2010 Roku
wraz z ¿yczeniami udanych zakupów 
w sklepach „Spo³em” WSS

sk³ada swoim Klientom 
i Pracownikom

Rada Nadzorcza i Zarz¹d „Spo³em”

Serdeczne ¿yczenia,
zdrowych, 
spokojnych i rodzinnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz wielu sukcesów
i wszelkiej pomyœlnoœci
w Nowym Roku

sk³ada
Rada i Zarz¹d Dzielnicy Rembertów

m.st. Warszawy

Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i Nowego 2010 Roku

¿yczymy wszystkim Mieszkañcom Weso³ej 
zdrowia, spokoju, radoœci,

wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu prywatnym i zawodowym
oraz spe³nienia wszystkich marzeñ.

Stefan S³owikowski                                          Edward K³os
Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Weso³a              Burmistrz Dzielnicy Weso³a

m.st. Warszawy                                           m.st. Warszawy

Alicja D¹browska, 
– pos³anka PO, lekarz

Mam du-
¿¹ saty-
sfakcjê, bo-
wiem uda³o
siê w Sej-
mie prze-
prowadziæ
wa¿n¹ no-
w e l i z a c j ê

ustawy o transplantologii,
uwzglêdniaj¹c¹ m.in. unijne
rozwi¹zania prawne w tym
wzglêdzie. By³am w to
szczególnie zaanga¿owana,
by³am pos³ank¹ - sprawo-
zdawc¹. Z innych wa¿nych
spraw, które szczególnie za-
pad³y mi w pamiêæ, to bli-
sko trzymiesiêczna kampa-
nia na rzecz badañ mammo-
graficznych prowadzona
pod has³em: B¹dŸ zdrowa
mamo, zbadaj siê. 

Dzieciaki rysowa³y laurki,
w których apelowa³y do
mam, by poddawa³y siê cy-
klicznym badaniom wyklu-
czaj¹cym raka piersi. By³a to
akcja ogólnopolska, ja anga-
¿owa³am siê w ni¹ w woje-
wództwie mazowieckiem.
Laureat konkursu, wraz
z mam¹, wyjecha³ do Disney-
landu.

Jesieni¹ du¿o czasu po-
œwiêci³am prezentacji w te-
renie dokonañ rz¹du po 2 la-
tach od powo³ania gabinetu,
przez ca³y rok mia³am sporo
spotkañ poselskich i inter-
wencji, tak¿e w sprawach
praskich. No i stara³am siê
nie traciæ kontaktu z moimi
pacjentami z przychodni

przy ulicy D¹browszczaków,
choæ iloœæ moich godzin
przyjêæ, niestety, ju¿ by³a
mocno ograniczona. (t)

Tadeusz Drozda – satyryk,
„Zacny Mieszkaniec”

Rok 2009
to u mnie
dalsza bani-
cja z TV.
Ju¿ trzeci
rok czekam
na zmiany,
ale TVP
okazuje siê

najbardziej stabiln¹ instytu-
cj¹ III RP. Du¿o pracowa³em
w tym roku na estradzie, bo-
wiem na prze³om 2009/2010
przypada mój jubileusz 40-
lecia pracy estradowej. Tyle
lat ju¿ minê³o od daty za³o-
¿enia we Wroc³awiu Kabare-
tu „ELITA” (z Janem Kacz-
markiem). 

Pierwszy z koncertów
odby³ siê w Wilnie, potem
Floryda, Belgia, Holandia,
bardzo du¿o wystêpów jubi-
leuszowych w Niemczech,
a pod koniec roku jeszcze
Szwecja i Dania. Jak na razie
w Polsce uda³o mi siê wyst¹-
piæ jedynie w Gniewinie,
gdzie koncertem jubileuszo-
wym zainicjowa³em dzia³al-
noœæ kinoteatru imieniem
Tadeusza Drozdy, tzn., ¿e
mam ju¿ swój teatr. Nazwa
Gniewino oddaje charakter
pracy satyryka. 

Mam nadziejê, ¿e w no-
wym roku uda mi siê zapre-
zentowaæ program „Czter-
dziestolecie w kabarecie”

warszawskiej publicznoœci.
Zainteresowanych zapraszam
na stronê www.drozda.pl,
gdzie mo¿na obejrzeæ frag-
menty wystêpów z tamtych
lat, poczytaæ teksty i obej-
rzeæ fotki. Rok 2009 to rów-
nie¿ sukcesy w golfie.
W paŸdzierniku wygra³em
na Majorce turniej „Euler
Hermes Golf Cup”. ¯yczê
wszystkim czytelnikom
„Mieszkañca” spokoju i sta-
bilizacji w 2010. Pozdra-
wiam i proszê o listy na ad-
res: tadeusz@drozda.pl (t)

Mieczys³aw Golónka 
– burmistrz Rembertowa

Ze wzglê-
du na ciêcia
bud¿etowe,
to by³ bar-
dzo trudny
rok. Mogli-
œmy to od-
czuæ szcze-
gólnie w in-

westycjach. Musieliœmy
mocno siê g³owiæ, aby tak
dopasowaæ bud¿et, ¿eby to
nie zachwia³o rozpoczyna-
nymi zadaniami inwestycyj-
nymi, a nawet funkcjonowa-
niem placówek oœwiato-
wych. Generalnie, kontynuu-
jemy rozpoczête zadania,
a te nierozpoczête, niestety
bêd¹ musia³y zostaæ przesu-
niête na przysz³e lata. Z wa¿-
niejszych, tegorocznych in-
westycji warto wymieniæ
kontynuacjê budowy przed-
szkola przy ul. Niepo³omic-
kiej, budowê biblioteki, za-
koñczenie budowy Domu

Dziennego Pobytu przy ul.
Plutonowych, zagospodaro-
wanie terenu i termomoder-
nizacjê przedszkola przy ul.
Dwóch Mieczy. Wa¿nym za-
daniem by³ remont dachu
w szkole i hali sportowej na
Nowym Rembertowie. Rea-
lizujemy te¿ wykup nieru-
chomoœci pod budowê no-
wych dróg.

W ¿yciu osobistym ten rok
by³ dla mnie zdecydowanie
lepszy ni¿ poprzedni. Nie ma
co narzekaæ, tylko ¿yczyæ so-
bie, aby nie by³o gorzej. (ar)

Edward K³os 
– burmistrz Weso³ej

To by³
k o l e j n y ,
bardzo uda-
ny rok in-
westycyjny
dla naszej
Dzielnicy.
Myœlê, ¿e
wykonanie

planowanych inwestycji, na
które wydaliœmy ok. 30 mln
z³otych bêdziemy mieli na
poziomie 99%. Zbudowali-
œmy now¹ szko³ê w Zielonej,
rozbudowana zosta³a szko³a
w Osiedlu Centrum. Do po-
³owy doprowadziliœmy bu-
dowê hali sportowej przy
gimnazjum w Osiedlu Stara
Mi³osna. Hala ta bêdzie s³u-
¿y³a nie tylko uczniom, ale
tak¿e wszystkim mieszkañ-
com. Weso³ej przyby³o kilka
dróg, planujemy budowê ko-
lejnej szko³y i budynku ko-
munalnego, powstaj¹ nowe
place zabaw. Lista tego, co
siê u nas dzieje jest napraw-
dê d³uga. Dzielnica siê zmie-
nia.

Tegorocznym sukcesem
w moim ¿yciu prywatnym,

a w³aœciwie rodzinnym, jest
to, ¿e mój syn obroni³ dy-
plom na Politechnice War-
szawskiej, wygra³ konkurs
i dosta³ ciekaw¹ pracê. Oby
przysz³y rok by³ równie uda-
ny, jak ten. (ar)

Ks. Zygmunt Podstawka 
– dziekan Dekanatu 
Grochowskiego i proboszcz
parafii p.w. Bo¿ego Cia³a

Rok mi-
n¹³ bardzo
burzliwie.
N a j p i e r w
by³em na
parafii Mi-
³os ierdzia
B o ¿ e g o
przy ul.

Ateñskiej. Praca tam przyno-
si³a mi du¿o radoœci. Od
sierpnia arcybiskup Henryk
Hoser powierzy³ mi nowe,
bardzo powa¿ne zadanie –
objêcie parafii na Kamionku
i remont zabytkowej œwi¹ty-
ni Matki Bo¿ej Zwyciêskiej.
Trochê siê obawia³em, ale
z marszu przyst¹pi³em do re-
alizacji tego zadania. Ludzie
s¹ tutaj bardzo ¿yczliwi,
wspaniali i uda³o siê rozpo-
cz¹æ remont koœcio³a. Para-
fianie wspieraj¹ nas w dzia-
³aniach duszpasterskich
i pracach budowlanych.

Wa¿nym wydarzeniem
w moim ¿yciu by³o równie¿
to, ¿e w marcu zosta³em
dziekanem Dekanatu Gro-
chowskiego. To du¿y deka-
nat. Sk³ada siê z 11 parafii.
Tak wiêc przyby³o mi obo-
wi¹zków. To by³ rok nowych
wyzwañ, nowych mo¿liwo-
œci. Oby mi tylko starczy³o
si³. W przysz³ym roku za-
mierzam lepiej poznaæ moj¹
now¹ parafiê, utworzyæ oazê

„Œwiat³o ¯ycie” dla m³o-
dzie¿y i dalej remontowaæ
koœció³. (ar)

Miros³aw Sztyber
– prezes spó³ki Centrum 
Handlowego Szembeka

Jaki to
by³ rok?
By³em tak
zajêty, ¿e ze
z d z i w i e -
niem zau-
wa¿am, ¿e
ju¿ siê koñ-
czy... W mi-

nionych miesi¹cach przygo-
towywaliœmy bowiem kon-
cepcjê, która ju¿ wkrótce -
mam nadziejê - przybierze
realne, inwestycyjne kszta³-
ty. Otó¿ chcielibyœmy wyra-
Ÿnie poprawiæ  standard han-
dlowy i wygl¹d Bazaru
Szembeka. 

W zamierzeniach jest bu-
dowa pierzei od strony ulicy
Zamienieckiej i po³¹czenie
jej z obecnym budynkiem,
w którym znajduje siê czêœæ
pomieszczeñ bazaru. W po-
³¹czeniu z dzia³aniami w³adz
dzielnicowych i miejskich
powinno to zdecydowanie
poprawiæ wygl¹d i wizeru-
nek tego kwarta³u ulic naszej
dzielnicy i prowadziæ do
przeniesienia punktu ciê¿ko-
œci z Ronda Wiatraczna
w okolice Placu Szembeka.
Koncepcja w moim przeko-
naniu jest bardzo ciekawa
i ju¿ zyskuje uznanie m.in.
przedsiêbiorców, podkreœla-
j¹cych jej nowatorstwo
i konsekwencje w unowo-
czeœnianiu i przekszta³caniu
bazaru w centrum handlowe.

A prywatnie? Dziêkujê,
wszystko w porz¹dku, oby...
by³o tak dalej. (t)

JJJJ aaaa kkkk     mmmm iiii nnnn ¹¹¹¹ ³³³³     rrrr oooo kkkk ????
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WIGILIA
Po ³acinie s³owo vigilia oznacza czuwanie,

stra¿. W polskiej tradycji mamy zwyczaj uroczy-
œcie przygotowywaæ siê do narodzin Jezusa. Koñ-
cz¹cy adwent dzieñ 24 grudnia – nasza Wigilia –
to wype³niony intensywn¹ prac¹ dzieñ przygoto-
wañ do Bo¿ego Narodzenia, zakoñczony wyj¹t-
kow¹, wzruszaj¹c¹ chwil¹ pojednania i dobrych
¿yczeñ przy op³atku, tradycyjn¹ kolacj¹ z 12 dañ,
kolêdami, prezentami. Przy okazji – warto nie za-
pominaæ o tym, ¿e prezenty s¹ ledwie dodatkiem
do tych piêknych œwi¹t, a nie odwrotnie. 

OP£ATEK
Op³atek – z ³ac. oblatum – dar ofiarny.

W odró¿nieniu od hostii, nie jest konsekrowany.
Od kilkuset lat towarzyszy naszym Wigiliom,
zwykle uk³adany na piêknym talerzyku na sian-
ku, by dzieliæ siê nim sk³adaj¹c sobie ¿yczenia.
Symbolika op³atka jest dwojaka: w wymiarze du-

chowym jest pojednaniem, bo przecie¿ nie dzieli-
my siê chlebem z nienawistnym wrogiem; w wy-
miarze doczesnym dzielenie siê jest obdarowy-
waniem siê nawzajem tym, co najwa¿niejsze –
chlebem naszym powszednim, by nam go nie za-
brak³o. Op³atek nie zawsze jest bia³y – kolorowe
op³atki przeznaczone s¹ dla zwierz¹t zagrodo-
wych, a „radoœniki” – op³atki posmarowane mio-
dem – dla dzieci, to œl¹ska tradycja.

CO TY WIESZ O KARPIU?
Na pewno tyle, ¿e musi znaleŸæ siê na wigilij-

nym stole, w galarecie, sma¿ony czy te¿ najbar-
dziej polski – w sosie piernikowo-bakaliowym.
Czasami dzielnie zastêpuj¹ go inne ryby, te szla-
chetne, polskie i te znane u nas od niedawna. Ale
nie ka¿dy wie, ¿e karp, z pochodzenia Japoñczyk,
mo¿e osi¹gn¹æ d³ugoœæ do 1 m (niestety, nie jest
wówczas smaczny) i wagê do 40 kg! 

Karp wystêpuje w oko³o 100 odmianach, tak¿e
ozdobnych: pomarañczowych, czerwonych, bia-
³ych, z czarnymi ³atkami. My jednak wybieramy
karpia jadalnego, najchêtniej bez³uskiego, zwane-
go golcem, choæ niektórzy preferuj¹ lustrzenia -
karpia galicyjskiego.

KOLÊDUJEMY!
Kolêdujemy od kilkuset lat. Najd³u¿ej ju¿ roz-

brzmiewa kolêda „W ¿³obie le¿y”, napisana po-
noæ przez Piotra Skargê, do melodii koronacyjne-
go poloneza króla W³adys³awa IV Wazy. Œpiew
to wyraz radoœci, któr¹ dzielono siê z domowni-
kami i s¹siadami ju¿ w czasach pogañskich, œpie-
waj¹c pieœni calendae, których spolszczon¹ na-
zwê nosz¹ dzisiejsze kolêdy.

Lecz kolêdy wyra¿aj¹ nie tylko treœci religijne.
Tak zwane kolêdy patriotyczne powstawa³y
w czasach powstania listopadowego i innych po-
wstañ, tak¿e za PRLu i w stanie wojennym, np.
kolêdy internowanych.

Liturgia Koœcio³a katolickiego pozwala na
œpiewanie kolêd od Pasterki do dnia Chrztu Pañ-
skiego (to pierwsza niedziela po 6 stycznia) lub
do Œwiêta Ofiarowania Pañskiego (2 luty). Wów-
czas te¿ najwy¿sza pora, by rozebraæ choinkê!

PREZENTY
Prezenty dajemy najbli¿szym, lecz dobrze, gdy

pamiêtamy nie tylko o nich. Betlejemskie Œwiat³o
Pokoju to jedna z wielu charytatywnych akcji, za-
inicjowana w roku 1986 w austriackim Linzu na
rzecz osób potrzebuj¹cych wsparcia, a zw³aszcza
niepe³nosprawnych dzieci. 

Dziœ Betlejemskie Œwiat³o Pokoju migoce
w ca³ej Europie na bo¿onarodzeniowych sto³ach,
rozsiewaj¹c ciep³o i nadziejê. 

Co roku przywo¿one jest wprost z Betlejem
do katedry wiedeñskiej a tam przekazywane
sztafetom skautów i harcerzy z s¹siednich kra-
jów, gdzie z kolei odbywa siê przekazywanie go
kolejnym osobom i krajom. W ten sposób docie-
ra wszêdzie, na ca³y kontynent, a nawet jeszcze
dalej.

Œwiat³o to p³onie w naszych domach od roku
1991 dziêki harcerzom z ZHP, którzy co roku
odbieraj¹ je od s³owackich skautów podczas uro-
czystej mszy œwiêtej w schronisku ZHP na G³o-
dówce. To z ich r¹k przyjmuj¹ je najwa¿niejsi:
prezydent RP, premier, marsza³ek Sejmu i prymas
Polski, a tak¿e przedstawiciele s¹siednich krajów
– Rosji, Litwy, Bia³orusi i Ukrainy. eGo

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

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

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

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

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

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

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

CENTRUM CENTRUM 
HANDLOWE HANDLOWE 
ZAPRASZAZAPRASZA
NA ŚWIĄNA ŚWIĄTECZNE ZAKUPYTECZNE ZAKUPY

� Podziemny parking � Wózki towarowe � Winda � Ruchome chodniki

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

¿ycz¹ Kupcy z Szembeka

A w Nowy Rok – tylko z nami!

U nas kupisz 
nie tylko najlepsze:

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

ale również:
➧ meble,  

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

➧ upominki itp.

Targowisko czynne pon.−pt. 7.00−19.00, sobota 7.00−16.00
Centrum Handlowe pon.−pt. 10.00−19.00, sobota 9.00−16.00
Warszawa, ul. Zamieniecka 90 � (0−22) 333 20 00
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Gdzie odby³y siê letnie igrzyska
olimpijskie w 1972 r., kto jest trene-
rem Mai W³oszczowskiej, jakie kon-
kurencje wchodz¹ w sk³ad wielobo-
ju gimnastycznego – na te i wiele
innych pytañ odpowiadali uczestni-
cy XV Wawerskiego Konkursu Wie-
dzy o Sporcie.

To wyj¹tkowy konkurs. Nie ma kategorii wie-
kowych, w szranki staj¹ uczniowie wszystkich
typów szkó³ – od podstawówek do liceów. M³o-
dzi kibice musz¹ wykazaæ siê wiedz¹ na temat
poszczególnych dyscyplin, historii sportu oraz

dokonañ wspó³czesnych zawodników. Najbar-
dziej wytrwali wielokrotnie startuj¹ w tej rywali-
zacji, aby po latach prób poczuæ smak sukcesu.

Zaczê³o siê 
od teleturnieju

Imprezê wymyœli³ i od pocz¹tku przygotowuje
Kazimierz W³odarczyk, pracownik Urzêdu
Dzielnicy Wawer, który kiedyœ sam bra³ udzia³
w teleturnieju „Na olimpijskim szlaku” i w kon-
kursach dla kibiców. - W Mistrzostwach Polski
Kibiców nie mia³em spektakularnych osi¹gniêæ,
bo tam naprawdê trzeba byæ chodz¹c¹ encyklope-
di¹ sportu. Ale w teleturnieju mój zespó³ dotar³
do fina³u, zajêliœmy drugie miejsce w kraju. To
by³a dru¿yna z³o¿ona z ludzi interesuj¹cych siê

ruchem olimpijskim, dziœ moi koledzy zasiadaj¹
w jury wawerskiego konkursu – wyjaœnia. 

Podczas tegorocznego fina³u konkursowych
zmagañ wawerscy samorz¹dowcy podziêkowali
osobom zas³u¿onym dla tej formy popularyzacji
sportu. Z r¹k wiceburmistrza Przemys³awa Zabo-
klickiego pami¹tkowe medale odebrali organiza-
torzy konkursu, nauczyciele wychowania fizycz-
nego oraz laureaci poprzednich edycji imprezy.
Do dalszych starañ zachêcali m³odych znawców
sportu olimpijczycy: Kazimierz Czarnecki, br¹-
zowy medalista w podnoszeniu ciê¿arów (Mon-
treal, 1976 r.) oraz kajakarz W³adys³aw Zieliñski,
mistrz œwiata i zdobywca br¹zowego medalu na
dystansie 1000 m na olimpiadzie w Rzymie
w 1960 r. (startowa³ wówczas wraz ze Stefanem
Kap³aniakiem).

Wymarzone s³uchawki komentatora
Kazimierzowi W³odarczykowi marzy siê wy-

chowanie dziêki konkursowi gwiazdy sportowego
dziennikarstwa. Jak dot¹d najbli¿ej by³a Joanna
Piotrowska. - To jedyna dziewczyna w historii
konkursu, która go wygra³a. Pokona³a ch³opaków
wiedz¹ o pi³ce no¿nej. Potem skoñczy³a dzienni-
karstwo, ale teraz uczy jêzyka angielskiego – opo-
wiada pomys³odawca i organizator konkursu. 

Byæ mo¿e marzenie pana Kazimierza spe³ni siê
dziêki tegorocznemu zwyciêzcy konkursu. Zosta³
nim Micha³ W¹sowski, uczeñ trzeciej klasy XXV
LO im. Józefa Wybickiego w Falenicy. W œci-
s³ym finale pokona³ Macieja Filipkowskiego
i Jacka Rozuma.

- To by³ mój dziesi¹ty start, zacz¹³em w czwar-
tej klasie podstawówki. Z marszu nie da siê tutaj
wygraæ, trzeba naprawdê solidnie siê przygoto-
waæ – podkreœla. Micha³ szczególnie interesuje
siê pi³k¹ no¿n¹, chcia³by w przysz³oœci zostaæ
dziennikarzem sportowym, podobnie jak jego
brat Maciek, który jako uczeñ równie¿ bra³ udzia³
w wawerskim konkursie, a dziœ kieruje dzia³em
sportowym w jednej z podwarszawskich gazet re-
gionalnych. 

Jubileuszow¹, piêtnast¹ edycjê Wawerskiego
Konkursu Wiedzy o Sporcie zorganizowano
w Gimnazjum nr 105 im. Olimpijczyków Pol-
skich. W szkole realizowany jest specjalny pro-
gram klas sportowych, o przyjêciu do nich decy-
duj¹ wyniki w sporcie. - Zabiegaliœmy o to, aby
konkurs odby³ siê w tym roku w³aœnie u nas
i uœwietni³ obchody dziesiêciolecia szko³y. To
wspaniale, ¿e siê uda³o – nie kry³a radoœci Julia
Kasprzyk, dyrektorka szko³y.

Tekst i fot. Przemysław Bogusz

REKLAMA REKLAMA

Nastêpcy Szaranowicza i Szpakowskiego

Na podium stanêli Micha³ W¹sowski (I miejsce),
Jacek Rozum i Maciej Filipkowski

WODY I IGRZYSK!
Wody i igrzysk spragnieni byli
uczniowie z podstawówki na Przy-
czó³ku Grochowskim. Ich pragnie-
nie zosta³o zaspokojone w czasie
jesiennego Œwiêta Szko³y.

Na „Przyczó³ku Grochowskim” zosta³ oddany
do u¿ytku nowoczesny, przyszkolny kompleks
sportowy sk³adaj¹cy siê z bie¿ni, skoczni w dal,
placu do pchniêcia kul¹ i dwóch boisk, na
których mo¿na graæ w pi³kê no¿n¹, rêczn¹, siat-
kówkê i koszykówkê. – To bardzo wa¿ny dzieñ
dla naszej szko³y – podkreœla³a Zofia Filip dyrek-
tor SP Nr 279 im. Batalionów AK „Gustaw”
i „Harnaœ”. 

– Nie wiem, jak siê otwiera boisko, bo robiê to
po raz pierwszy – przyzna³a dyrektor. Ksi¹dz pro-
boszcz Zygmunt Uczciwek z tutejszej parafii p.w.
Œwiêtych Aposto³ów Jana i Paw³a ¿artobliwie za-
sugerowa³: - Prawid³owo powinno byæ tak, ¿e
ustawia siê poprzeczkê na wysokoœci 1,90 m i pa-
ni dyrektor powinna przez ni¹ przeskoczyæ... Sta-
nê³o jednak na symbolicznym przeciêciu wstêgi,
wypuszczeniu w górê przez dzieci kolorowych
balonów i poœwiêceniu sportowego obiektu
i dzieci. Widaæ dzieci by³y bardzo spragnione
œwiêconej wody, gdy¿ zapytane przez ksiêdza
proboszcza, które chce byæ pokropione t³umnie
podbieg³y do dobrodzieja. 

Na dalsz¹ czêœæ oficjalnych uroczystoœci wiêk-
szoœæ doros³ych goœci przenios³a siê do gmachu
szko³y. Ale ¿eby tego dnia nie rozegraæ choæby
ma³ego meczyku? To by³o nie do pomyœlenia!
Dlatego autor niniejszej publikacji sprowokowa³
ma³y sparing. Po¿yczon¹ pi³k¹ kilka strza³ów na
bramkê bronion¹ przez ksiêdza Bogus³awa Wnu-

ka odda³ przewodnicz¹cy rady dzielnicy Marcin
Kluœ i radny Jakub Jagodziñski. Kibicowa³a im
miejska radna Dorota Lutomirska. Ale uczniowie
byli spragnieni prawdziwych igrzysk, prawdzi-
wego meczu. Autorowi, który w m³odoœci kopa³
ga³ê w³aœnie tutaj, na zerwanym niedawno asfal-
cie, uda³o siê namówiæ na grê radnego Bogdana
Jeziorskiego, który jest wiceprezesem KS Dru-
karz. Do Jeziorskiego i Rosiñskiego, kapitanów
dru¿yn, chêtnie do³¹czyli uczniowie pi¹tych
i szóstych klas. Mo¿na powiedzieæ, ¿e to by³
mecz „Drukarza” z „Mieszkañcem”. I nieskro-
mnie dodamy, ¿e wygra³ „Mieszkaniec”, dla

którego jedyn¹ bramkê strzeli³ Micha³ Lechowski
z klasy 6 B. 

Oczywiœcie, tak naprawdê najwiêkszymi zwy-
ciêzcami tego dnia byli uczniowie i m³odzie¿
z „Przyczó³ka Grochowskiego”. 

Z budowy boiska cieszy³a siê kieruj¹ca komisj¹
oœwiaty radna Miros³awa Terlecka, a wicebur-
mistrz Jaros³aw Karcz podarowa³ szkole oryginal-
n¹ pi³kê Celticu Glasgow przekazan¹ przez Artura
Boruca. Uczniowie uhonorowali samorz¹dowców
i urzêdników wielkimi, plastycznymi s³onecznika-
mi oraz artystycznym programem.

Adam Rosiński

Wyciskali medale
Dwa turnieje kulturystyczno-sportowe
zorganizowa³ pod koniec roku TKKF
„Grochów”. W pierwszym z nich na
piersi jednego z uczestników zawo-
dników zawis³y a¿ cztery medale.

Najpierw w kameralnej si³owni przy ul. Pod-
skarbiñskiej przez trzy dni zawodnicy rywalizo-
wali w podci¹ganiu na dr¹¿ku, pompkach i wyci-
skaniu na ³awce. W imprezie wziê³o udzia³ 30 za-
wodników, a wœród nich Artur Król, tegoroczny
mistrz Warszawy w wyciskaniu na ³awce, ale to
nie on wygra³ w ostatecznej kwalifikacji. 

Zwyciêzcami trzydniowej rywalizacji zostali
(w kolejnoœci): Piotr Markowicz, Cezary Kot
i Patryk Mazur. Nagrody – medale, puchary i dy-
plomy ufundowane zosta³y dziêki zaanga¿owa-
niu w³adz Pragi Po³udnie i sponsorów. Na piersi
Piotra Markowicza zawis³y trzy medale (za fina-
³owe miejsca z ka¿dego dnia rywalizacji) i z³oty,
za ca³oœciowe zwyciêstwo.

Zaœ 5. grudnia w TKKF „Grochów” odby³y siê
otwarte zawody w wyciskaniu sztangi le¿¹c. Za-
wodni rywalizowali w trzech kategoriach wieko-
wych – do 16 lat, do 18 lat i „open”. Zwyciêzca-
mi poszczególnych kategorii zostali: Patryk Ko-
walewski, Piotr Sadowski i Tadeusz Serafin.
Wszyscy zawodnicy, którzy równie¿ stanêli na
prawdziwym podium otrzymali medale i puchary.

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

WW śśwwiięęttaa  nniiee  ddaa  ssiięę  nniiee  jjeeśśćć!!

OObbiieettnniiccee,,  kkttóórree  kkaażżddyy  zz nnaass

sskkłłaaddaa  ssaammeemmuu  ssoobbiiee,,  ssąą  nniiee−−
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ddzziieemmyy  ddoo  ssttoołłuu..  JJaakk  ppooggooddzziićć

kkoorrzzyyssttaanniiee  zz kkuulliinnaarrnnyycchh  uucciieecchh

zz ddoobbrryymm  ssaammooppoocczzuucciieemm??  JJeesstt
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nniiee  zznnaannyycchh,,  aa sszzkkooddaa..

Po pierwsze, nie wszystkie

mieszanki pokarmowe nasz

system trawienny znosi bez

gadania. Najtrudniej mu, gdy

mieszamy alkohol z mięsem

albo słodycze z mięsem. Jeśli

przewidujemy, że – niestety –

solidnie sobie podjemy, zdecy−

dujmy się na coś – albo kon−

krety, czyli mięsa, warzywa

itp., albo kutia, ciasta, desery.

Zwłaszcza, że możemy wów−

czas posilić się sałatkami, pie−

rogami, bigosem.

Ważne, by między posiłkami

robić sobie przynajmniej trzy−

godzinne przerwy. Można wów−

czas pić wodę niegazowaną al−

bo herbaty, ale jedzenie – wy−

kluczone!

Picie około 2 litrów wody po−

zwoli oczyścić organizm, da

także uczucie sytości, uod−

parniające na wiele kuszących

smakołyków!

Jeśli jednak rozboli cię

brzuch, spróbuj ciepłej, spokoj−

nej kąpieli.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
Mało kto po szalonym sylwestrze zachowuje szampański nastrój.

Wielu na sam dźwięk słowa „szampan” dostaje lekkich dreszczy.
„The day after” to ciężka próba. Ale nie zawsze musi tak być.

Spożywając alkohol, staraj się nie mieszać różnych jego rodza−
jów. Trawienie alkoholu prowadzi do odwadniania organizmu, dla−

tego pijąc nie zapominaj o wlewaniu w siebie dużej ilości soków i wody (bez „bąbel−
ków”!). Jeśli nie, wypij jak najwięcej wody natychmiast po powrocie do domu, a potem
– gdy tylko się obudzisz. Zresztą, „nazajutrz” pomogą dojść do siebie także soki i wo−
da, słodzona prawdziwym miodem, dostarczającą nam fruktozy.

Warto przy okazji uzupełnić mikroelementy: sok pomidorowy jest mile widziany. To
bogate źródło potasu. Świetnym lekiem jest też dobry, prawdziwy bulion (nie z kostki),
zawierający m.in. potas i sód. Wiele osób reaguje bardzo dobrze na łyknięcie witaminy
B, wypłukanej przez alkohol.

Wystrzegaj się potraw smażonych i tłustych. Choć z drugiej strony, w wielu regionach
Polski uważają, że najlepiej działa podany z samego rana zawiesisty, gorący żurek. I na−
prawdę wracają po nim do formy, choć jest tłusty… CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Wigilia bez œledzi? Niemo¿liwe!

✓✓ Œledzie z rodzynkami: rodzynki i orzechy (po 2-3 czubate
³y¿ki) namoczyæ. 3 œledzie marynowane obraæ i pokroiæ w paski.
Bia³¹ czêœæ jednego pora i jedn¹ cebulê pokroiæ w drobne pa-
ski, wymieszaæ z jednym startym jab³kiem, niewielk¹ iloœci¹ gê-
stej œmietany, dodaj¹c os¹czone rodzynki i orzechy. Doprawiæ
odrobin¹ cukru. Wymieszaæ, odstawiæ na pó³ godziny do lodów-
ki, podawaæ. 

✓✓ Œledzie z ziemniakami: 3 matjasy pokroiæ. Ma³¹ cebulkê zetrzeæ na tarce, spa-
rzyæ wrz¹tkiem, os¹czyæ. 2-3 ugotowane ziemniaki zetrzeæ lub zmiksowaæ, dodaj¹c
cebulkê, nieco oliwy i kilka ³y¿ek majonezu. Dodaæ œledzie i, jeœli kto lubi, kilka kapa-
rów. Smacznego!

✓✓ Œledzie z curry: pokroiæ w kawa³ki œledzie z octu (mo¿na marynowaæ samemu,
zalewaj¹c je wod¹ z octem i sol¹ – ca³oœæ mniej kwaœna, ni¿ na korniszony czy grzyb-
ki). Wymieszaæ w równych proporcjach majonez i gêst¹ œmietanê razem z z¹bkiem
czosnku, roztartym lub dok³adnie zmia¿d¿onym. Dodaæ 2 czubate ³y¿ki curry, wymie-
szaæ. Do sosu mo¿na dodaæ niekwaœne jab³ko w cieniutkich pó³plasterkach lub krojo-
ne w paski suszone œliwki kalifornijskie. Wymieszaæ ze œledziami, odstawiæ do lodów-
ki na 12 godzin. Mo¿na dekorowaæ cz¹stkami mandarynek lub winogronami. 

✓✓ Œledzie z octem: œwie¿e filety œledziowe posypaæ sol¹ i pieprzem, sma¿yæ w ole-
ju na rumiano (jedni lubi¹ panierowane inni – zdecydowanie nie) i uk³adaæ w s³oiku
lub kamionce. Jednoczeœnie zagotowaæ ocet z wod¹ (nie za kwaœny, choæ wyrazisty)
z dodatkiem pokrojonej cienko cebuli, liœcia laurowego i ziela angielskiego. Gor¹ce
œledzie zalaæ gor¹cym octem i szczelnie zamkn¹æ. Gdy wystygn¹, wstawiæ do lodów-
ki na 2-3 dni. Podawaæ zimne, jak grzybki.

✓✓ ŒledŸ w serze: majtasy pokroiæ. Miêkki, ¿ó³ty ser zetrzeæ na tarce i ogrzaæ w tem-
peraturze pokojowej, po czym zmiksowaæ go z kwaœn¹ œmietan¹, majonezem (ka¿-
dego z 3 sk³adników podobna iloœæ) oraz ³y¿k¹ musztardy sto³owej i roztartym czosn-
kiem. W s³oiku uk³adaæ na przemian warstwê œledzi i warstwê sosu serowego. Zosta-
wiæ, by siê „przegryz³o”. Wa¿ne, by sos mia³ wyrazisty serowo-czosnkowy smak.

PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Stefan wrócił z super kliniki, w której leczo−

no jego sklerozę. Żona wydaje powitalną ko−
lację.

− Stefan, jak tam było? – pyta jeden z go−
ści. – Jak ty się teraz czujesz?

− Tak wspaniale nie czułem się od lat! Rewelacja! Leczą
najtrudniejsze przypadki sklerozy! A te ich metody! Po prostu
światowy standard! 

− Stefciu, a jak się nazywa ta klinika?
− Mmm… To taka nazwa… mam ją na końcu języka…

yyy… no przypomnij mi, to jak ten kwiatek, taki czerwony,
i z kolcami…?

− Róża?!
− O, to, to! Różo! – woła Stefan do żony. – Jak się nazy−

wa ta klinika, w której byłem?!
☺ ☺ ☺

− Mamusiu, chodź, zobacz, jak choinka się pali! 
− Synku, nie mówi się „choinka się pali” tylko „choinka się

świeci”. Biegnij się bawić!
Po chwili słychać z pokoju: − Mamusiu, a teraz to już firan−

ki się świecą! 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

Przedœwi¹teczna gor¹czka zakupów udzieli Ci siê
ca³kowicie. Chcia³byœ swoim bliskim sprawiæ jak naj-
wiêcej radoœci, wiêc mog¹ oczekiwaæ wspania³ych
prezentów. Ale nie szalej zbytnio. Dla nich najwiêk-
szym podarunkiem bêdzie Twoja obecnoœæ w œwiê-
ta i wspólna rozmowa. Radosny nastrój koniecznie
zamów na Sylwestrow¹ noc, któr¹ powinieneœ spê-
dziæ wyjazdowo lub odjazdowo.

 BYK 22.04-21.05
W nawale obowi¹zków i zajêæ nie zapominaj o so-
bie. Mo¿esz mieæ trochê k³opotów ze swoim partne-
rem, postaraj siê porozmawiaæ z nim spokojnie
i przedstaw swoje racje. Nie pozwól ponieœæ siê
emocjom, b¹dŸ te¿ szczególnie rozwa¿ny i powœci¹-
gliwy w okazywaniu uczuæ. Pomimo tych zawirowañ,
masz szansê spêdziæ spokojne, rodzinne œwiêta
i spotkaæ hojnego Miko³aja.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Przed Tob¹ sprzyjaj¹cy czas na za³atwienie spraw,
z którymi oci¹ga³eœ siê za d³ugo. Powinieneœ te¿
zdecydowaæ siê wreszcie, jak spêdzisz nadchodz¹-
ce œwiêta. Pomimo oporów zajmij siê przedœwi¹tecz-
nymi remanentami. Nie zostawiaj wszystkiego na
ostatni¹ chwilê. Mo¿e Ciê spotkaæ kilka mi³ych nie-
spodzianek - warto wiêc uzbroiæ siê w cierpliwoœæ
i poczekaæ na gwiazdkowe prezenty. 

�� RAK 22.06-22.07
Druga po³owa miesi¹ca bêdzie obfitowa³a w parê
wydarzeñ, które bêd¹ mia³y wp³yw na Twoje dalsze
postêpowanie. Partnerskiemu zwi¹zkowi pisana bê-
dzie harmonia, obopólne zrozumienie i szansa, ¿e
okres œwi¹teczny i karnawa³u stan¹ siê dla Ciebie
i Twoich bliskich czasem wzmacniaj¹cym uczucia.
W nawale przedœwi¹tecznych zajêæ pamiêtaj, ¿e nie
najwa¿niejszy jest wysprz¹tany dom, ale mi³oœæ oka-
zana swoim bliskim.

�� LEW 23.07-23.08
Masz zdolnoœæ do sterowania ludŸmi i wp³ywania
w znacz¹cy sposób na podejmowane przez nich de-
cyzje. Pozwala Ci to na osi¹ganie pewnych korzyœci
w pracy. Ale, uwa¿aj nie wykorzystuj tego do koñca.
Zmniejsz tempo, zajmij siê nareszcie robieniem za-
kupów, kupowaniem prezentów pod choinkê lub po-
moc¹ w œwi¹tecznych przygotowaniach.  Wtedy za-
panuje w domu mi³a atmosfera, a sympatyczny na-
strój odczujesz jeszcze w karnawa³owe dni.

�� PANNA 24.08-23.09
Pod koniec grudnia nareszcie nie bêdziesz narzekaæ
na finanse. Jednak z zainwestowaniem gotówki
wstrzymaj siê do Nowego Roku – bo teraz poœpiech
nie jest Twoim sprzymierzeñcem. Postaraj siê bar-
dziej realnie patrzeæ na œwiat i sprawy dnia codzien-
nego. Jeœli bêdziesz mieæ w¹tpliwoœci, porozmawiaj
o tym z rodzin¹, na pewno pomog¹ Ci znaleŸæ naj-
lepsze rozwi¹zanie.  

�� WAGA 24.09-23.10
Jeœli ktoœ z³o¿y Ci zaskakuj¹c¹ propozycjê – prze-
myœl dwa razy i... odmów. W sferze prywatnej przy-
da³aby siê ma³a odmiana, która wnios³aby trochê

„œwie¿ego powietrza” w Twoje ¿ycie. Zadbaj te¿
o siebie, poœwiêæ wiêcej uwagi swojemu wygl¹dowi,
a bêdziesz mieæ szansê zab³yœniêcia na Sylwestro-
wym balu. Œwi¹teczne porz¹dki mog¹ poczekaæ lub
poœwiêæ im tylko tyle czasu, aby nie sta³y siê uci¹¿-
liwym obowi¹zkiem. Za to za kierownic¹ wskazana
rozwaga i uwaga.

�� SKORPION 24.10-23.11
W pracy uwa¿aj na to, co mówisz. Mo¿esz pogor-
szyæ tylko swoje stosunki z szefem i po co? Pomyœl,
czy nie warto zastosowaæ innej taktyki? Mo¿esz
prze¿yæ kilka nerwowych chwil, ale wszystko powoli
siê u³o¿y. Nie wpadaj w skrajne nastroje, dobrym
sposobem na ich wyrównanie bêdzie umycie kilku
okien lub wypastowanie pod³ogi i wtedy poczujesz,
¿e œwiêta to czas radoœci i wypoczynku.

�� STRZELEC 24.11-22.12
Przed Tob¹ korowód wydarzeñ, w pracy sporo zajêæ,
chwilami nie bêdziesz wiedzia³ „w co rêce w³o¿yæ”,
ale uporasz siê ze wszystkim i owoce swoich wysi³-
ków bêdziesz zbiera³ przez nastêpne miesi¹ce. Za-
dbaj o kondycjê fizyczn¹, dobrym treningiem bêdzie
„sucha zaprawa” pod postaci¹ sprz¹tania lub wyno-
szenia dywanów do trzepania. Nagrod¹ zaœ po-
chwa³y ze strony bliskich, a tak¿e goœci, których mo-
¿esz oczekiwaæ w œwiêta.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Od jakiegoœ czasu gwiazdy pilnuj¹, abyœ mia³ korzy-
stn¹ sytuacjê finansow¹ i zawodow¹. Jest nadzieja,
¿e sprawy, które zak³ócaj¹ Twój spokój, znajd¹
szczêœliwe rozwi¹zanie. Postaraj siê byæ bardziej
otwartym w stosunku do ludzi, zobaczysz, ¿e nie jest
to takie trudne. W ci¹gu najbli¿szych tygodni mo¿e
Ciê zaskoczyæ zachowanie poznanej osoby, która
uwa¿ana jest za ch³odn¹ i rozs¹dn¹. Zastój, jaki pa-
nowa³ w Twoich uczuciach od jakiegoœ czasu mo¿e
zamieniæ siê w ciekawe prze¿ycie lub interesuj¹c¹
znajomoœæ.

�� WODNIK 21.01-19.02
Jeœli mia³eœ jakieœ w¹tpliwoœci, nadchodz¹ce tygo-
dnie rozwiej¹ Twoje obawy. Postaraj siê uporz¹dko-
waæ swoje sprawy, nie zostawiaj niczego „na po-
tem”. Zyskasz wiele cennego czasu, który przyda Ci
siê w naprawianiu dawno zerwanych wiêzi – s¹-
siedzkich czy te¿ uczuciowych. Du¿¹ przyjemnoœæ
sprawi Ci kupowanie prezentów, a potem widok ra-
doœci na twarzach obdarowanych. Drobne trudnoœci,
których mo¿esz doœwiadczaæ przy œwi¹tecznych
przygotowaniach zrekompensuje Ci uznanie bli-
skich.

�� RYBY 20.02-20.03
Pomimo zmiennoœci aury i pogodowych „skoków”,
Twój nastrój bêdzie optymistyczny. Postaraj siê jed-
nak, aby Twoje codzienne obowi¹zki zanadto nie
ucierpia³y z powodu przedœwi¹tecznego rozgardia-
szu. W pracy wyka¿ wiêcej taktu i staraj siê s³uchaæ
tego, co mówi¹ inni. W sprawach uczuæ zdajesz siê
jak zwykle na ¿ywio³, a czasami wskazany jest takt
i dyplomacja. Jeœli bêdziesz liczy³ siê ze swoj¹ w¹-
trob¹, œwiêta bêd¹ zdrowe i radosne. Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 22/2009: „Jak makiem zasia³”. Nagrodê ksi¹¿ko-
w¹ wylosowa³a p. Katarzyna Szewczyk z ul. Kijowskiej. Wa¿ne do 26.12.2009 r.
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ADMINISTROWANIE

�� Administrowanie i zarz¹dza-
nie nieruchomoœciami profesjo-
nalnie. 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

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
� Ksi¹¿ki – dojadê. 
Tel. 022 826-03-83; 0502-322-705
� 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

� 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

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 
Tel. 022 671-15-79, 022 613-98-37
� Interna – wizyty domowe. 

Tel. 660-594-505
RAMKA
Janusz Niedzielski 
Lekarz stomatolog – protetyk. 
Gab. ul. Znanieckiego 16C lokal
46. 
Tel. 22 671-18-18
�Masa¿. W godz. 6-22. Widocz-
na 5. Tel. 0501-744-905

NAUKA

� AAA Angielski, niemiecki –
nauczyciel. Tel. 601-20-93-41
RAMKA
Angielski, matura, certyfikaty,
dojazd. Tel. 501-543-136
� Artysta zaprasza na profesjo-
nalne zajêcia z rysunku i malar-
stwa – dla m³odzie¿y i doros³ych.
ul. Grzybowska 3 - w pi¹tki
17.00-20.00. Tel.0 505-121-523 

� D.K. Orion zaprasza na zajêcia
plastyczne. Czwartki od godz.
18.00 - ul. Egipska 7. 
Tel. 22 672-02-30 i 696-459-063
� Fizyka, matematyka. Matury.
Doje¿d¿am. Dr. Tel. 606-154-798
� J. polski. Tel. 0691-923-889
� 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. 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

� Gara¿ ul. Karczewska 7. 
Tel. 22 810-37-33 (po godz. 18)
� Gabinet masa¿u. ul. Widoczna
5. Dni i godziny do uzgodnienia. 

Tel. 501-744-905
� Dwa gabinety lekarskie (stan-
dard NFZ, dostêp ca³¹ dobê) oraz
gabinet terapeutyczny (terapia in-
dywidualna lub grupowa) w Miê-
dzylesiu, ul. Zwoleñska 127.
Mo¿liwy podnajem poszczegól-
nych dni w tygodniu, lub godzin. 

Tel. 501-744-905 

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/sprzedam

�� Wawer ul. Jeziorowa, 5000
m kw., Warunki zabudowy na
bliŸniaki. Tel. 0606-36-11-36 

DAM PRACĘ

� Opiekunki, siostry PCK, pielê-
gniarki do osób starszych zatru-
dniê. Tel. (022) 815-30-62

SZUKAM PRACY

� Sprz¹tanie, nawet w cukierni. 
Tel. 503-836-166

PRAWNE

�� DORADCA PODATKOWY
– porady, k³opoty z fiskusem,
wszystkie podatki, spadki, daro-
wizny, aukcje. Warszawa Goc³aw. 
Tel. 022 672-34-34; 604-095-656
www.podatki-doradca.pl

� Kancelaria Prawna, przystêpne
ceny, szeroki zakres us³ug. Czyn-
na codziennie oprócz czwartków,
ul. Grochowska 207 (Universam
nad bankiem). Tel. 0509-959-444, 

022 810-00-61 w. 252 
�� Kancelaria Adwokacka adw.
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukoœna.
Tel. 022 613-04-30; 0603-807-481

RAMKA
� Doradztwo Prawne – pe³ny za-
kres. Kancelaria Prawna Pietruk
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 

RÓŻNE

� BHP, P. Po¿. Tel. 601-177-247
� Choinki ciête, doniczkowe,
pachn¹ce - od 14 grudnia ul. Ko-
morska 48 (obok Bazaru Szem-
beka). Tel. 697-104-304

SPORT

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

Tel. 022 870-52-72

USŁUGI

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

0609 105 940
� 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!
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; 22 870-67-51

�� 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; 22 810-70-88
� 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, prze-
róbki, wszelkie naprawy. ul. Za-
mieniecka 63. Tel. 022 610-23-05
RAMKA
GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia ga-
zowe. Tel. 022 610-18-53; 0662-
065-292

�� Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹cze-
nia, przeróbki, naprawy. 

Tel. 022 610-88-27; 
0604-798-744

�� 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, HYDRAULIKA. 

TEL. 0694-809-402
�� Glazura – remonty, fachowe
porady. Tel. 022 424-32-07; 

692-885-279
� G³adŸ, malowanie, glazura.
Tel. 606-181-588
�� G³adŸ – remonty, fachowe
porady. Tel. 022 424-32-07; 

692-885-279
�� Hydrauliczne - G³owacki. 

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

� Hydrauliczne, gazowe – soli-
dnie. Tel. 022 610-81-21; 

0607-773-106
� Hydraulika wod.-kan., gaz,
CO, piece, kominiarskie. 

Tel. 696-321-228

� LODÓWKI, PRALKI, TE-
LEWIZORY – naprawa. 

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

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

0504-61-88-88
� Malowanie, 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, wy-
g³adzanie – osobiœcie. 

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

Tel. 0 888-785-778
�� Naprawa i przestrajanie tele-
wizorów krajowych i zagranicz-
nych, 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 klien-
ta. Tel. 022 671-94-53; 

0692-420-605
� NAPRAWA LAPTOPÓW,
ODZYSKIWANIE DANYCH,
WYMIANA MATRYC  

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

RAMKA
NAPRAWA DRUKAREK. 
Szybko, tanio i solidnie! 
Tel. 503-345-375
RAMKA

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulaturê,
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

� Przeprowadzki. 
Tel. 505-900-180

� Przy³¹cza wod.- kan. 
Tel. 0506-767-073

� Remonty, wykoñczenia. 
Tel. 504-781-725

�� REMONTY – FACHOWE
PORADY – WIELOLETNIE
DOŒWIADCZENIE. 

TEL. 0602-721-914
� Remonty – rzetelnie. Gwaran-
cja. Tel. 609-574-750
� Serwis urz¹dzeñ biurowych.
Naprawiamy: drukarki, plotery,
skanery, niszczarki, kalkulatory
i maszyny do liczenia. 

Tel. 22 818-87-54; 
792-889-896

� Skup z³omu, makulatury, w³a-
sny transport (na Grochowie gra-
tis), ul. Komorska 48 obok baza-
ru Szembeka. 

Tel.697-104-304
�� STOLARZ - wykona solidnie
- meble, zabudowy, kuchnie, sza-
fy, 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 GRUZU,
z³omu, œmieci, drzewa, liœci,
opró¿nianie piwnic. 

Tel. 022 424-17-78; 
0888-651-163

ZIELARSTWO

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

Tel. 0602-648-813
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Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Doradztwo Prawne – pe³ny za-
kres. Kancelaria Prawna Pie-
truk s.c. Konkurencyjne ceny
ul. Olszynki Grochowskiej
11/15 lok. 2, 04-281 Warszawa,
pierwsze piêtro.

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

Janusz Niedzielski 
Lekarz stomatolog – protetyk. 

Gab. ul. Znanieckiego 16C
lokal 46. 

Tel. 22 671-18-18

Angielski, matura, certyfikaty,
dojazd. Tel. 501-543-136

GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia ga-
zowe. Tel. 022 610-18-53; 

0662-065-292

NAPRAWA DRUKAREK. 
Szybko, tanio i solidnie! 

Tel. 503-345-375

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulatu-
rê, 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

C A Ł O D O B O W O

REKLAMA REKLAMA

CADILLAC DE VILLE 1963
Wynajem 6-osobowego

auta z kierowc¹
œluby, 

uroczystoœci rodzinne,
studniówki, reklama.

Kontakt 660055  556600  223344

TANIA STAL
� Stal zbrojeniowa �
� Kszta³towniki �
� Rury � Blachy �

� Materia³y budowlane �
� Centrum ogrodzeniowe �

www.astal.waw.pl
Ul. Wa³ Miedzeszyñski 111

tel. 516 698 802
e-mail: taniastal@op.pl
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Warszawa ul. Grochowska 45D
Dzia³y, sklep tel. 022 871-30-30 Serwis tel. 022 740-01-60
SSpprrzzeeddaażż  ––  MMoonnttaażż  OOPPOONN  ––2200%%!!
Pn-pt. 800-1800 Sob. 800-1300 e-mail: info@motopartner.pl

RENAULT CITROENPEUGEOT

SPECJALISTYCZNY 
SKLEP I SERWIS

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

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

14 banków w jednym miejscu
�� kredyty hipoteczne
�� po¿yczki hipoteczne
�� kredyty refinansowe
�� kredyty lombardowe
�� kredyty dla firm
�� kredyty gotówkowe

tel. 0 694 686 683
biuro@notusmediator.pl

www.notusmediator.pl

¯yczymy Pañstwu spokojnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

„Universam-Grochów”
ul. Grochowska 207
(Rondo Wiatraczna)

Oferujemy artyku³y spo¿ywcze i przemys³owe 
wy³¹cznie uznanych i renomowanych firm, 
wiele z ich posiada certyfikat potwierdzaj¹cy 
ekologiczne pochodzenie produktu.

Do 31.12.2009 r. 
WIELKA ŒWI¥TECZNA PROMOCJA!

Od 18.12.2009 r. sprzeda¿ karpi (¿ywe, tusze, filety).

D.H. „Universam” czynny 
w okresie przedœwi¹tecznym:
20.12.2009 r. (niedziela handlowa) – 9.00-17.00
21-23.12.2009 r. (poniedzia³ek-œroda) – czêœæ spo¿ywcza – 6.00-20.00

– czêœæ przemys³owa – 9.00-20.00
24.12.2009 r. (czwartek Wigilia) – czêœæ spo¿ywcza – 6.00-15.00

– czêœæ przemys³owa – 9.00-15.00
31.12.2009 r. (czwartek Sylwester) – czêœæ spo¿ywcza – 6.00-17.00

– czêœæ przemys³owa – 9.00-17.00
Obok sam-u spo¿ywczego czynny sklep ca³odobowy:

24.12.2009 r. (Wigilia) – do godz. 17.00
31.12.2009 r. (Sylwester) – do godz. 20.00

Zapraszamy do DH „Universam” po udane zakupy œwi¹teczne!
Dla sta³ych klientów udzielamy 3% rabatu

R e a l i z u j e m y  k u p o n y  S o d e x o  P a s s

REKLAMA REKLAMA

By³y dyrektor Pañstwowe-
go Muzeum Etnograficznego
w Warszawie, obecnie w³aœci-
ciel Galerii Etnik, zaj¹³ siê ma-
larstwem 11 lat temu. – Wcze-
œniej te¿ czasami malowa³em,
ale tylko sporadycznie. Zacz¹-
³em od akwareli. Lubiê j¹, bo to
technika w której niewiele mo¿-

na poprawiæ w gotowym ju¿
obrazie. Chcia³em jednak two-
rzyæ czarno-bia³e prace, marzy³
mi siê chiñski tusz. Nie mog³em
go dostaæ, wiêc zacz¹³em malo-
waæ czarn¹ akwarel¹ i nagle
dostrzeg³em, ¿e ta czerñ ma
wiele barw – opowiada Jan Su-
liga. 

Od bambusa do ga³¹zki
W pi¹tek, 11 grudnia, w swo-

jej galerii przy ul. Rad³owskiej,
otworzy³ wystawê, na której
znalaz³y siê zarówno kolorowe

akwarele, jak i wspó³czeœnie
tworzone prace, wykonane
chiñsk¹ technik¹.

Malarstwo, jak podkreœla,
odegra³o w jego ¿yciu rolê tera-
peutyczn¹. - Malowanie uczy,
¿eby nie przywi¹zywaæ zbyt du-
¿ej wagi do celu, jaki sobie za-
³o¿yliœmy. Zdarza siê, ¿e pracu-

jê nad czymœ bardzo d³ugo, nic
mi nie wychodzi, tonê po kola-
na w odrzuconych kartkach
i nagle przychodzi olœnienie, ¿e
to, co pierwotnie odrzuci³em,
jest œwietne – wyjaœnia artysta.

Tematy swoich obrazów
czerpie z otaczaj¹cej go rzeczy-
wistoœci: s¹ wœród nich martwe
natury (kalosze dziadka, ¿er-
dzie w p³ocie, miseczka kota),
pejza¿e (malowany nad mo-
rzem cykl „Modlitwa ¿ywio-
³ów”), ludzie – np. m³odociane
prostytutki podpatrzone na

Dworcu Centralnym. Wszystko
zaczê³o siê jednak od ga³¹zki. –
Klasycznym motywem prac
tworzonych za pomoc¹ chiñ-
skiego tuszu jest bambus.
Spróbowa³em go namalowaæ
tylko raz, postanowi³em jednak,
¿e u mnie podstawowym moty-
wem bêdzie w³aœnie ga³¹zka.
I od marca 1998 r., co roku ma-
lujê na wiosnê jedn¹ ga³¹zkê
brzozy, lub wierzby – wspomina
Jan Suliga.

Wiêcej, ni¿ sztuka
Z Chin artysta przywióz³ ory-

ginalne oprzyrz¹dowanie, po-
trzebne do pracy w wymarzonej
technice. – Tusz, pieczêcie, ró¿-
ne rodzaje papieru ry¿owego
i przyciski do niego – wylicza. –
Najlepiej malowaæ stoj¹c, lub
siedz¹c wysoko. Wa¿na jest po-
stawa i sposób trzymania pêdz-
la; maluje siê trzymaj¹c go
trzema palcami, niemal¿e pio-
nowo. Trzeba siê nauczyæ spe-
cyficznego sposobu poruszania
pêdzlem – opisuje swoj¹ ulu-
bion¹ technikê Jan Suliga. –
W chiñskim tuszu, podobnie jak
w akwareli, nic nie mo¿na po-
prawiæ. Staram siê wiêc uchwy-
ciæ chwilê i albo mi siê to uda,
albo nie. To wiêcej ni¿ sztuka,
wiêcej nawet ni¿ psychoterapia.
To sposób prze¿ywania œwiata,
coœ duchowego – t³umaczy
swoje podejœcie do malarstwa.

Prace Jana Suligi mo¿na
obejrzeæ w Galerii Etnik w Ra-
doœci, wizytê najlepiej jednak
uzgodniæ wczeœniej z gospoda-
rzem, bo galeria mieœci siê
w jego domu. Wiêcej informa-
cji na stronie www.etno-art.pl

Tekst i fot. 
Przemysław Bogusz

Po³udniowopraski Park
Skaryszewski zosta³ uznany
za najpiêkniejszy park w Pol-
sce! Potwierdzi³a siê wiêc
obiegowa opinia o leciwym
„Skaryszaku”.

W IV edycji konkursu na Naj-
piêkniejszy Park w Polsce 2009
zwyciê¿y³ nasz Park Skaryszew-
ski im. I.J. Paderew-
skiego. Konkursy te-
go typu przeprowadza
w krajach Europy
i Ameryce firma
Briggs & Stratton.
Wyboru najpiêkniej-
szego dokonuje fa-
chowe jury. 

Nie by³oby tego
sukcesu, gdyby Syl-
wester Klimiuk reda-
guj¹cy od kilku lat in-
ternetowy portal po-
œwiêcony „Skaryszakowi” (ska-
ryszewski.pl) nie zg³osi³ parku
do konkursu. Nagrodami dla Par-
ku Skaryszewskiego s¹ kosiarka,
specjalny certyfikat i piêæ tysiêcy
z³otych. Jednak najwa¿niejsze,
¿e to zwyciêstwo otworzy³o
„Skaryszakowi” nowe mo¿liwo-
œci promocyjne w kraju i zagrani-
c¹. Poinformowane przez „Mie-
szkañca” o sukcesie parku har-
cerki z 22 Szczepu „Watra” (na
zdjêciu) nie kryj¹ swojej radoœci.
– To najbardziej zas³u¿ona na-

groda na œwiecie! – mówi Basia
Jerszow. – Bo to magiczne miej-
sce, idealne do spotkañ z przyja-
ció³mi. Jej kole¿anka Ola Jagu-
œcik podkreœla „idealnoœæ” Ogro-
du Ró¿anego i dodaje: - Ale s¹
tak¿e takie miejsca kompletnie
dzikie, których brakuje w innych
parkach. Dziewczyny przyjecha-

³y na Pragê Po³udnie z Ochoty,
która ma m.in. Pole Mokotow-
skie i Park Szczêœliwicki. W Par-
ku Skaryszewskim razem z inny-
mi harcerzami obchodzi³y w gru-
dniu rocznicê 94-lecia utworze-
nia swojego szczepu. 

W jubileuszowej grze tereno-
wej dla zastêpów harcerzom ³a-
two by³o ukryæ siê w bujnej gê-
stwinie Najpiêkniejszego Parku
w Polsce.

W 2010 roku Park Skaryszew-
ski bêdzie walczy³ o tytu³ Naj-

piêkniejszego Parku na Œwiecie.
To konsekwencja zwyciêstwa
polskiej edycji. Sylwester Kli-
miuk jest bardzo zadowolony
z sukcesu „Skaryszaka”. Przy-
znaje „Mieszkañcowi”, ¿e nie
jest rodowitym warszawiakiem.
Przyjecha³ tu w latach ’90 z Ko-
zienic. Osiad³ na pó³nocnopra-

skich Szmulkach
i Park Sakryszewski
po prostu go zafa-
scynowa³. Ci¹gle
tam chodzi z 8-let-
nim synem Rafa³em.
– Pamiêtam, ¿e na
pocz¹tku Park Ska-
ryszewski mia³ bar-
dzo z³¹ renomê. Ko-
jarzy³ siê z przestêp-
cami i napastowa-
niem seksualnym.
Ale wiele siê zmieni-

³o... - mówi autor portalu skary-
szewski.pl. 

A park czekaj¹ kolejne zmia-
ny. W grudniu do Zarz¹du
Oczyszczania Miasta, który ad-
ministruje Parkiem Skaryszew-
skim wp³ynê³a pe³na dokumen-
tacja projektowa rewaloryzacji
parku. Obecnie konsultowana
jest ze Sto³ecznym Konserwato-
rem Zabytków. Pozostaje pyta-
nie, czy Miasto zabezpieczy pie-
ni¹dze na rewitalizacjê zabytko-
wego parku... Adam Rosiński

NNiicc  nniiee  ppoopprraawwiiaamm
Chiñska technika malowania tuszem od daw-
na fascynowa³a Jana Suligê z Radoœci. Po
wielu latach malarskich prób i dwóch wizy-
tach w Pañstwie Œrodka, artysta zaprezento-
wa³ po raz pierwszy swoje prace publicznoœci.

Jan Suliga maluje od 11 lat, jego ulubion¹ technik¹ jest chiñski tusz.

Skaryszewski najpiękniejszy!

Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 
oraz Nowego 2010 Roku
zdrowia, wszelkiej pomyœlnoœci oraz sukcesów
w ¿yciu osobistym i zawodowym
¿yczy
Konstanty Bartoñ
Zastêpca Burmistrza Dzielnicy Praga Po³udnie

OG£OSZENIE              OG£OSZENIE  

Niech zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Bo¿ego Narodzenia 
up³yn¹ w mi³ej atmosferze,

zdrowiu i spokoju,
a Nowy 2010 Rok przyniesie wiele sukcesów 

w ¿yciu prywatnym i zawodowym.

Wszystkim Klientom,
Wspó³pracownikom i Czytelnikom

¿yczy 

Materia³y Budowlane
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SALON FIRMOWY PRODUCENTÓW
POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

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

04-866 Warszawa
ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

CENTRUM GLAZURY

PROMOCJE

- Czujesz siê samotna? Takie wra¿enie mo¿na odnieœæ s³u-
chaj¹c piosenek, które znalaz³y siê na p³ycie „Z cisz¹”. Czy-
telnikom nale¿y siê wyjaœnienie, ¿e jesteœ autork¹ tekstów,
kompozytork¹ i wykonawczyni¹ wszystkich utworów.

- Samotnoœæ ma ró¿ne wymiary, cz³owiek przez ca³e ¿ycie
jest mo¿e nie tyle samotny, co sam. Ja lubiê byæ sama ze so-
b¹, ale nie czujê siê samotna. Teksty nie zawsze s¹ odbiciem
uczuæ autora, nie do koñca.

- Ale du¿o jest w Twoich piosenkach potrzeby kontaktu
z drugim cz³owiekiem. Piêknie te¿ o tym kontakcie opo-
wiadasz, kiedy na przyk³ad przedstawiasz starych ludzi
w piosence „Na zielonej ³awce”.

- Bardzo lubiê tê piosenkê. Napisa³am j¹ w krakowskim Par-
ku Jordana, siedz¹c na ³awce i obserwuj¹c ludzi wokó³. Z ob-
serwacji wziê³a siê te¿ inna piosenka z tej p³yty, „Codzienni
podró¿ni”. Doje¿d¿a³am kiedyœ do Warszawy poci¹giem z Le-
gionowa i w tym poci¹gu codziennie spotyka³am tych samych
ludzi. JeŸdzi³am tym poci¹giem przez trzy lata i nie raz chcia-
³am rozpocz¹æ rozmowê z którymœ z tych spotykanych co-
dziennie podró¿nych, ale jakoœ nigdy nie mia³am œmia³oœci.

- Ludzie nie tak ³atwo siê dziœ zaprzyjaŸniaj¹. Kiedyœ by-
³o inaczej?

- Tak, kontaktowali siê bardziej bezpoœrednio. Teraz rzadko
siê spotykaj¹, nawet jeœli mieszkaj¹ blisko siebie, to wol¹ po-
gadaæ za pomoc¹ komunikatora internetowego. Jeœli o mnie
chodzi, to jestem ostatni¹ znan¹ mi osob¹, która uwielbia pi-
saæ i otrzymywaæ tradycyjnie, rêcznie pisane listy. Trochê je-
stem nie z tych czasów. Nie mam nawet w domu komputera.

- Tê niedzisiejszoœæ mo¿na odnaleŸæ w Twoich piosen-
kach. Brzmienie jak z lat osiemdziesi¹tych, nic oczywiœcie
nie ujmuj¹c tamtej epoce muzycznej, która dziœ inspiruje
wielu artystów.

- P³yta powstawa³a kilka lat temu. To by³ taki okres w mo-
im ¿yciu, kiedy wszystko idealizowa³am. Muzycznie nato-
miast lubiê popadaæ w skrajnoœci – od delikatnego brzmienia,
do bardziej mocnego uderzenia. Nie próbowa³am jeszcze si³
na festiwalach rockowych, ale chcê to zmieniæ i wraz z grup¹
przyjació³ muzyków przygotowujemy projekt, który mamy
zamiar zaprezentowaæ w przysz³ym roku w Jarocinie. 

- Wiele z Twoich piosenek, choæby ekspresyjna „Zdzi-
ra”, czy ko³ysz¹ce „Kilka prawd”, nosi wszelkie znamiona
potencjalnych przebojów. A jednak w radiu grane s¹ rzad-
ko, w niszowych audycjach dla mi³oœników piosenki lite-
rackiej. Dobra muzyka siê nie przebija?

- Kiedyœ instrumenty by³y na wagê z³ota, du¿e znaczenie
mia³y te¿ autorytety. Wiadomo by³o, ¿e jeœli znany tekœciarz
napisze piosenkê m³odemu zespo³owi, to warto na ten zespó³
zwróciæ uwagê. Dziœ jest bardzo du¿o muzyków, zespo³ów,
ka¿dy ma dostêp do nowoczesnego sprzêtu, do studia. Nie
chcê iœæ na skróty, chocia¿ mia³am kilka propozycji od wy-
twórni, ¿eby siê trochê nagi¹æ.

- Chcieli zrobiæ z Ciebie gwiazdê, a Ty nic? A na czym ta-
kie propozycje polegaj¹?

- Dosta³am zestaw tzw. publishingów, czyli zagranicznych
piosenek, które zajmuj¹ wysokie miejsca na listach przebojów
w krajach, o których niewiele wiemy, jeœli chodzi o ich rynki
muzyczne, np. w Norwegii. Mia³am napisaæ do nich polskie
teksty i to zaœpiewaæ. Mo¿na te¿ nagraæ piosenkê znanego,
polskiego wykonawcy, która nie wesz³a na jego p³ytê. Tacy ar-
tyœci, którzy przychodz¹ z w³asnym materia³em, sami pisz¹
i komponuj¹, nie s¹ chyba przez du¿e firmy fonograficzne
specjalnie mile widziani.

- Nie narzekasz natomiast na brak propozycji koncerto-
wych. W tym roku sporo gra³aœ.

- Tak, oprócz zespo³u, o którym wspomnia³am, prowadzê
z kole¿ank¹ taki babski projekt: ja gram na gitarze elektrycz-
nej, a ona na fortepianie. To doœæ intryguj¹ce po³¹czenie, tro-
chê wariujemy na scenie, do tego dochodz¹ wizualizacje. 

- Prowadzi³aœ te¿ cykle koncertów piosenki poetyckiej
na Mariensztacie i na Starym Mieœcie. Na Pradze Po³udnie
nie da³oby siê zrobiæ czegoœ podobnego?

- Kilka lat temu by³y Noce Poetów w Parku Skaryszewskim,
organizowane przez moich znajomych. Bardzo mile je wspo-
minam, du¿o siê dzia³o. Tu ktoœ recytowa³ wiersze, dalej ktoœ
inny œpiewa³, gdzie indziej by³ happening. Kr¹¿¹c po parku
mo¿na by³o odbieraæ poezjê na ró¿ne sposoby. Ale ostatnio
rzeczywiœcie jakby mniej jest takich projektów.

- Do niedawna mieszka³aœ na Pradze Po³udnie, choæ to
tylko jedno z miejsc w których zatrzyma³aœ siê na d³u¿ej.
Jak wypada na tle innych?

- Nawet siê zastanawia³am, czy nie osi¹œæ tu na sta³e,
chcia³am kupiæ mieszkanie, które przez pewien czas wynaj-
mowa³am, na rogu Grochowskiej i Terespolskiej. Ale kiedy
jego w³aœciciel zacz¹³ przede mn¹ snuæ wizje rozwoju dziel-
nicy, opowiadaæ, ¿e bêdzie tu œwietna komunikacja, metro,
stadion narodowy... to jakoœ straci³am entuzjazm. WyobraŸ
sobie te tysi¹ce ludzi, ci¹gn¹ce pod oknami na stadion, kor-
ki na ulicach! Myœlê natomiast, ¿e wrócê kiedyœ na Pragê
Pó³noc, gdzie mieszka³am na In¿ynierskiej. Przez pierwsze
trzy miesi¹ce by³o ciê¿ko: dozorca udawa³, ¿e mnie nie zna
i nie odpowiada³ na moje „dzieñ dobry”, a m³odzie¿ rzuca³a
we mnie œnie¿kami.Ale kiedy ju¿ zrozumieli, ¿e nie zniechê-
cê siê i zostanê, to wszystko siê zmieni³o. Dozorca zacz¹³
odpowiadaæ, ch³opaki przestali rzucaæ œnie¿kami, a z bramy
obok przyszed³ pan i powiedzia³, ¿e mo¿na ju¿ parkowaæ sa-
mochód.

- Nie ma lekko, swoje trzeba by³o odcierpieæ.
- Tutaj potrzeba czasu, ¿eby wkupiæ siê w ³aski ludzi. Praga

jest specyficzna, ale mnie jej charakter odpowiada. Czasem jej
mieszkañcy potrafi¹ zaskoczyæ. Pamiêtam tak¹ sytuacjê, wra-
ca³yœmy kiedyœ nad ranem, piechot¹, z imprezy – z Goc³awia
na Grochów, same dziewczyny. Nie pamiêtam sk¹d, ale mia-
³yœmy ze sob¹ du¿o kwiatów i rozdawa³yœmy je napotkanym
mê¿czyznom. No i przy Zamienieckiej, w bramie, sta³ dre-
siarz. Ale taki normalnie, z wygl¹du, zawodowy morderca, po
prostu straszny. A my do niego z kwiatkiem. S³uchaj, on tak
siê wzruszy³, prawie do ³ez. „Kwiatek? Dla mnie? Mnie nikt
nigdy w ¿yciu nie da³ kwiatka, nic mi nikt nie da³” - mówi do
nas. No i zaprosi³ nas na podwórko, gdzie byli jego kumple,
ktoœ skoczy³ do nocnego i na jakimœ stole do ping-ponga zro-
bili nam tak¹ imprezê, ¿e do dzisiaj pamiêtam. Pe³na kultura
oczywiœcie, a jeden z tych ch³opaków, przy tym stole, recyto-
wa³ wiersze klasyków. Nie do wiary, ale tak by³o. Praga jest
niezwyk³a.

Beata OSYTEK
MIESZKAÑCY

O samotnoœci, odrzuconych pokusach i o ch³o-
pakach z Grochowa, z Beat¹ Osytek, œpiewaj¹-
c¹ poetk¹, laureatk¹ wielu festiwali piosenki
poetyckiej, rozmawia Przemys³aw Bogusz.

REKLAMA REKLAMA

Beata Osytek rozstaje siê z Prag¹ i do niej wraca...
F
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www.meble−wierzbowski.pl e−mail: meble@meble−wierzbowski.pl

SOSNA –  BRZOZA –  OLCHA –  DĄB
KOLONIALNE � STYLOWE � NOWOCZESNE

REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS£ÓW I PROJEKTÓW

ŁÓŻKA KOMODY SZAFY KUCHNIE itp.
ul. Krypska 19 (na tyłach Universamu) tel./fax 813 77 38, 0502 221 045

M E B L EM E B L E
Z LITEGO DREWNA

ul. Majdańska 7 tel. 022 612−00−03

Okulary 49,−*

oprawa + szk³o + robocizna (sfera –6 do +6)

Soczewki 
z antyrefleksem

99,−*

2 soczewki plastikowe, (sfera –4 do +6)
* szczegó³y promocji w hurtowni

HURTOWNIA OPTYCZNA

H U R T  –  D E T A L

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



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    11117777

WARSZAWA

REKLAMA REKLAMA

Gdy œwiat ogarnia ju¿ gor¹czka œwi¹-
tecznych przygotowañ, a d³ugo oczeki-
wane dni rodzinnych spotkañ przy œwi¹-
tecznych sto³ach staj¹ siê nam coraz
bli¿sze, w tych ostatnich tygodniach
„starego” roku zwykle oddajemy siê wy-
j¹tkowym refleksjom. Jest to ten czas,
kiedy po miesi¹cach wytê¿onej pracy
i poœwiêceñ w obliczu nadchodz¹cego
nowego roku przeprowadzamy czêsto
swoje w³asne rachunki sumienia. Jed-
nym z najczêœciej podejmowanych wów-

czas noworocznych postanowieñ s¹ na-
sze deklaracje o poœwiêceniu wiêkszej,
szczególnej tym razem uwagi swojemu
samopoczuciu i zdrowiu. Coraz wiêksza
dba³oœæ o zdrowie i dobr¹ kondycjê wi-
taln¹ staje siê wspó³czeœnie nie tylko
mod¹, ale i koniecznoœci¹, by cieszyæ
siê wszystkimi radoœciami, jakie przyno-
sz¹ kolejne lata. Jako Pañstwa farma-
ceuci, farmaceuci aptek Dbam o Zdro-
wie podjêliœmy wspólnie noworoczne
postanowienie, aby w nowym 2010 roku

pomagaæ Pañstwu w wype³nianiu tych
deklaracji z jeszcze wiêkszym przejê-
ciem. Okres przedœwi¹teczny jest wiêc
doskona³¹ okazj¹, aby lepiej siê poznaæ
i przybli¿yæ Pañstwu nasz¹ sylwetkê
i charakter aptek, w których codziennie
czekamy na Pañstwa, by s³u¿yæ nasz¹
wiedz¹ i profesjonaln¹ porad¹. Pracuje-
my w 5 praskich aptekach sieci Dbam
o Zdrowie zlokalizowanych w ró¿nych
czêœciach naszej dzielnicy tak, by za-
wsze byæ jak najbli¿ej Pañstwa. Saska
Kêpa, Grochów czy Wawer i ich central-
ne punkty to miejsca, w których z ³atwo-
œci¹ odnaleŸæ mo¿na pomarañczowe
kolory charakteryzuj¹ce sieæ naszych
aptek. Ka¿da z aptek sieci Dbam o Zdro-
wie posiada jednak swój indywidualny
charakter i atmosferê wart¹ przybli¿enia
i poznania. 

W centrum uwagi nas wszystkich za-
wsze stoi jednak tylko Pacjent, dlatego
w naszych aptekach dbamy o takich kil-
ka niezwykle istotnych z jego punktu wi-
dzenia elementów jak:

– szeroki asortyment leków i dermo-
kosmetyków, by otrzymali Pañstwo za-
wsze preparat, który najlepiej odpowie
Pañstwa potrzebom i oczekiwaniom

– merytoryczne przygotowanie do pra-
cy, by stale podnosz¹c swoje kwalifika-
cje móc w ka¿dej sytuacji profesjonalnie
Pañstwu doradziæ

– specjaln¹ ofertê promocyjn¹, w ra-
mach której w aptekach Dbam o Zdrowie

zawsze odnajd¹ Pañstwo najbardziej
poszukiwane aktualnie leki i inne pro-
dukty medyczne w atrakcyjnych cenach.

Najwiêksz¹ jednak wartoœci¹ pracy
Farmaceuty, jak¹ wyznajemy jest niesie-
nie pomocy naszym Pacjentom, dlatego
szczególn¹ wagê przywi¹zujemy do roz-
mowy z Pañstwem, której zawsze po-
œwiêcamy czas.

Mamy nadziejê, ¿e nadchodz¹ce
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia oraz specjal-
nie przygotowana na tê okazjê promo-
cyjna oferta naszych aptek bêdzie do-
skona³¹ okazj¹ do odwiedzin naszych
aptek i wzajemnego poznania siê.
W Pañstwa rêce razem z najnowszym
wydaniem dwutygodnika „Mieszkaniec”
oddajemy narzêdzie, dziêki któremu do-
konywane w naszych aptekach zakupy
w okresie wzmo¿onych zachorowañ,
a z drugiej strony w obliczu nadchodz¹-
cych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i dodat-
kowych wydatków przynios¹ tak¿e wy-
mierne korzyœci w postaci specjalnego
rabatu, który pozwoli obni¿yæ cenê wy-
bieranych przez Pañstwa produktów.
Przez najbli¿sze dwa tygodnie ka¿-
demu z czytelników dwutygodnika
„Mieszkaniec” w odpowiedzi na po-
dane przez Pañstwa has³o „Mieszka-
niec” udzielimy 15% rabatu na za-
kup ka¿dego preparatu lub kosmety-
ku z wy³¹czeniem leków refundowa-
nych. AS 2009

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

Razem z t¹ specjaln¹ œwi¹teczn¹ ofert¹ pragniemy z³o¿yæ Pañstwu w imieniu wszystkich farmaceutów aptek Dbam
o Zdrowie najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowych i spokojnych Œwi¹t. ¯yczymy Pañstwu, aby te Œwiêta by³y dla 
Pañstwa czasem odpoczynku i wytchnienia od codziennego zgie³ku. ¯yczymy tak¿e, aby przy œwi¹tecznym stole
nie zabrak³o œwiat³a i ciep³a rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niós³ ze sob¹ szczêœcie, pomyœlnoœæ i pe³niê zdrowia.
W dbaniu o to zdrowie, zgodnie z naszymi postanowieniami bêdziemy Pañstwu z pe³nym zaanga¿owaniem pomagaæ.
W aptekach sieci Dbam o Zdrowie dbamy przecie¿ o to, co najwa¿niejsze – dbamy o Pañstwa zdrowie.

Farmaceuci praskich Aptek Dbam o Zdrowie

Apteka Dbam o Zdrowie przy Placu Przymierza 6 na Saskiej Kêpie
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Na to wszystko spadaj¹ w naszym ¿o³¹dku
zwa³y ciast przeró¿nych. Aby tê furê ¿ywnoœci
przygotowaæ, pani domu harowa³a szereg dni
zarywaj¹c noce i na œwiêta jest ledwie ¿ywa.

Aby to wszystko zjeœæ i strawiæ, trzeba rzuciæ
wszelkie si³y organizmu mocno wyczerpuj¹c
jego kondycjê. W rezultacie snujemy siê gnu-
œnie przez dni œwi¹teczne i wyczerpani zmu-
szamy siê z niema³ym trudem do pójœcia do
pracy, gdzie powoli dochodzimy do siebie...
Szpitale pustawe na œwiêta, póŸniej wype³niaj¹
siê po brzegi. Du¿a jest cena, jak¹ p³ac¹ wy-
znawcy kultu ¿o³¹dka. Rozregulowana cukrzy-
ca, skoki ciœnienia, zaostrzenie choroby wieñ-
cowej, wrzodowej, k³opoty z nerkami, z w¹tro-
b¹. A nieraz prawdziwe dramaty – udar mózgu,
zawa³ serca. 

Ta negatywna tradycja œwi¹t w naszym
kraju jest na ogó³ znana i – jak siê wydaje –
co bardziej œwiat³e domy odchodz¹ od niej
z wolna. Tote¿ intencj¹ tego felietonu jest
zwrócenie uwagi raczej na inne sprawy.
Rzutuj¹ one tak¿e bardzo silnie na nasze
zdrowie. 

O harmonijnej pracy naszego organizmu
decyduje uk³ad nerwowy. Tyle chorób woko-
³o, bo warunki wspó³czesnej cywilizacji nie-

s³ychanie silnie obci¹¿aj¹ mózg, to centrum
dowodzenia procesami, które warunkuj¹ ¿y-
cie. A gdy g³ówna kwatera jest przeci¹¿ona,
to pope³nia b³êdy, wydaje niew³aœciwe roz-
kazy. Armia przegrywa wówczas bitwê.
W naszym organizmie rodzi siê choroba. 

A gdyby tak odci¹¿yæ nasz mózg, usun¹æ
toksyny, które go zatruwaj¹. Ktoœ zapyta -
jakie¿ to s¹ te toksyny? Otó¿ s¹ nimi, ogól-
nie mówi¹c, produkty stresu, d³ugo, inten-
sywnie dzia³aj¹cego. Co rodzi ten stres?
Przyczyny, które my sami mo¿emy usun¹æ,
lub choæby znacznie je ograniczyæ. 

Ciê¿ki stres rodzi siê z utrzymuj¹cego siê
przewlekle stanu niechêci, nienawiœci do

drugiego cz³owieka. Uporczywe rozpamiê-
tywanie w³asnych krzywd, doznanych przy-
kroœci, œci¹ga na nas choroby! Podobnie jak
zazdroœæ, przemo¿na chêæ szybkiego wzbo-
gacenia siê, czy gor¹czkowe d¹¿enie do uzy-
skania wysokiej, stale wy¿szej pozycji i to za
ka¿d¹ cenê. 

Dobrze, ktoœ zapyta – a co to ma za zwi¹-
zek ze œwiêtami Bo¿ego Narodzenia? Otó¿
du¿y. Jak wiadomo jest to œwiêto chrzeœci-
jañskie, które upamiêtnia narodzenie Chry-

stusa. Przez ca³e stulecia sk³ania³o ono do
refleksji nad nauk¹, jak¹ g³osi³ Nowonaro-
dzony. W Polsce jest ona powszechnie zna-
na, choæ nie tak czêsto stosowana w ¿yciu
codziennym. To bardzo ciekawe i godne
podkreœlenia, ¿e wprowadzenie tej nauki
w ¿ycie (¿yczliwa postawa wobec innych,
wybaczanie etc.) – z punktu widzenia
wspó³czesnej medycyny – zapobieg³oby
wielu chorobom, bowiem zdecydowanie ob-
ni¿y³by siê poziom owego przewlek³ego
stresu prowadz¹cego do nieszczêœcia. Teraz
to rozumiemy, dlaczego kardyna³owie s¹ ta-
cy d³ugowieczni...

Niech Bo¿e Narodzenie nie bêdzie œwiê-
tem kultu ¿o³¹dka. Niech troska o bogaty stó³
zejdzie na drugi plan. Do³ó¿my za to starañ,
aby wyeliminowaæ niechêci wewn¹trzro-

dzinne, s¹siedzkie, inne. £¹czy nas wiêcej
ni¿ dzieli! £¹cz¹ nas sprawy zupe³nie pod-
stawowe. W d³ugiej historii ludzkoœci uro-
dziliœmy siê akurat w tym samym okresie.
W takiej w³aœnie cywilizacji. Mówimy tym
samym jêzykiem. Ka¿dy z nas przejdzie
w ¿yciu przez chwile dramatyczne tak bied-
ny, jak bogaty. Mamy podobny los cz³owie-
czy. A za piêædziesi¹t lat tylko nieliczni z na-
szego pokolenia pozostan¹ na tym œwiecie.
Za lat osiemdziesi¹t odejd¹ wszyscy. A lata
biegn¹ tak szybko...

Zatem w dni Bo¿ego Narodzenia pomyœl-
my g³êbiej o swym ¿ywocie. W noc Wigilij-
n¹ nawet zwierzêta mówi¹ ludzkim g³osem.
A czy my zawsze mówimy ludzkim – tym
prawdziwie ludzkim g³osem? Pomyœlmy
o swym ¿ywocie i postanówmy zmieniæ to
i owo. Bêdziemy nagrodzeni. Choroby bêd¹
nas unikaæ, a i pogoda ducha, któr¹ uzyska-
my da nam spokój, a œwiat wówczas poka¿e
nam swe dobre strony. To bêdzie prawdziwe
Bo¿e Narodzenie.

Prof. Leszek Ceremużyński 

Gdy lekarz wypowiada siê przed œwiêtami, to przewa¿-
nie oczekuje siê, i¿ bêdzie przestrzega³ przed maltreto-
waniem ¿o³¹dka jad³em, od którego sto³y w naszych do-
mach siê uginaj¹. Przez kilka dni p³yn¹ do naszego wnê-
trza ³awice ryb, nierzadko w morzu alkoholu, wch³ania-
my pokaŸne czêœci wieprza, wo³u, a tak¿e zw³oki cze-
goœ, co jeszcze niedawno gdaka³o lub gêga³o radoœnie...

REFLEKSJE LEKARSKIE POD CHOINKĘ

REKLAMA REKLAMA




