
Dobry d³ug
Nowy rok zacz¹³ siê powa¿-

nie: prasa zabi³a na alarm, ¿e
Warszawa zad³u¿a siê w tem-
pie niebezpiecznym, ju¿ jest
pod tym wzglêdem w Polsce
na czele, ¿e niebezpiecznie
zbli¿amy siê do granicznego
poziomu 60 proc. w stosunku
do dochodów.

Super - pomyœla³em sobie,
bo to oznacza, ¿e jest... do-
brze. Parokrotnie pisa³em
w tym miejscu, ¿e kto nie fra-
jer, ten - rozs¹dnie i racjonal-
nie - powinien wydawaæ w³a-
œnie teraz, gdy jeszcze œwiat
nie wyszed³ z kryzysu, wiêc
jest taniej. I jest to z³oty czas
dla inwestycji - firmy bij¹ siê
o zlecenia, materia³y nie ko-
sztuj¹ tak drogo. Mo¿na zro-
biæ dwie drogi zamiast jednej.

Ale oczywiœcie, ka¿dy kij
ma dwa koñce. Za kilka lat
trzeba bêdzie odwa¿nie po-
wiedzieæ warszawiakom: mu-
simy przystopowaæ. Pieni¹-
dze wydane, teraz musimy
zacz¹æ sp³acaæ d³ugi. Bêdzie
to prawdopodobnie czas hos-
sy na œwiecie, wiêc podnios¹
siê nierozs¹dne g³osy: wszê-
dzie ruch w interesie, tylko
Warszawa sk¹pi œrodków.

Jednak przecie¿ nie jest
sztuk¹ wydawaæ pieni¹dze,
gdy jest drogo, natomiast
trzeba mieæ odwagê dzia³aæ
wtedy, gdy inni sk¹pi¹. To z³o-
ta dewiza np. prawdziwych
gie³dowych rekinów: kupuj¹
wtedy, gdy inni sprzedaj¹,
a sprzedaj¹, gdy jest na od-
wrót... Tu wiêc w³adze miasta
chwalê. Niech m¹drze inwe-
stuj¹, bo potrzeb jest do dia-
b³a i trochê.

Tomasz Szymański
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Pod koniec ubieg³ego roku zo-
sta³a oddana do u¿ytku ul. Ma-
kowska. To jedna z najwa¿niej-
szych dzielnicowych inwestycji
tej kadencji samorz¹dowej. Jest
dope³nieniem zbudowanej w po-
przedniej kadencji ul. Szaserów.

Ulica Makowska stanowi przed³u¿enie ul. Szase-
rów (równoleg³ej do ul. Grochowskiej). Nowa droga
wiedzie a¿ za wiadukt na ul. Marsa. Jest znacznym
u³atwieniem dla kierowców Pragi Po³udnie, Rem-
bertowa i Wawra. Stanowi alternatywê dla zakorko-
wanej Grochowskiej i rozkopanego Wêz³a Marsa.
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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW 
pon.-pt.730-2100; sob. 800-1500 

www.stacjakontrolipojazdow.pl 
PE£NY ZAKRES PRZEGL¥DÓW REJESTRACYJNYCH

WA£ MIEDZESZYÑSKI

572
�� 673−90−99

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

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

koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

czynne 9−20, sobota 9−14
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NOWE INWESTYCJE!!!

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

www.egrib.pl
Tel./fax 022 879−73−86

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).

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

� 667722−−7777−−7777

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!
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Mo¿na omin¹æ Grochowsk¹!
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LICEUM 
I SZKO£A
POLICEALNA 
DLA DOROS£YCH

04-026 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51

tel. (022) 517 77 40, 0 602 232 879
www.elita.waw.pl

W NUMERZE:
� Wstañ Zenek,

wstañ! ssssttttrrrr....     2222
�Kronika policyjna

ssssttttrrrr.... 3333
� Felietony ssssttttrrrr.... 4444
�Niebezpieczna

Potockich ssssttttrrrr.... 5555
� Jak min¹³ rok?

ssssttttrrrr.... 6666
�Burmistrz w

Mieszkañcu
ssssttttrrrr.... 7777

� Œwi¹teczne 
spotkania ssssttttrrrr.... 8888

� MIESZKANIEC
na luzie ssssttttrrrr.... 11110000

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
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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

Projekt pt. „£¹czymy ludzi – szkolenia i sta¿e dla asystentów osób z niepe³nosprawnoœci¹
Pomagasz innym? 

Chcesz podnieœæ swoje kwalifikacje w zakresie pomocy osobom z niepe³nosprawnoœci¹? 
Zg³oœ siê do Nas! My odpowiemy na Twoje potrzeby!

Fundacja Normalna Przysz³oœæ zaprasza do udzia³u w bezp³atnych szkoleniach i sta¿ach dla asystentów
osób z niepe³nosprawnoœci¹.
Program szkoleñ obejmuje 120 godzin zajêæ, w tym m. in. nastêpuj¹ce zagadnienia: specyfika funkcjono-
wania oraz potrzeby osób z ró¿nymi niepe³nosprawnoœciami i sposoby ich zaspokajania, pokonywanie ba-
rier architektonicznych z osobami poruszaj¹cymi siê na wózkach inwalidzkich (zajêcia teoretyczne i prak-
tyczne w terenie), podstawy jêzyka migowego.
Uczestnicy szkolenia uzyskaj¹ podstawow¹ wiedzê niezbêdn¹ do wykonywania zawodu asystenta osób
z niepe³nosprawnoœci¹.

Odbêd¹ siê 4 edycje szkoleñ dla asystentów osób z niepe³nosprawnoœci¹

I Edycja 01 – 26 luty 2010 r.
II Edycja 01 – 26 marzec 2010 r.
III Edycja 01 – 30 kwiecieñ 2010 r.
IV Edycja 04 – 31 maj 2010 r.

Absolwenci szkoleñ s¹ zobowi¹zani do odbycia 30-stu godzin praktyk w charakterze asystenta osób z nie-
pe³nosprawnoœci¹.
Szczegó³owy harmonogram szkoleñ oraz formularz zg³oszeniowy znajduj¹ siê na stronie internetowej:
www.normalnaprzyszlosc.org

Kontakt: Ma³gorzata Kryger: 0 784 061 227, 0 794 158 705 lub m.kryger@normalnaprzyszlosc.org.

Osoby zainteresowane udzia³em w I edycji szkolenia szkoleniu prosimy o nadsy³anie formularzy zg³oszenio-
wych na adres: normalnaprzyszlosc@normalnaprzyszlosc.org do dnia 21 stycznia 2010 r. do godz. 16.00.
Przekazuj¹c 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Normalna Przysz³oœæ wspierasz osoby z niepe³nosprawnoœci¹
w d¹¿eniu do samodzielnoœci

Nr KRS: 0000197482

Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

„Rusz siê Zenek, œnieg na dwo-
rze, mówiê wstañ, bo bêdzie go-
rzej...” Wypisz, wymaluj – wszy-
stko siê zgadza, choæ przebój
Andrzeja Rosiewicza ma ju¿ po-
nad 30 lat. Zima, jak zwykle za-
skoczy³a, a ze sprz¹taniem œnie-
gu i lodu – tragicznie.

– Od wielu dni nie widzia³em dozorcy – mówi
Krzysztof Rusiniak restaurator z kamienicy przy
zbiegu ul. Lubelskiej i Grochowskiej. Leszek Iwañ-
czyk mieszkaj¹cy w tym samym budynku potwier-
dza s³owa restauratora: - Nie mamy dozorcy. Teore-
tycznie powinna sprz¹taæ wynajêta przez ZGN firma,
ale praktycznie nie sprz¹ta nikt! A przecie¿ ktoœ za to
bierze kasê! Faktycznie, mieszkañcy wychodz¹c
z klatki schodowej zapadali siê po kolana w œniegu.
Sami wziêli siê za odœnie¿anie (na zdjêciu). 

– Dopiero po trzech dniach interweniowania
w Stra¿y Miejskiej, administracji i ZGN przyje-
cha³a ekipa do odœnie¿ania – informowa³ w po-
niedzia³ek „Mieszkañca” Leszek Iwañczyk. – Ale

panowie byli bardzo niezadowoleni, ¿e musz¹
pracowaæ... Niestety, sytuacji podobnych do opi-
sywanej przy ul. Grochowskiej 354 jest w War-
szawie znacznie wiêcej. Wiele osób odpowie-
dzialnych za przyzwoite utrzymanie posesji
i chodników po prostu nie przyk³ada siê do wy-
pe³niania obowi¹zków.

Zimowy œnieg zaskoczy³ te¿ drogowców. Zre-
szt¹ – tradycyjnie. Mimo informacji, ¿e po sto-
³ecznych ulicach jeŸdzi 300 p³ugów œnie¿nych, to
efekty tego je¿d¿enia by³y w miniony weekend
ma³o widoczne. Prawdziwy horror rozgrywa³ siê
na osiedlowych uliczkach, na których p³ugi prak-
tycznie siê nie pojawia³y. Ale i wcale nie osiedlo-
wa ul. Grenadierów by³a w poniedzia³ek rano tak
zaœnie¿ona, ¿e dwa auta „zakopa³y” siê na jezdni.
Prawdziwym horrorem jest te¿ znalezienie miej-
sca do zaparkowania, na które uda siê wjechaæ.
Najczêœciej zaparkowanie uniemo¿liwia zgarniê-
ty w ha³dy œnieg. Jeœli popada jeszcze kilka dni,
to kierowcy bêd¹ zmuszeni pozostawiaæ swoje
samochody wprost na jezdni.

Bardzo du¿ym zagro¿eniem s¹ te¿ zaœnie¿one
dachy. Przypominamy, ¿e zmarzniêty, zlodowa-

cia³y œnieg mo¿e wywieraæ nacisk nawet kilku
ton na dach. To olbrzymia si³a, która ju¿ nie raz
doprowadzi³a do tragedii. Szczególnie nara¿one
s¹ konstrukcje o du¿ej powierzchni dachów (ha-
le, centra handlowe, szko³y). Taka powierzchnia
znajduje siê równie¿ nad Wydzia³em Obs³ugi

Mieszkañców w Urzêdzie Praga Po³udnie. Ale
uspokajamy, sprawdziliœmy, ¿e urz¹d zadba³
o usuniêcie zalegaj¹cego œniegu. O to samo po-
winni zadbaæ administratorzy i w³aœciciele in-
nych budynków. Tym bardziej, ¿e dopiero jeste-
œmy na pocz¹tku zimy… ar 

Wstań Zenek, wstań!

Najbardziej zaawansowany system 
kszta³towania kobiecej sylwetki

Idealnym sposobem na utratê wagi i zbêdnej tkanki t³uszczowej, poprawê
kondycji fizycznej miêœni i skóry oraz redukcjê cellulitu jest skandynawski
program BAILINE

Potrafimy zredukowaæ 1 lub 2 rozmiary w ci¹gu 5 tygodni! 
Zapraszamy na NOWOŒÆ:

ODM£ADZANIE TWARZY – nowoczesna, bezinwazyjna metoda pielê-
gnacji twarzy. Poprawia owal, zwiêksza napiêcie skóry twarzy, podbródka 
i szyi, dodaje twarzy blasku, daj¹c efekt odm³odzenia i naturalnego liftingu.

MODELOWANIE RAMION – wzmocnienie miêœni, ujêdrnienie skóry 
i wyszczuplenia ramion – efekt wymodelowanych ramion. Noœ krótki
rêkaw bez skrêpowania. 

Noworoczne postanowienie?  
Piêkna figura! Z nami siê uda!

Zadzwoñ dzisiaj i przyjdŸ na zabieg próbny –
GRATIS

Skandynawski Salon Figury Kobiecej
PROMENADA

ul. Ostrobramska 75c
04-175 Warszawa

tel. (022) 611 70 10

Nie masz nic do stracenia –
jedyne co tracisz, to zbêdne centymetry 

i kilogramy.

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
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Zmienia³ ko³a, 
straci³ samochód

Mê¿czyzna chcia³ wymieniæ w oplu ko-
³a. Zaparkowa³ samochód na terenie war-
sztatu samochodowego, poszed³ zapytaæ,
czy mo¿na sprawê za³atwiæ od razu, bez
zapisów. Kiedy wyszed³ okaza³o siê, ¿e je-
go samochód znikn¹³. Nied³ugo póŸniej do
pokrzywdzonego zg³osi³ siê mê¿czyzna,
który wspólnie z w³aœcicielem warsztatu
zaproponowa³, ¿e mog¹ spróbowaæ zna-
leŸæ samochód, ale to bêdzie kosztowa³o.
Okradziony mia³ przygotowaæ 8500 z³o-
tych i przywieŸæ je wieczorem do warszta-
tu. Poszkodowany zawiadomi³ policjê.
W rêce policjantów wpadli 22-letni Bar-
tosz W. i 32-letni Kordian Z.

Wy¿y³ siê na drzwiach
Maj¹c prawie 3 promile alkoholu we

krwi wpad³ w sza³ i z no¿em w rêku ruszy³
do mieszkania s¹siadki przy ulicy Wia-
tracznej. Na szczêœcie kobieta nie otworzy-
³a drzwi, 55-letni Dariusz S. poci¹³ je
i uszkodzi³. Policjanci zatrzymali go chwilê
póŸniej ju¿ w jego w³asnym mieszkaniu. Od-
powie za zniszczenie mienia.

Ukry³ siê w krzakach
29-letni Robert K. w³ama³ siê do baru.

Mê¿czyzna planowa³ jeszcze kradzie¿ z w³a-
maniem do stoj¹cego w lokalu automatu do
gier. Tego zamiaru nie zdo³a³ jednak zreali-
zowaæ, poniewa¿ przeszkodzi³ mu alarm,
który zacz¹³ wyæ. Ukry³ siê w pobliskich za-
roœlach. Tam znaleŸli go i zatrzymali poli-
cjanci z Wawra. 

Wpad³ w drodze „na robotê”
Tylko w grudniu Rafa³ ¯. trzykrotnie w³a-

ma³ siê do samochodów, do tego dwukrotnie
dokona³ kradzie¿y z pojazdów. W sumie
wartoœæ strat poniesionych w wyniku jego
przestêpczej dzia³alnoœci wynios³a ponad 15

tysiêcy z³otych. Wpad³ w rêce wywiadow-
ców w momencie, kiedy z narzêdziami s³u-
¿¹cymi do dokonywania w³amañ wybiera³
siê „na robotê”  na jednym z niestrze¿onych
parkingów.

Najpierw wspólna impreza, 
potem rozbój

Znali siê od kilku lat, spotkali siê przy-
padkowo w sklepie, ona kupi³a alkohol, on
chêtnie siê do niej przy³¹czy³ i razem pili
na ³awce pomiêdzy blokami. Kiedy trunki
siê skoñczy³y, mê¿czyzna zaatakowa³ swo-
j¹ towarzyszkê. Przewróci³ j¹ na ziemiê
i ukrad³ jej telefon oraz portfel. Policjanci
zatrzymali 27-letniego Damiana D. kilka
dni po zdarzeniu. Grozi mu do 12 lat wiê-
zienia. W przesz³oœci by³ ju¿ karany za
kradzie¿e, kradzie¿e z w³amaniem i roz-
boje.

Wpad³ po roku
Policjanci z Weso³ej kilka minut po godzinie

6.00. rano zapukali do drzwi mieszkania,
w którym mia³ siê ukrywaæ 42-letni Dariusz O.
Mê¿czyzna wpad³ w rêce funkcjonariuszy po
blisko roku poszukiwañ. Najbli¿szych 40 dni
spêdzi w wiêzieniu.

Zatrzymany policjant 
za ³apówki

Funkcjonariusze Biura Spraw Wewnêtrz-
nych Policji zatrzymali policjanta z komi-
sariatu w Weso³ej, który specjalizowa³ siê
w prowadzeniu dochodzeñ zwi¹zanych
z wykroczeniami drogowymi. Prokurator
przedstawi³ mu 14 zarzutów zwi¹zanych
m.in. z przestêpstwami korupcyjnymi -
funkcjonariusz mia³ braæ ³apówki w za-
mian za umorzenie dochodzeñ. Czynów
tych mia³ dopuœciæ siê na pocz¹tku ubieg³e-
go roku. S¹d zadecydowa³ o areszcie
podejrzanego policjanta, który by³ funkcjo-
nariuszem od 13 lat. toms

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

�� firmy OC dzia³alnoœci
�� auta, domy, mieszkania
�� emerytalne, zdrowotne, na ¿ycie
�� OFE, IKE, Inwestycje

ul. Mycielskiego 20
tel. (022) 813−76−39

0602−787−017, 0601−097−814

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 022 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA
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�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

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!!
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OKNA PCVOKNA PCV

	 Żaluzje
	 Roletki

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

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 14, 20, 27.01 i 3.02
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

REKLAMA REKLAMA

Wykonujemy dekoracje okien:
� firany, zas³ony, story rzymskie

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

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

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

SM „Przyczó³ek Grochowski”
zatrudni

GOSPODARZY DOMÓW
w zadaniowym czasie pracy.

Oferty nale¿y sk³adaæ w biurze spó³dzielni
przy ul. Ostrzyckiej 2/4 w sekretariacie pok.8
do 21 stycznia 2010 r. w godz. 10.00-15.00

Uroczystoœci oficjalnego
otwarcia ulicy Makowskiej
przewodzi³ odpowiedzialny za
po³udniowopraskie inwestycje
wiceburmistrz Marek Karpo-
wicz. A wœród zgromadzonych
na otwarciu okolicznych mie-
szkañców widaæ by³o wielu sa-
morz¹dowców Pragi Po³udnie
i przewodnicz¹cego Rady

Rembertowa Waldemara Sob-
czyka. Kolorytu imprezie nada-
wa³y honorowe salwy armat-
nie, o które zadba³o Bractwo
Kurkowe. Symboliczn¹, bia³o-
czerwon¹ wstêgê przecinali po
kawa³eczku zarówno notable,
goœcie honorowi, jak i mie-
szkañcy. Ostatnie ciêcie przy-
pad³o m³odym mieszkañcom
dzielnicy. 

– Razem z licz¹cym tysi¹c
dwieœcie metrów odcinkiem ul.
Makowskiej wybudowaliœmy
te¿ instalacjê kanalizacyjn¹
i te inwestycje znacznie polep-
sz¹ warunki i infrastrukturê na
Goc³awiu – mówi³ wicebur-

mistrz Marek Karpowicz
i obieca³, ¿e w 2010 roku
dzielnica zbuduje jeszcze ul.
Murmañsk¹. Przewodnicz¹cy
Rady Pragi Po³udnie Marcin
Kluœ zauwa¿y³, ¿e otwarcie ul.
Makowskiej w okolicach
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia jest
dobrym prezentem dla mie-
szkañców i podziêkowa³ wszy-
stkim, którzy przyczynili siê
do tej inwestycji. W rozmowie

z „Mieszkañcem” przewodni-
cz¹cy Kluœ przyzna³, ¿e trwaj¹
rozmowy nad przed³u¿eniem
linii komunikacji miejskiej na
ul. Makowsk¹. 

– Serce siê raduje, ¿e
w okresie œwi¹t, w czasie, gdy
Bóg znalaz³ drogê do cz³owie-
ka, my te¿ zyskaliœmy now¹,
wspania³¹ drogê – podsumo-
wa³ inwestycjê ksi¹dz pra³at
Krzysztof Ukleja, proboszcz
tamtejszej parafii. Po poœwiê-
ceniu ulicy korowód ponad
setki pieszych i rowerzystów
z Warszawskiej Masy Kry-
tycznej ruszy³ œwie¿o wyla-
nym asfaltem na drugi koniec

Makowskiej, gdzie przy ul.
Kresowej, na wszystkich cze-
ka³a gor¹ca grochówka. 

Taka rozgrzewka by³a bardzo
potrzebna, bo tego dnia mróz
dawa³ siê we znaki. Niestety,
zalegaj¹cy na œcie¿ce rowero-
wej œnieg nie pozwoli³ zoba-
czyæ ca³ego efektu inwestycji.
Jednak rowerzysta Marcin My-
szkowski zapewnia³, ¿e œcie¿ka
zrobiona jest dobrze.

Widaæ by³o, ¿e z nowej ulicy
bardzo zadowoleni s¹ okoliczni
mieszkañcy, którzy przez ostat-
nie miesi¹ce dzielnie znosili
niedogodnoœci zwi¹zane z bu-
dow¹. – Prowadzê tutaj sklep
– powiedzia³a „Mieszkañcowi”
pani Teresa z ul. Szaserów. 
– Wczeœniej nie mog³am nawet
podjechaæ z towarem do sklepu,
bo wszêdzie by³o b³oto, dziury
i krzaki. Wreszcie doczekaliœmy
siê ulicy! Inny z mieszkañców,
Tomasz WoŸniak, zachowa³ na
pami¹tkê fragment wstêgi
z otwarcia ulicy. - Bêdzie wisia-
³a u mnie w pokoju! – dodaje
z dum¹. ar

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
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Mo¿na omin¹æ Grochowsk¹!
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- Tratata-tratata-tatata-tatam… 
- Pani Kaziu, co siê sta³o, ¿e tratacisz pan na ca³y bazar?
- To jest s³ynny Polonez Chopina, as-dur, opus 53.
- O ¿esz ty w morde! M¹kie i kasze trzeba kupowaæ. 
- A to niby dlaczego?
- No, bo tego poloneza zawsze graj¹ na sylwestra, jak ja-

kiœ nasz kolejny król ¿yczy nam szczêœliwego nowego roku.
Znaczy bêd¹ podwy¿ki. 

- Panie Eustachy… Gazet pan nie czytasz! Rok Chopi-
nowski w³aœnie obchodzimy. 200 lat temu siê mistrz urodzi³
i na tê okolicznoœæ interes siê krêci. 

- Co do gazet, to nie masz pan racji, bo czytam. O tem
Chopinie te¿ czyta³em, ale rzeczywiœcie nie dokoñczy-
³em.

- Z jakiej niby przyczyny? Trzeba by³o czytaæ do koñca. 
- Nie mog³em, œmiech mnie zdusi³, oczy siê ³zamy zala³y. 
- Co pana tak rozœmieszy³o? 
- Ano to, jak nasz¹ prezydentow¹ w body ubrali. 
- I z tego siê pan œmia³eœ, ¿e prezydentowa te¿ chce ³adnie

wygl¹daæ?
- Nie o body dla niej chodzi, tylko dla niemowlaków. Wy-

obraŸ pan sobie, panie Kaziu, ¿e jakieœ cwaniaki, po³¹czy-
³y te majtki z Chopinem. Za magistrackie kase nat³uk³y ich
20 tysiêcy, a prezydentowa pierwszemu nowonarodzonemu
w tem Chopinowskim Roku, uroczyœcie pierwsze body wrê-

czy³a, znaczy taki prezent od miasta. Ka¿den jeden bêdzie
tak obdarowany. Wtedy zrobi³a siê draka.

-¯e niby dlaczego?
- No bo, ¿eby to body by³o chopinowskie, to napisali na

nim: „Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem
œwiata obywatel.” A dziennikarze w œmiech! Okaza³o siê, ¿e
ten zgrabny tekœcik napisa³ niejaki Cyprian Kamil Norwid,
poeta, na okolicznoœæ œmierci Chopina. To by³ jego nekro-
log, takie dajmy na to epitafium. W oryginale by³o: „Rodem
warszawianin, sercem Polak, a talentem œwiata obywatel,
zszed³ z tego œwiata.

- Ale kicha! To jest body na zejœcie, a nie na wejœcie! 
- No i jeszcze prezydentow¹ sfotografowali z tem w rêku. 
- A wiesz pan co – ogólnie to dobry pomys³ jest. S³uchaj

pan, panie Eustachy, wprowadŸcie z Krysi¹ nowy asorty-
ment: pieluchomajtki. Dla starszych. A najlepiej dla bardzo
starych. Wtedy taki towar te¿ bêdzie mo¿na ozdobiæ ró¿ny-
mi okolicznoœciowymi inskrypcjami. Pójdzie jak œwie¿e bu³-
ki, mówie panu.

- Tylko, kto to bêdzie wymyœla³? 
- Panie, pe³no tego, na ulicy le¿y. Na przyk³ad: 
Dla don¿uana:
Jeszcze wczoraj bara, bara - a dzisiaj na marach!
Dla ochroniarza, dajmy na to, dla któregoœ z naszych:
Wyrwa³ szefa ciziê.Teraz ziemiê gryzie.
Albo, powiedzmy, dla premiera:
Nawciska³ kitu mocno przesoli³ i pad³ - z przesytu dobrej

woli. 
- Pokombinuj pan, panie Eustachy. Uczyæ siê trzeba,

choæby i od magistratu.
Szaser

Co tam panie na Pradze...

Witaj, ¿egnaj
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

6 grudnia 2009 roku minê³a 20. rocznica z³o¿enia listów uwierzytelniaj¹cych
przez pierwszego nuncjusza apostolskiego w Polsce po 45 latach, arcybiskupa
Józefa Kowalczyka, prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, genera³o-
wi Wojciechowi Jaruzelskiemu (a tak). W tê rocznicê ukaza³a siê piêkna i cenna
ksiêga-album w dwóch jêzykach – polskim i w³oskim - autorstwa nuncjusza pt.
„Nuncjatura Apostolska – Dom Papieski w Warszawie” (Oficyna Wydawniczo-
Poligraficzna „Adam”, Warszawa, 2009). Dodajmy, ¿e w tworzeniu tej ksiêgi
pewien udzia³ mia³ mieszkaniec Saskiej Kêpy, p. Stanis³aw B³aszczyk, redaktor
naczelny pisma „Ambasador”, który dostarczy³ pewnej iloœci zdjêæ do tego dzie-
³a. Te 45 lat to okres od 1944 do 1989 roku, kiedy nie istnia³y stosunki dyplo-
matyczne miêdzy Polsk¹ a Watykanem, dlatego, ¿e nie by³o ku temu warun-
ków politycznych. Po wojnie i okupacji niemieckiej, a wiêc w 1945 roku, w Alei
Szucha 12 znajdowa³ siê powa¿nie zniszczony budynek nuncjatury apostolskiej,
który od 1924 roku by³ w³asnoœci¹ Watykanu. Zosta³ on po wojnie szybko odbu-
dowany i przez ca³y okres Polski Ludowej nale¿a³ bez zmian do Stolicy Apostol-
skiej. Od grudnia 1989 roku jest siedzib¹ nuncjatury. W ksiêdze-albumie nun-
cjusza Kowalczyka znajduje siê niezmiernie interesuj¹ca pozycja, dotycz¹ca te-
go, ilu nuncjuszów papieskich w Polsce lub dyplomatów watykañskich pracuj¹-
cych w nuncjaturach w Polsce sta³o siê póŸniej papie¿ami. Otó¿ pierwszym ta-
kim papie¿em by³ Hipolit Aldobrandini (1588-1589), póŸniejszy Klemens VIII.
Drugim by³ Antoni Pignatelli (1660-1668), póŸniejszy Innocenty XII. Do imion
tych nale¿y do³¹czyæ nazwiska kilku legatów (pos³ów w misjach specjalnych),
którzy dzia³ali w Polsce zanim powsta³a tam nuncjatura. Byli to: Rajnald di Se-
gni (1224-1227), póŸniejszy Aleksander IV; Jakub Pantaleon, póŸniejszy Urban
IV; Miko³aj Bocassini (1301-1304), póŸniejszy Benedykt XI; i Eneasz Piccolomi-
ni (za czasów Kazimierza Jagielloñczyka), póŸniejszy Pius II A wiêc, w dawnych
czasach, mieliœmy w Polsce szeœciu legatów lub nuncjuszy, którzy póŸniej zosta-
li papie¿ami.

W czasach zaœ nam bliskich nast¹pi³o to dwukrotnie. Pierwszy nuncjusz po la-
tach zaborów, Achilles Ratti (1918-1921), zosta³ papie¿em, przybieraj¹c imiê
Piusa XI. A Giovanni Batista Montini, attache w nuncjaturze w Warszawie w la-
tach 1923-25, zosta³ papie¿em (w 1963 roku), przybieraj¹c imiê Paw³a VI. 

Mamy w ksiêdze-albumie nuncjusza Kowalczyka tak¿e akcent praski. Oto
w Dniu Papieskim 29 czerwca 2009, arcybiskup Józef Hoser, ordynariusz diece-
zji warszawsko-praskiej, wyg³osi³ homiliê w bazylice Œwiêtego Krzy¿a na Kra-
kowskim Przedmieœciu. Arcybiskup wzi¹³ w obronê Benedykta XVI, mówi¹c: 

„Miniony rok przyniós³ niebywa³y wzrost ataków, krytyk i uw³aczaj¹cych opi-
nii, co do osoby Ojca Œwiêtego. ¯e coœ powiedzia³ albo czegoœ nie powiedzia³. ¯e
powiedzia³ za du¿o albo wyrazi³ siê niedostatecznie. ¯e jeszcze za ma³o prze-
prasza³ albo przepraszaæ powinien rzadziej. Jednym wydaje siê jakoby coœ
oœwiadczy³, inni s³yszeli, ¿e oœwiadczy³, ale inaczej. Ten oferowany nam spek-
takl przypomina Efezjan zgromadzonych w najwiêkszym amfiteatrze staro¿yt-
noœci, jak podaj¹ Dzieje Apostolskie: ‘Ka¿dy krzycza³, co innego, zebranie by³o
burzliwe, wielu nie wiedzia³o nawet, po co siê zebrali’”. 

Arcybiskup Hoser stwierdzi³, ¿e Benedykt XVI, „ta krucha postaæ w bieli”, re-
aguje na to, „g³osz¹c prawdy zawsze aktualne, ponadczasowe”. Ale czy opis
owego gwa³tu i zgie³ku Efezjan, o którym mówi³ nasz praski arcybiskup, nie od-
powiada dzisiejszemu gwa³towi i zgie³kowi, którymi media, a zw³aszcza telewi-
zja, karmi¹ nas od rana do nocy?                                   

Zygmunt Broniarek 

¿aba; nie piêkny królewicz,
lecz kolczasty, zielonkawy
agrest z czerwonymi oczka-
mi. Pani pokaza³a kawa³ek
dekoltu, kawa³ek nó¿ki,
a wszystko to w kusz¹cej
oprawie; wyobraŸnia dopo-
wiedzia³a resztê i gotowe! 

Banalne sformu³owanie
„Smakowity, aromatyczny
sos” budzi tyle skojarzeñ, ilu

jest odbiorców reklamy. Jed-
nemu skojarzy siê z grzyba-
mi i œmietan¹, innemu z gê-
stym waniliowym do dese-
rów. Dajemy siê zwodziæ do-
brze brzmi¹cym, ³adnie opa-
kowanym sloganom, a pobu-
dzona wyobraŸnia dopowia-
da resztê.

W te œwiêta na przyk³ad po
raz kolejny zaduma³am siê

nad reklam¹ zmywarek do
naczyñ. Mówi¹ w nich, ¿e
przy zwyk³ym zmywaniu zu-
¿ywam sto litrów wody. No to
policzy³am i niestety dalece
mija siê to z prawd¹… Sto li-
trów – to¿ to dziesiêæ wiader!
Gdybym mia³a kran odkrêco-
ny na full i zmywa³a w ¿ó³-
wim tempie, jak na zwolnio-
nym filmie, mia³abym wiêk-
sz¹ szansê zu¿yæ owe sto li-
trów. Ale po pierwsze, szko-
da mi czasu na guzdranie,
zmywam szybko. Po drugie,
nigdy nie odkrêcam kranu na
pe³n¹ przepustowoœæ, bo po
co. Owe sto litrów chowam
zatem miêdzy bajki.

Choæ przyznajê, zmywar-
ka to przyjemna rzecz. Szko-
da, ¿e producent stosuje
podobne chwyty… 

A na Nowy Rok ¿yczê Pañ-
stwu i sobie rozs¹dku oraz
odwagi kontrolowania czy
rzeczywiœcie widzê to, na co
patrzê, czy raczej widzê to,
co mi podpowiada wyobra-
Ÿnia… żu

Kobiecym okiem

WyobraŸnia p³ata czasem
niez³e figle. WeŸmy taki cu-
kier waniliowy – jest w nie-
mal ka¿dej kuchni. Ale zaraz
– waniliowy czy wanilino-
wy? Czcionka ta sama, kolo-
ry te¿, tylko jeden cukier le-
¿a³ ko³o laski wanilii, zaœ
drugi nie ukrywa, ¿e jest sa-
m¹ chemi¹. Producenci wie-
dz¹, jak nas podejœæ. Niby
wszystko napisane, a wyo-
braŸnia w obu widzi „cukier
waniliowy”.

Albo „the day after”.
Cz³owiek wraca z Sylwestra
z poznan¹ tam œliczn¹, ksz-
ta³tn¹ dam¹ lub przystojnym
d¿entelmenem a nazajutrz,
gdy ulotni¹ siê „opary zaba-
wy” odkrywa, ¿e obok znaj-
duje siê ju¿ nie królewna,
tylko rozmem³ana, nieœwie¿a
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WyobraŸnia
dopowie!

Czynne pon.-pt. 900-1900; sob. 900-1400 tel. 022-353-69-55

¯yczê wszystkim naszym
Klientom szczêœliwego

Nowego Roku 2010 
i dziêkujê za odwiedzenie

mojego sklepu.

Zapraszam na ponowne
zakupy!

DELIKATESY I RYBY
U MARTY

– Brazylijska 1

� Art. elektryczne i papiernicze
� Kable
� Telefony 
� Baterie

� Art. biurowe i zabawki

Wyprzeda¿ do –50%

W-wa ul. Walecznych 64
Tel. 22 617-74-18

Mimo ogromnego postêpu w me-
dycynie leczenie chorób krêgos³upa
to problem. Mamy trudnoœci w uzy-
skaniu pomocy, terminy na diagnosty-
kê i leczenie to kwestia miesiêcy,
a przecie¿ boli dziœ.

W schorzeniach krêgos³upa metody
akademickie s¹ ma³o skuteczne, a ru-
tynowe leczenie œrodkami przeciw-
bólowymi to ryzyko dzia³añ ubocz-
nych, czêsto gorszych ni¿ problem
z krêgos³upem. Sens leczenia krêgo-
s³upa lekami jest taki sam jak leczenie
bólu zêba tabletkami, a nie u dentysty.

Zadaliœmy kilka pytañ doskona³emu
specjaliœcie w bezoperacyjnym lecze-
niu, który od wielu lat wykonuje zabie-
gi w oœrodku Naturmed – panu Woj-
ciechowi Papajewskiemu.

- Jakie kryteria stosuje pan przy
podejmowaniu decyzji o zabiegu?

WOJCIECH PAPAJEWSKI: - Podsta-
wowe to zapoznanie siê z przyczyn¹
bólu, czyli z badaniami RTG lub (!) re-
zonansem. Wtedy dobieram rodzaj
czynnoœci do wieku, stopnia dolegliwo-
œci, czasu ich trwania. Biorê te¿ pod
uwagê aktualne i przebyte choroby
zwi¹zane z krêgos³upem. S¹ bowiem
takie, które wykluczaj¹ zbieg manualny.

- Jakie metody zabiegu pan wyko-
nuje?

- Jest ich bardzo du¿o, to daje wiele
mo¿liwoœci pomocy: chiropraktyka
ortopedyczna, rozluŸnianie i rozgrze-
wanie miêœni i powiêzi oraz wiêzade³
wzd³u¿ ca³ego krêgos³upa, ale równie¿
stawów barkowych, biodrowych i kola-
nowych. Po takim przygotowaniu
–„ustawiam”. Jest to zmuszanie narz¹-
du ruchu do w³aœciwego po³o¿enia
i funkcjonowania, usprawnia kr¹¿enie.

- Czy zawsze taki zabieg jest bez-
pieczny i mo¿liwy?

Bezpieczny musi byæ zawsze.
A mo¿liwy po decyzji, która wynika
z badañ i wywiadu z pacjentem. Dlate-
go czêsto przychodnia proponuje bez-
p³atn¹ rozmowê ze mn¹ – kwalifikuj¹c¹
do zabiegu.

- Czêsto s³yszy siê o zbyt pochop-
nych decyzjach o operacji krêgos³u-
pa, a skutki bywaj¹ ró¿ne. Co pan
o tym s¹dzi?

- Opinia osób – tych zoperowanych
lub tych, które nie godz¹ siê na operacjê
– s³yszê na co dzieñ. I powiem krótko:
warto walczyæ, by uchroniæ siê przed
skalpelem, bo tej walce czêsto siê wy-
grywa. Osobiœcie znam wielu takich pa-
cjentów. Choæ oczywiœcie s¹ przypadki,
w których operacja jest jedynym s³u-
sznym wyjœciem, jest konieczna.

Coraz wiêcej osób po doœwiadcze-
niach szpitalnych, sanatoryjnych, nie-
odczuwaj¹cych ulgi po lekach wybiera
leczenie manualne. Wa¿ne by trafiæ
w odpowiednie rêce.

Naturmed istnieje od 27 lat, a pan
Papajewski przyjmuje tu od ponad 14.
Wpisy w ksiêdze Naturmedu s¹ najwia-
rygodniejsz¹ rekomendacj¹ i jak zwy-
kle cytujemy kilka z nich.

„Jest dziœ tendencja potêpiania tych,
którzy pomagaj¹ manualnie. To moim
zdaniem zdaniem ukryta eutanazja!
Odbieranie nadziei! Bo odchodzi siê od
³ó¿ek szpitalnych, zamyka oddzia³y,
odmawia diagnostyki, a tych, którzy
pomagaj¹ – obrzydza! Mam prawie 70
lat, a pan Papajewski pomóg³ rewela-
cyjnie. Jak nikt dot¹d! Jest niepowta-
rzalnym specjalist¹ od krêgos³upów”.
Emerytowana nauczycielka z Warszawy

„W internecie roi siê od tego typu
specjalistów. Nigdy takim nie wierzy³em
i zarzeka³em siê, ¿e nie skorzystam. Ale
kiedy proboszcz z mojej parafii mnie na-
mówi³, jecha³em z ufnoœci¹. Dziœ stwier-
dzam: pan Papajewski jest genialny. Nie
zast¹pi go ¿adne urz¹dzenie”.

Rados³aw W. z Otwocka, 51 lat
„Prywatne sanatorium, leki i zabiegi

– to bólu nie zlikwidowa³o. Jestem in-
formatykiem – ostry ból szyi i karku,
sztywnoœæ, drêtwienie r¹k uniemo¿li-
wia³y pracê, wytrzymywa³em przy kom-
puterze najwy¿ej godzinê. Wiele prze-
szed³em gabinetów – bez poprawy. Do-
piero pan Papajewski zdo³a³ zlikwido-
waæ ból, nawet powróci³em do gry w te-
nisa i wycieczek rowerowych”.

Tomasz Warden, 41 lat
„Po wyci¹gach szyjnych i lêdŸwio-

wych wyl¹dowa³am w szpitalu. Kiedy
zaproponowano operacjê, zwia³am do
domu. Ból narasta³, nie mog³am unieœæ
czajnika, do jedzenia klêka³am, bo nie
mog³am siedzieæ. Pan Papajewski jest
super. Dziœ funkcjonujê bez bólu! Bez
leków i operacji”.

Magdalena, 47 lat

„Kiedy kardiolog zaproponowa³ mi
pana Papajewskiego, myœla³am, ¿e ro-
bi sobie ¿arty. Przekonywa³ mnie, ¿e
poniewa¿ z jego badañ wynika, i¿ mam
serce w porz¹dku, to moja arytmia ma
pewno przyczynê w piersiowym odcin-
ku krêgos³upa. Moje zdziwienie trwa
do dziœ, bo rzeczywiœcie arytmia mi zu-
pe³nie ust¹pi³a, nie mam potrzeby braæ
leków przeciw arytmicznych”.

Barbara, 39 lat

Specjalistyczny Oœrodek Medycyny Manualnej Naturmed w Warszawie

Bezoperacyjne leczenie kręgosłupa

Zapisy do Wojciecha Papajewskiego w godz. 9.00–18.00, tel. 0 22 662 49 07, 0 604 092 007, e-mail: naturmed9@wp.pl, Warszawa – Ursus, osiedle Go³¹bki, ul. Koronacyjna 15

USŁUGI
HYDRAULICZNE

I GAZOWE
w pe³nym zakresie

Tel. 22 611−89−95
660−51−60−10

Wojciech Papajewski
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Pracą dzieci jest zabawa. 
Dzieci uczą się poprzez wszystko

co robią.
To zdanie wypowiedziane przez Carolyn Hooper da³o pocz¹-

tek ruchowi, który w Nowej Zelandii od ponad 50 lat toruje dro-
gê metodzie polegaj¹cej na ³¹czeniu edukacji rodzicielskiej ze
wspieraniem wczesnego rozwoju dzieci. 

Inwestycja w rozwój ma³ego dziecka ma niesamowite znacze-
nie dla jego póŸniejszego rozwoju. Sukcesy edukacyjne, zawo-
dowe, ¿yciowe doros³ych zaczynaj¹ siê w³aœnie w dzieciñstwie.
Zadbaj o dobry rozwój swojego dziecka ju¿ teraz. 

Fabryka Uœmiechów zaprasza na przedpo³udniowe zajêcia dla
dzieci, które nie uczêszczaj¹ do przedszkola. Nasza oferta skie-
rowana jest do dzieci w wieku 2-5 lat.

W ramach zajêæ proponujemy warsztaty rozwojowe dla dzieci,
w ró¿nych formach. Warto w nie zainwestowaæ. Prowadzone s¹
one przez doœwiadczonych psychologów dzieciêcych i pedagogów.

W programie oferujemy:
� Mini-przedszkole – opieka godzinowa dla maluchów
� Maluszkowe Zabawianki dla dzieci – 2-3 letnich
� Akademiê Twórczego Przedszkolaka – dzieci 4-5 letnie
� Bajkowa Kraina – dzieci 4-5 lat

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce zajêæ znajduj¹ siê na stronie:
www.fabrykausmiechow.pl

Pocz¹tek zajêæ 25 stycznia 2010 roku.
Zapisy prowadzimy pod numerem telefonu 605-100-359 (do
godz. 14.00) lub 022-405-41-99 (w godzinach 14.00-18.30)
lub na miejscu w Fabryce Uœmiechów, ul. Ch³opickiego 17/19
(róg ul. Szaserów). AS 2010

Fabryka Uœmiechów zaprasza równie¿ 
na  zajêcia jêzykowe.

Prowadzimy je dla ró¿nych grup wiekowych:
Angielski i francuski przy herbatce – osoby 50+
Angielski dla gimnazjalistów
Œwiat wokó³ nas – zajêcia jêzykowe dla dzieci 
przedszkolnych i wczesnoszkolnych.
Kursy prowadzone s¹ systemem dualnym – z polskim
i angielskim lektorem.
W ramach popularyzacji nauk œcis³ych proponujemy 
zajêcia Mali Odkrywcy dla dzieci 5-9 lat 
oraz Zabawy z matematyk¹ – przedszkolaki i I-klasiœci.

Mimo, ¿e g³ówna impreza
odbywa³a siê w niedzielê (10
stycznia), to Sztab XVIII Fina-
³u WOŒP „Praga Po³udnie” ju¿
w sobotê dzia³a³ pe³n¹ par¹. Te-
go dnia, w ramach Orkiestry,
harcerze z Teatru „Paradox”
wystawili w CPK musical
„Karczma Chagala”. I trzeba
przyznaæ, ¿e m³odzie¿ mamy
uzdolnion¹ i kreatywn¹. Za-
pewne g³osy kilku m³odych ak-
torów bêd¹ w przysz³oœci s³y-
szane na niejednej scenie. Ta-
lent jest, mo¿liwoœci s¹ i tylko
potrzeba pracy. – Ci¹gle æwicz¹
i odbywaj¹ próby. Wczoraj mój
syn wróci³ do domu przed pó³-
noc¹ – powiedzia³ „Mieszkañ-
cowi” Robert Istel ojciec nasto-
letniego £ukasza, który w mu-
sicalu wcieli³ siê w sympatycz-
n¹ rolê starego profesora poszu-
kuj¹cego wampirów. W ka¿-
dym razie, skoro o wampirach
mowa, tym spektaklem Orkie-
stra otworzy³a serca mieszkañ-
com. 

Tradycyjnie, przez ca³¹ nie-
dzielê, setki wolontariuszy zbie-
ra³y datki na zakup sprzêtu me-

dycznego dla dzieci z choroba-
mi onkologicznymi. A w Cen-
trum Promocji Kultury odbywa-
³y siê licytacje ró¿nego rodzaju

gad¿etów. Licytowane by³y
m.in. album o Pradze z dedyka-
cj¹ burmistrza Tomasza Ku-
charskiego, orkiestrowe kubki,
kalendarze, p³yty i maskotki. A¿
170 z³. zap³aci³ pan Adam
z Grochowa za pluszowego go-
ryla Alonza ubranego w koszul-
kê WOŒP. Alonzo trafi³ do Na-

talki, trzyletniej córki pana
Adama.

Wizualn¹ opraw¹ imprezy
by³o oczywiœcie „Œwiate³ko do
nieba” - pokaz fajerwerków
i sztucznych ogni, które choæ
wystrzeliwano u zbiegu ul.
Podskarbiñskiej i Grochow-
skiej, to promieniowa³y na da-
lekie dzielnice stolicy. Opraw¹

muzyczn¹ zaœ by³y koncerty ze-
spo³u „Skowyt” oraz Anity Lip-
nickiej i Johna Portera (na zdjê-
ciu). Koncerty i pokaz sztucz-
nych ogni przyci¹gnê³y mie-
szkañców. Ale, trzeba szczerze
przyznaæ, ¿e organizowanie
dzielnicowego fina³u WOŒP
nie jest rzecz¹ ³atw¹. Si³¹ rze-

czy najwiêcej ludzi kieruje siê
na fina³ warszawski, a bogate
relacje telewizyjne powoduj¹
to, ¿e wielu z nas ogl¹da WOŒP
na ekranach telewizorów.
W tym roku wyjœciu z domów
nie sprzyja³a tak¿e aura i wa-
runki na jezdniach i chodni-
kach. Ale widaæ, ¿e fina³ Orkie-
stry zakorzenia siê w CPK. 

– W nastêpnej edycji bêdzie-
my chcieli pozyskaæ wiêcej ar-
tystów z Pragi Po³udnie – po-
wiedzia³a „Mieszkañcowi”
Barbara Wasiak dyrektor CPK.
– I w³¹czyæ w fina³ tutejsze fir-
my, s³u¿by, organizacje. Po pro-
stu chcemy rozbudowaæ impre-
zê. Przecie¿ Praga Po³udnie ma
niesamowity potencja³. Mo¿na
zarówno zrobiæ pokazy s³u¿b
ratowniczych, a nawet loty sa-
molotem nad Warszaw¹. Trzeba
zebraæ ludzi wokó³ tego przed-
siêwziêcia.

Wolontariusze na Pradze Po-
³udnie zebrali blisko æwieræ mi-
liona z³otych. Karol Gzyl ze
Sztabu WOŒP podkreœla³ zaan-
ga¿owanie uczniów naszych
szkó³: - W dziewiêciu placów-
kach uczniowie zebrali 180 ty-
siêcy z³otych! A obecny na fina-
³owym koncercie w CPK wice-
burmistrz Jaros³aw Karcz ¿y-
czy³ wszystkim, aby Orkiestra
gra³a jak najd³u¿ej. rosa
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Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy za-
gra³a ju¿ osiemnasty raz. Po raz drugi zaœ
po³udniowopraski fina³ imprezy odby³ siê
w Dzielnicowym Centrum Promocji Kultury
przy ul. Podskarbiñskiej.

Po zaœnie¿onych sto³ecz-
nych ulicach nie jeŸdzi siê
bezpiecznie, ale dziêki te-
mu, ¿e wszyscy uczestnicy
ruchu zachowuj¹ szczegól-
n¹ ostro¿noœæ, dochodzi do
mniejszej iloœci wypadków
œmiertelnych. Jedn¹ z g³ów-
nych przyczyn tragicznych
w skutkach wypadków jest
nadmierna prêdkoœæ.

W grudniu w Wawrze, na ul. Potoc-
kich, pêdz¹cy z nadmiern¹ prêdkoœci¹ sa-
mochód œmiertelnie potr¹ci³ kobietê. Oko-
liczni mieszkañcy od dawna alarmowali
dzielnicowe w³adze, ¿e na tej ulicy trzeba
poprawiæ bezpieczeñstwo.

Lech Borowski z Marysina Wawerskiego
mówi, ¿e od dwóch lat prowadzi korespon-
dencjê w tej sprawie z wawerskim urzêdem
i wydzia³em infrastruktury. – Bezskutecznie
– podsumowuje efekty dzia³añ – Czujemy siê
bezsilni i prosimy czytanego przez nas „Mie-
szkañca” o pomoc! Wg dzielnicowego rad-
nego Paw³a Ksiê¿polskiego ul. Potockich
ma ju¿ przygotowan¹ now¹ organizacjê ru-
chu. Radny dziwi siê czemu ten projekt je-
szcze nie zosta³ zrealizowany. W ubieg³ym
tygodniu, na wniosek mieszkañców, nad po-
praw¹ bezpieczeñstwa przy ul. Potockich
debatowa³a wawerska Komisja Bezpieczeñ-
stwa i £adu Przestrzennego. – Tak naprawdê
tematem posiedzenia mia³y byæ problemy
mieszkañców i u¿ytkowników ul. Podkowy 
– przyznaje kieruj¹cy komisj¹ W³odzimierz
Zalewski – Sprawa ul. Potockich wyp³ynê³a

„ad hoc”. Zapoznaliœmy siê z tym proble-
mem i bêdziemy analizowali ró¿ne warianty
poprawy bezpieczeñstwa na tej ulicy. Bêd¹-
ca na posiedzeniu grupa mieszkañców do-
maga³a siê budowy na ul. Potockich progów
zwalniaj¹cych. To rozwi¹zanie ma jednak
ma³e szanse realizacji. Panuje powszechne
przekonanie, ¿e takie progi niekorzystnie
wp³ywaj¹ na stan techniczny autobusów ko-
munikacji miejskiej. Utrudniaj¹ te¿ przeja-
zdy karetkom pogotowia, czy stra¿y po¿ar-
nej. Najbardziej prawdopodobnym sposo-
bem poprawy bezpieczeñstwa na ul. Potoc-
kich bêdzie zaproponowana przez jednego
z mieszkañców budowa tzw. wyniesionych
skrzy¿owañ, na których kierowcy bêd¹ mu-
sieli zwolniæ. W ostatnim czasie ruch na ul.
Potockich znacznie siê zwiêkszy³, gdy¿ wie-
lu kierowców traktuje tê drogê, jako alterna-
tywny wariant przejazdu pomiêdzy Waw-
rem, Rembertowem i Prag¹ Po³udnie. „Mie-
szkaniec” czeka na efekty dzia³añ wawer-
skich samorz¹dowców. ar

Niebezpieczna Potockich
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Magda Dziadosz, t³umaczka
konferencyjna, prowadzi blog
o Parku Skaryszewskim

R o k
2 0 0 9
u p ³ y n ¹ ³
mi pod
z n a k i e m
intensyw-
nej pracy
zawodo-
wej i zma-
gañ ze

spadaj¹c¹ koniunktur¹. By³ to
tak¿e mój pierwszy rok blo-
gowania o Parku Skaryszew-
skim, w którym od lat space-
rujê i obserwujê ptaki. W mi-
nionym roku uda³o mi siê za-
obserwowaæ, sfotografowaæ
i opisaæ 24 gatunki ptaków
zamieszkuj¹cych lub odwie-
dzaj¹cych park. Sensacj¹ by³a
zimuj¹ca kazarka rdzawa,
która przyci¹gnê³a nie tylko
rzesze spacerowiczów, ale
tak¿e ornitologów i fotogra-
fów oraz ¿eruj¹cy bocian
czarny – ¿ywy znak, ¿e dzia-
³ania w dziedzinie ochrony
przyrody przynosz¹ skutki.
Do kalendarza imprez odby-
waj¹cych siê w parku, takich
jak biegi, wyœcigi smoczych
³odzi, koncerty, wpisa³y siê
tak¿e wycieczki przyrodni-
cze: zimowe ptakoliczenie
(organizowane przez Ogólno-
polskie Towarzystwo Ochro-
ny Ptaków) oraz obserwowa-
nie ptaków z przewodnikiem,
które wspó³organizowa³am
razem ze Sto³ecznym Towa-
rzystwem Ochrony Ptaków.

By³ to tak¿e rok tworzenia
przez administracjê parku pla-

nów rewitalizacji, ostro kryty-
kowanych przez ekspertów
i mieszkañców, a mimo to
niestety przyjêtych. Czy 2010
rok przyniesie realizacjê tych
planów i degradacjê parku?
Mam nadziejê, ¿e nie, a park
na pewno bêdê dalej doku-
mentowaæ. (ar)

Jacek Koz³owski, wojewoda
mazowiecki

- Panie
wojewo-
do, jaki
b ê d z i e
2 0 1 0
rok?

- ¯yczê
w s z y s t -
kim War-
s z a w i a -

kom, by by³ lepszy ni¿ po-
przedni. S¹ ku temu podsta-
wy…

- Ale mamy kryzys! 
- Racja, ale to tak¿e okazja

do racjonalizacji wydatków.
A co do inwestycji – pieniê-
dzy na nie rzeczywiœcie jest
mniej, ale i oferty przedsta-
wiane przez inwestorów s¹
tañsze. W ostatnich miesi¹-
cach Warszawê polubi³y ¿u-
rawie… budowlane, co uczy-
ni³o stolicê najwiêkszym pla-
cem budowy w Europie. Tra-
sa AK na przestrzeni trzech
lat zmieni siê w nowoczesn¹
drogê ekspresow¹.  Od Ko-
notopy do Trasy bêdziemy
mogli przejechaæ ju¿ w syl-
westra 2010. Most Pó³nocny,
czy odcinek Pu³awska – lot-
nisko w ramach po³udniowej
obwodnicy Warszawy uczy-

ni¹ w najbli¿szych latach
stolicê przejezdn¹ i lepiej
skomunikowan¹.

- Nowe drogi nie zlikwidu-
j¹ korków.

- Liczê na dynamiczny roz-
wój sieci kolejowej i na szyb-
k¹ budowê II linii metra. Nad-
chodzi bowiem kolej na kolej
i transport szynowy. Zreszt¹
podró¿owaæ nie tylko kolej¹
bêdzie ³atwiej – dziêki zwiêk-
szeniu liczby punktów pa-
szportowych, w zesz³ym zli-
kwidowaliœmy kolejki po ten
dokument.  

- Warszawskie inwestycje
to nie tylko drogi i kolej. 

- Najlepszym dowodem jest
rozbudowa oczyszczalni
„Czajka” – najwiêksza inwe-
stycja ekologiczna w Polsce,
która pozwoli nam oczyœciæ
Wis³ê. Buduj¹ siê te¿ stadiony
– Narodowy i Legii, czy Cen-
trum Nauki Kopernik. 

Tomasz Kucharski, burmistrz
dzielnicy Praga Po³udnie

To by³
d o b r y ,
choæ trud-
ny rok.
Cieszê siê
z tego, ¿e
u d a ³ o
nam siê
ochroniæ
b a r d z o

ambitny program inwestycyj-
ny, jaki sobie wytyczyliœmy
w dzielnicy. Oczywiœcie ¿y-
cie - a mam tu na myœli tru-
dniejsz¹ sytuacjê ekonomicz-
n¹ kraju - spowolni³o tempo
niektórych dzia³añ, ale nicze-

go nie zaniechaliœmy, nie
od³o¿yliœmy w dalsz¹ przy-
sz³oœæ. Nawet najbardziej za-
gro¿ona inwestycja - lodowi-
sko przy ulicy Majdañskiej -
ma szansê wróciæ do „szyb-
kich” planów, tym razem
w formule dzia³ania publicz-
no-prywatnego.

A przypomnijmy, ¿e za³o-
¿yliœmy zrównowa¿ony roz-
wój. Uda³o siê przekonaæ rad-
nych, ¿e choæ powinniœmy
mieæ priorytety, to nie mo¿na
zaniedbywaæ ¿adnego frag-
mentu naszej dzielnicy. Bo
ma ona unikalny charakter -
z jednej strony tradycyjna
w swej zabudowie ulica Gro-
chowska, wielkie osiedle Go-
c³aw, ale po przek¹tnych dwie
unikatowe partie miasta - Sa-
ska Kêpa i Goc³awek. W ka¿-
dym z tych miejsc podjêliœmy
inwestycje. Uda³o siê zgro-
madziæ œrodki na rekonstruk-
cjê Placu Szembeka, który
stanie siê miejscem spotkañ,
uroczystoœci, prawdziwym
centrum dzielnicy. Trwaj¹
prace modernizacyjne na Sa-
skiej Kêpie. Ich zwieñcze-
niem bêdzie budowa filii
Centrum Promocji Kultury,
a tak¿e budowa np. ogródka
Jordanowskiego unikalnie za-
projektowanego przy ulicy
Nobla.

Na Goc³awiu rozpoczê³y
siê ju¿ prace przy rekultywa-
cji terenów wokó³ jeziorka
Balaton i budowa Centrum
Edukacyjno-Opiekuñczego.
Wielk¹ satysfakcjê sprawia³y
mi konsultacje spo³eczne, ja-
kim poddawaliœmy nasze pla-
ny inwestycyjne. To by³a
prawdziwa nauka myœlenia
o potrzebach mieszkañców
oczami tych, którzy z na-
szych prac inwestycyjnych
bêd¹ korzystali. toms

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

Minio-
ny rok
o c e n i a m
jako œre-
dnio do-
bry. Z jed-
nej strony
osi¹gnêli-
œmy sporo
sukcesów:

do nich na pewno trzeba zali-
czyæ zakoñczenie procesu
monta¿u klimatyzacji we wszy-
stkich placówkach handlo-
wych. Kontynuowaliœmy wy-
mianê i modernizacjê sprzêtu
ch³odniczego w placówkach.
Dziêki temu towary spo¿ywcze
bêd¹ lepiej wyeksponowane
i bêd¹ przechowywane w opty-
malnych temperaturach. Po-
winno zaowocowaæ to popraw¹
wyników sprzeda¿y i zmniej-
szyæ straty wynikaj¹ce ze z³ego
przechowywania wra¿liwych
œrodków spo¿ywczych.

Jak wa¿ne s¹ te moderniza-
cje najlepiej pokazuje pla-
cówka nr 71 przy ulicy Nie-
k³añskiej. Rzeczywiœcie sklep
sporo zyska³ po przeprowa-
dzonych inwestycjach, a efek-
tem jest bardzo ³adny przyrost
obrotów. Wiêc - warto by³o...

Nasze wysi³ki s¹ doceniane
w ró¿noraki sposób. Np. sklep
przy ulicy Lucerny w prasie
bran¿owej uznany za lidera
wœród sklepów ma³ych. Wynik
finansowy spó³dzielni jest nie-
co ni¿szy ni¿ w poprzednim ro-
ku, ale to wynik regulacji p³ac
dla personelu. Wzros³y pensje,
za³ogi to odebra³y pozytywnie
rzecz jasna, natomiast musia³o
to zawa¿yæ na globalnym wy-
niku ekonomicznym firmy.

Co mnie martwi³o? Przede
wszystkim naprawdê du¿y
wzrost op³at z tytu³u wieczyste-

go u¿ytkowania gruntu. Naj-
wiêksze podwy¿ki „zafundo-
wa³” nam Wawer, op³aty s¹ na-
wet i 3-4 krotnie wy¿sze ni¿ do-
tychczas, a przecie¿ ceny nieru-
chomoœci nie wzros³y. Oczywi-
œcie bêdziemy siê odwo³ywaæ
od tych decyzji. W dalszym te¿
ci¹gu poszukujemy inwestora
dla wspólnej modernizacji Uni-
versamu. toms

Ryszard Szurkowski, legenda
kolarstwa, mentor zespo³u
MTB Halls Team, 
„Zacny Mieszkaniec”

Przede
w s z y s t -
kim rok
min¹³ bar-
dzo szyb-
ko. Jeœli
c h o d z i
o moje
¿ycie pry-
watne, ro-

dzinne, to ¿yczy³bym sobie,
¿eby ten czas p³yn¹³ trochê
wolniej. Mówi¹c po kolarsku,
to by³ taki doœæ „p³aski” rok,
tzn. nie zdarza³y siê w nim ani
sytuacje bardzo trudne, ani
zachwycaj¹ce. 

Oczywiœcie moje ¿ycie ci¹gle
siê krêci wokó³ sportu, wokó³
kolarstwa. By³ to rok poolimpij-
ski. Na Mistrzostwach Œwiata
niestety rozbi³a siê Maja W³o-
szczowska z naszego zespo³u
MTB Halls Team. Nie powio-
d³o siê naszej najlepszej zawo-
dniczce. Ale za to naszej m³od-
szej zawodniczce, Olce Dawi-
dowicz, sezon wyszed³ bardzo
³adnie i jest to bardzo dobry pro-
gnostyk przed sezonami, które
zbli¿aj¹ nas do kolejnej olim-
piady. Dobrze by by³o, gdyby
w 2010 roku nasi zawodnicy
uniknêli kontuzji, dalej szlifo-
wali formê i potwierdzali wyni-
kami swoje umiejêtnoœci. (ar)
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Niczym FENIKS z popio³ów tak

JARMARK EUROPA
Powsta³, Jest, Têtni ¯yciem

Zarz¹d spó³ki Kupiec Warszawski
i Kupcy serdecznie zapraszaj¹

hurtowników i detalistów
na B³onia Stadionu X-lecia.

TANIE ZAKUPY
W SAMYM SERCU STOLICY!

7 DNI W TYGODNIU
od 3.00 do 15.00

Kupiec Warszawski Sp. z o.o

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

„Spo³em” WSS Praga Po³udnie
zaprasza do swoich sklepów i oferuje
produkty ekologiczne z certyfikatem

W sprzeda¿y:
� m¹ka i przetwory zbo¿owe
� wêdliny tylko w DH UNIVERSAM
� nabia³ (ser bia³y, mleko)
� soki i przetwory

owocowo-warzywne
� od¿ywki dla dzieci

Hipp
� pasty, pasztety,

przetwory obiadowe
� wyroby garma¿eryjne

(g³ównie pierogi)
� ciasteczka, bakalie
� herbaty, kawy
� torby ekologiczne

Podejmujemy 
„EKO DECYZJÊ”

- ul. Grochowska 207
(DH UNIVERSAM)

- ul. Samolotowa 2
- ul. Szaserów 124
- ul. Che³m¿yñska 41
- al. Dzieci Polskich 17 
- ul. Trakt Lubelski 163
- ul. Kajki 69
- ul. Patriotów 172

- ul. Paryska 11/15
- ul. Miêdzynarodowa 54
- ul. Grenadierów 40
- ul. Marysiñska 23a
- ul. ¯egañska 10
- ul. Gen. A. Chruœciela 25
- ul. Lucerny 87
- ul. Zbójnogórska 37
- ul. Brata Alberta 2 (Weso³a)

PP

NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

REKLAMA REKLAMA
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Konstanty Bartoñ 
– z-ca burmistrza 

dzielnicy 
Pragi Po³udnie
przy telefonie

„MIESZKAÑCA”

W poniedziałek 18 stycznia 2010 r. 
w godz. 15.00–16.00 

zapraszamy Czytelników 
do zadawania pytañ i rozmowy 
z Konstantym Bartoniem, 

zastêpc¹ burmistrza odpowiedzialnym
za sport, rekreacjê, sprawy spo³eczne
i pracê Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców

w dzielnicy Praga Po³udnie

tel. 22 810−64−12

Praga Po³udnie ma kolej-
nego stulatka! 29 grudnia
2009 r. magiczn¹ granicê stu
lat ¿ycia przekroczy³ W³a-
dys³aw Osytek mieszkaj¹cy
w Domu Pomocy Spo³ecznej
im. Matysiaków.

Mimo zacnego wieku pan
W³adys³aw jest bardzo spraw-
ny. Sam przyszed³ na uroczy-
stoœæ, któr¹ w sali widowisko-
wej przygotowali mu „Maty-
siakowie”. Zasiad³ w mister-
nie rzeŸbionym gdañskim fo-
telu i wprawiony w dobry,
urodzinowy humor dziarsko
œpiewa³ „wiêc pijmy wino
szwole¿erowie, niech troski
prysn¹ w rozbitym szkle…”
Tak naprawdê szwole¿erskie
butelki wina zosta³y zast¹pio-
ne w DPS przez symboliczn¹
lampkê szampana, kawê, her-
batê i specjalny, jubileuszowy
tort. Pan W³adys³aw przyj¹³

¿yczenia od wspó³mieszkañ-
ców, pracowników DPS, bur-
mistrza dzielnicy Tomasza
Kucharskiego (na zdjêciu)

i radnych Ryszarda Kalkhoffa
i Bogdana Jeziorskiego. Jubi-
lat otrzyma³ te¿ specjalny list
od premiera Donalda Tuska.

Kieruj¹cy „Matysiakami” An-
drzej Wyro¿emski odczyta³
panu W³adys³awowi pismo
szefa rz¹du: „Tak d³ugie ¿y-

cie, jest skarbnic¹ wiedzy dla
kilku pokoleñ Polaków…”

Faktycznie, Jubilat chêtnie
dzieli³ siê swoimi wspomnie-

niami, szczególnie tymi
z okresu II wojny œwiatowej.
Opowiada³ o walkach w kam-
panii wrzeœniowej, niewoli
niemieckiej w Niderlandach
i powrocie do Polski. Ale nie
oby³o siê bez ma³ego ambara-
su. Otó¿, gdy pad³o has³o, aby
panu W³adys³awowi zaœpie-
waæ tradycyjne „Sto lat”, jedni
chcieli œpiewaæ „Dwieœcie
lat”, a inni, bardziej realistycz-
nie, „Sto piêædziesi¹t”… I ka¿-
dy œpiewa³, co uwa¿a³ za sto-
sowne. Oczywiœcie, nie zmie-
niaj¹c melodii. Tylko Jubilat,
któremu skromnoœæ nie po-
zwala³a œpiewaæ samemu so-
bie nuci³ dalsze strofy „Szwo-
le¿erów”: „A gdy ciê rzuci lu-
ba dziewczyna, to nie rozpa-
czaj i nie roñ ³ez, w mi³ej kom-
panii napij siê wina, a wszyst-
kie smutki pójd¹ precz”.
I w takiej mi³ej kompanii, jak
do tej pory oraz bez smutków
„Mieszkaniec” ¿yczy panu
W³adys³awowi kolejnych…
wielu, wielu lat! ar

W ostatnim numerze „Mieszkañca” in-
formowaliœmy, ¿e Park Skaryszewski
uzyska³ tytu³ Najpiêkniejszego Parku
w Polsce. Pod koniec roku w sto³ecznym
Ratuszu odby³o siê wrêczenie nagród.

Oczywiœcie „Mieszkaniec” by³ na tej uroczystoœci. Do
„Skaryszaka” trafi³a zwyciêska kosiarka, czek na 5 tys. z³otych
i specjalne certyfikaty. W imieniu parku nagrody odebrali
przedstawiciele dyrekcji sto³ecznego Biura Ochrony Œrodowi-
ska i opiekuj¹cego siê „Skaryszakiem” Zarz¹du Oczyszczania
Miasta: Pawe³ Lisicki i Robert Szymañski. – O tym, ¿e Park
Skaryszewski wygra³ w polskiej edycji konkursu wiadomo ju¿
od kilku dni – mówi³a do dziennikarzy Jolanta Zdanowska jed-
na z jurorek komisji konkursowej. – Ale mam dla pañstwa
prawdziw¹ bombê: Park Skaryszewski, w europejskiej edycji
konkursu zaj¹³ trzecie miejsce! Wiadomoœæ to znakomita, choæ

trochê siê spodziewaliœmy œwietnej lokaty „Skaryszaka”, po-
niewa¿ wczeœniej poinformowano, ¿e w czasie rozdania nagród
zostan¹ og³oszone wyniki konkursu na Najpiêkniejszy Park
w Europie.

Warto przypomnieæ, ¿e do udzia³u w tym konkursie nasz park
zosta³ zg³oszony przez internetowy portal skaryszewski.pl. 

Z przyjemnoœci¹ te¿ informujemy Czytelników o kolejnych
konkursowych aspiracjach Parku Skaryszewskiego. W³aœnie
trwa ogólnopolski, internetowy konkurs na Blog Roku i w tym
konkursie bierze udzia³ blog www.miastoiptaki.pl, który cieka-
wie opowiada o faunie i florze „Skaryszaka”. 

W czasie spotkania w Ratuszu „Mieszkaniec” dopytywa³
o termin rozpoczêcia i czas trwania planowanej rewaloryzacji
Parku Skaryszewskiego. Niestety, na te prace ci¹gle brakuje
pieniêdzy i œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e przed Euro 2012
„Skaryszak” pe³nym blaskiem nie zaœwieci. Ale mo¿liwe, ¿e
zostanie wykonana chocia¿ czêœæ prac. A niektóre s¹ po pro-
stu konieczne! Choæby naprawa stanu parkowych alejek.
W³adze Warszawy i ZOM nie mog¹ osi¹œæ na laurach, tylko
musz¹ siê bardziej zmobilizowaæ i zabezpieczyæ finanse na
rewaloryzacjê Parku Skaryszewskiego. 

rosa

Pili wino szwole¿erowie…

EUROPEJSKI „SKARYSZAK”
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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

SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

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

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

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

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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!

OOOOSSSSZZZZCCCCZZZZĘĘĘĘDDDDZZZZAAAAJJJJ    
PPPPIIIIEEEENNNNIIIIĄĄĄĄDDDDZZZZEEEE    IIII     CCCCZZZZAAAASSSS!!!!
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64 LA64 LATTA TRADYCJIA TRADYCJI

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

Dział przemysłowy czynny: pon.−pt. – 10.00−19.00, sob. – 9.00−16.00.

27 grudnia ub. roku minê³o 
70 lat od zbrodni, jakiej w czasie
II wojny œwiatowej dopuœcili
siê Niemcy na cywilnej
ludnoœci Anina i Wawra.
W 1944 r. w miejscu
tragedii, przy obecnej
ul. 27 Grudnia, zosta³
wystawiony pomnik upa-
miêtniaj¹cy ofiary tamtej zbro-
dni. W obchody rocznicy wa-

werskiego mordu zaanga¿owa³y
siê w³adze dzielnicy, uczniowie
tamtejszych szkó³, harcerze,
organizacje spo³eczne i mie-
szkañcy.

� � �
„Okna do nieba. Kapliczki,

figury i krzy¿e prawobrze¿nej
Warszawy” – to fotograficzna
wystawa przygotowana przez
Muzeum Warszawskiej Pragi

Oddzia³ Muzeum Historyczne-
go m.st. Warszawy. Czêœæ ka-
pliczek przetrwa³a w swojej
pierwotnej formie, inne po-
wstawa³y ju¿ jako wytwór
miejski o nieco innej estetyce.
Wystawê mo¿na zwiedzaæ
w Muzeum d. Wytwórni Kone-
ser ul. Z¹bkowska 27/31 - do
30 kwietnia br. (œr.-sob.11.00-
17.00.) Wstêp wolny.

� � �
W sobotê 16 stycznia o godz.

19.00 w katedrze œw. Micha³a
Archanio³a i Floriana Mêczenni-
ka odbêdzie siê charytatywny
koncert misyjny „Mamy misjê
do spe³nienia”. Na koncercie
wyst¹pi zespó³ New Life”M,
a goœcinnie Mieczys³aw Szcze-
œniak. Patronat honorowy na
koncertem obj¹³ Abp Henryk
Hoser. Koncert organizowany
jest przez Pallotyñsk¹ Fundacjê
Misyjn¹ Salvatti.pl i Urz¹d
Dzielnicy Praga Pó³noc, we
wspó³pracy z Katedr¹ Œw. Flo-
riana, z okazji 96. Dnia Migran-

ta i UchodŸcy. Podczas koncer-
tu Zespo³u New Life"M us³y-
szymy kolêdy i pastora³ki. Wo-
lontariusze fundacji bêd¹ zbie-
raæ datki pieniê¿ne do specjalnie
oznakowanych puszek na rzecz
uchodŸców w Demokratycznej
Republice Konga.

� � �
Ukaza³ siê pierwszy w tym

roku numer „Rynku” informa-
tora kulturalnego Staromiej-

skiego Domu Kultury, który za-
wiera wiele interesuj¹cych wia-

domoœci. Jesieni¹ ubieg³ego
roku minê³a 150. roczni-

ca powstania pierw-
szego polskiego cza-
sopisma „Tygodnika

I l u s t r o w a n e g o ” .
Pierwszy numer ukaza³

siê 1 paŸdziernika 1859 roku
(ostatni w 1939 roku). Przygo-
towuj¹c kolejne numery „Ryn-
ku” redakcja wspiera siê teksta-
mi i ilustracjami tego pierwsze-
go, prawdziwie ilustrowanego,
polskiego czasopisma. Wiêcej
na stronie www.sdk.pl   

� � �
23 i 24 stycznia br. po raz ko-

lejny odbêdzie siê w Hali Spo-
rtowej przy ul. Strumykowej 21

(na Bia³o³êce) Miêdzynarodo-
wa Wystawa Kotów Rasowych,
której organizatorem jest Elitar-
ny Klub Kota Rasowego. Wy-
stawa bêdzie czynna w sobotê
w godz. 10.30-17.30, a w nie-
dzielê w godz.9.30-17.00. 

(ab) (ar)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA � CPK ul. Podskarbiñska 2 – 16.01. godz. 17.00 Prelekcja
podró¿nicza - Kuba, wstêp wolny; 18.01. godz.19.00 - „Lifting”
monodram Jolanty ¯ó³kowskiej, wstêp wolny; 19.01. godz.18.00
– film o Polakach deportowanych na Syberiê i do Kazachstanu,
wstêp wolny; 20.01. godz.17.00 - Wyk³ad „Piero Della Francesca
– renesans w³oski XV wieku”, wstêp wolny; godz. 17.00 Wie-
czorek taneczny, wstêp 10 z³; 22.01. godz. 18.30 - Koncert
uczniów Szk. Muz., wstêp wolny; 24.01. godz. 15.00 „Dziadek
do orzechów”, wstêp 3z³; 25.01. godz. 18.00 grupa Old Timers,
wstêp wolny; 27.01. godz. 17.00 Wyk³ad „Rafael Santi – dojrza-
³y renesans w³oski”, wstêp wolny; godz. 17.00 Wieczorek ta-
neczny, wstêp 10 z³; 28.01. godz. 18.00 - Spektakl pt. „Podró¿
przez s³owa”, wstêp wolny; godz. 19.00 „Kabaret Filip z Kono-
pi”, wstêp wolny; 31.01. godz. 19.00 Koncert chóru Soul Con-
nection (bilety: 20 z³); 
�KK Goc³aw ul. Abrahama 10 - 18.01. godz. 19.00 –„Dalej od
Buenos” – spotkanie z podró¿nikiem Stefanem Czarnieckim,
wstêp wolny; 24.01. godz. 17.00 – „Zaczarowany las Jasia i Ma³-
gosi”, bilety 5 z³; 25.01. godz. 19.00 – „Czas œpiewu kobiety. Od-
s³ona pierwsza”, bezp.. zapr. w Klubie przed spektaklem; bilety:
10,00 z³ w dniu spektaklu; 26. 01. godz. 18.00 – „Szko³a Jancza-
rów” – monodram, wstêp wolny;
� KK „Marysin” ul. Potockich 111 – 16.01. godz. 16.00 - Kar-
nawa³ w Marysinie – zabawa dla dzieci i rodziców. Wstêp wol-
ny; 21.01. godz. 17.30 – Œwiêto Babci i Dziadka; 22.01.
godz.18.00 wernisa¿ prac Ma³gorzaty Bednarczyk ,,Malarstwo
na tkaninie”; 26.01.  godz. 18.00 - ,,Wyspa” spektakl teatru KOT;
* OK w Weso³ej ul. Starzyñskiego 21 – 16.01. godz. 17.00 –
Nowa Zelandia. Pokaz slajdów i opowieœci z podró¿y Anny
i Marcina Szymczaków; 17.01. godz. 11.00 – Turniej Szachowy;
godz.16.00 – Zabawa karnawa³owa dla dzieci; 21.01. godz.
19.00 – Koncert ¿yczeñ z okazji Dnia Babci i Dziadka; 22.01.
godz. 18.30 – Weso³a i Liryczna – biesiada poetycko-muzyczna. 
� ODT „Pogodna” ul. Jana Paw³a II 25, 14.01. godz. 19.00 –
Wernisa¿ malarstwa Wies³awa Rawickiego; 21.01. godz. 10.30 –
Magia Flamenco; 23.01. godz. 19.00 - Kabaret CZESUAF; 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

REKLAMA REKLAMA
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SPOTKANIE PRZYJACIÓ£

Prze³amanie siê op³atkiem, przypomnienie o wadze Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia dla wszystkich Polaków, wzajemne ¿ycze-
nia zdrowia, pomyœlnoœci - to wszystko towarzyszy³o tradycyj-
nemu spotkaniu wigilijnemu „Mieszkañca”, które odby³o siê
przed œwiêtami w goœcinnej restauracji „Figaro” w Parku Ska-
ryszewskim. 

Padaj¹cy œnieg, mróz za oknem sprawi³y, ¿e tym razem uroczy-
stoœæ mog³a siê odbyæ w wymarzonej aurze, a znakomite potrawy
stanowi³y zapowiedŸ domowych œwi¹t.

Odbywaj¹ce siê od lat spotkania poprzedzaj¹ce Wigiliê, groma-
dz¹ przedstawicieli w³adz pañstwowych i samorz¹dowych prawo-
brze¿nych dzielnic Warszawy, „Zacnych Mieszkañców”, lekarzy,
biznesmenów, artystów, dziennikarzy. 

Uroczysta atmosfera szybko zmienia swój charakter, przeobra¿aj¹c
siê w kilkugodzinne towarzyskie rozmowy, w których nie sposób ro-
zeznaæ, kto jakie barwy i przekonania polityczne reprezentuje. Bo s¹
to rozmowy mieszkañców o swojej dzielnicy - o tym co warto tu zro-
biæ, by ¿y³o siê jeszcze lepiej. To wreszcie czas, gdy spokojniej mo¿-
na wymieniæ siê informacjami „co u Ciebie, a co u mnie”. Jak mówi¹
nasi goœcie - takie kontakty s¹ nie do przecenienia i owocuj¹ potem
wspólnymi dzia³aniami, w których liczy siê przede wszystkim dobro
tych, którzy mieszkaj¹ w „naszej” czêœci miasta. Frekwencja zawsze
jest wysoka, a impreza przeci¹ga siê do póŸnych godzin wieczornych.

Tradycja wigilijnych spotkañ „Mieszkañca” jest tak¿e prezenta-
cj¹ nowych osób, które w ostatnim czasie zajê³y znacz¹ce stanowi-
ska w naszych dzielnicach. Podczas ostatniego wieczoru przedsta-
wili siê wiêc nowy komendant VII Komendy Rejonowej Policji
Dariusz Pergo³ i kierownik Kliniki Kardiologicznej Szpitala Gro-
chowskiego prof. Andrzej Budaj. Zgromadzeni ¿yczyli im owocnej
dzia³alnoœci i dobrej wspó³pracy. toms

WIGILIA W URZÊDZIE
17 grudnia ub. roku w³adze Pragi Po³udnie zorganizowa³y op³at-

kowe spotkanie z dzielnicowymi urzêdnikami i samorz¹dowcami,
którego gospodarzem by³ burmistrz Tomasz Kucharski.

W dzielnicowym Ratuszu nie zabrak³o radnych i zarz¹du oraz
zwi¹zanych z Prag¹ Po³udnie s³u¿b mundurowych, czy medycz-
nych. Tradycyjnie, w czasie wigilijnego spotkania harcerze ze
Szczepu 32 WDHiGZ wraz z komendantk¹ hufca phm. Krystyn¹
Mamak przekazali w³adzom dzielnicy Betlejemskie Œwiate³ko Po-
koju. Uroczystoœæ wzbogaci³y kolêdy i pastora³ki w wykonaniu sa-
sko-kêpskiego chóru pod batut¹ Artura Backiela. A potem w sali
konferencyjnej urzêdu, w której zwykle samorz¹dowcy tocz¹ za-
¿arte dyskusje, wszyscy dzielili siê op³atkiem i sk³adali ¿yczenia
i serdecznoœci. ar
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ADMINISTROWANIE

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

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

AUTO−MOTO

�Diesel – wtryskiwacze i pompy
– naprawa. Tel. 0502-282-331
� Opony nowe i u¿ywane,
przechowywanie opon, prosto-
wanie felg. Tel.22 423-59-96

KUPIĘ

�� AAA, Antyki wszelkie za
gotówkê oraz znaczki, mone-
ty, medale. Tel. 0516-400-434
�� Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, me-
ble i inne przedmioty. 

Tel. 22 610-33-84; 
0601-235-118

� Ksi¹¿ki – dojadê. 
Tel. 22 826-03-83; 0502-322-705
�Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa
18. Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

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

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

FINANSE

� Ksiêgowoœæ ma³ych i œre-
dnich firm, osobiœcie poprowa-
dzê, ¿yczliwie pomogê, cierpli-
wie wyjaœniê.

Tel. 22 810-83-60; 
0606-763-006

� Us³ugi ksiêgowe dla firm
i osób prywatnych.  

www.korkowabiuro.pl 
Tel. 0696-052-708

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 

Tel. 22 671-15-79, 
22 613-98-37

RAMKA
Janusz Niedzielski 
Lekarz stomatolog – protetyk.
Gab. ul. Znanieckiego 16C lo-
kal 46. Tel. 22 671-18-18
� Masa¿. W godz. 6-22. Wi-
doczna 5. Tel. 0501-744-905

NAUKA

� AAA Angielski, niemiecki –
nauczyciel. Tel. 601-20-93-41

RAMKA
Angielski, matura, certyfikaty,
dojazd. Tel. 501-543-136
�� ANGIELSKI – m³odzie¿,
doroœli, doœwiadczenie, soli-
dnie. Matura, FCE. 

Tel. 22 610-42-22;
603-21-33-41

� Artysta zaprasza na profesjo-
nalne zajêcia z rysunku i malar-
stwa – dla m³odzie¿y i doro-
s³ych. ul. Grzybowska 3 -
w pi¹tki 17.00-20.00. 

Tel. 0 505-121-523 
� Fizyka, matematyka. Matury.
Doje¿d¿am. Dr. 

Tel. 606-154-798
� J. polski. Tel. 0691-923-889
� Liceum dla doros³ych.

Tel. (22) 517 77 40; 
602 232 879

� Opiekunka dzieciêca – szko-
³a policealna, kursy. 

Tel. 22 517-77-40, 
22 310-27-40, 

fax. 22 879-87-66
� Matematyka, fizyka – kore-
petycje. Wawer. 

Tel. 022 615-81-50; 
603-581-282

� Matematyka – dojazd. 
Tel. 691-870-045

� Szko³a policealna - dekorator
wnêtrz, opiekunka/guwernant-
ka. 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. 18.00)
� Gabinet masa¿u. ul. Widocz-
na 5. Dni i godziny do uzgo-
dnienia. Tel. 501-744-905
� Dwa gabinety lekarskie
(standard NFZ, dostêp ca³¹ do-
bê) oraz gabinet terapeutyczny
(terapia indywidualna lub gru-
powa) w Miêdzylesiu, ul. Zwo-
leñska 127. Mo¿liwy podnajem
poszczególnych dni w tygo-
dniu, lub godzin. 

Tel. 501-744-905 

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

�� Dzia³kê Wawer, rejon ul.
Bronowskiej, ma³e dzia³ki
pod bliŸniak, od 400 m kw. za
280.000 z³. Tel. 0606-36-11-36
� Praga P³d., mieszkanie 2 po-
kojowe, 48 m kw., ul. Paca. 

Tel. 794-90-95-21
��Wawer ul. Jeziorowa, 5000
m kw., Warunki zabudowy na
bliŸniaki. Tel. 0606-36-11-36 

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

� W³asnoœciowe 4 pokoje, 79
m kw, Goc³aw – na mniejsze
z dop³at¹. Tel. 22 613-68-96; 

511-794-661

DAM PRACĘ

� Do pracy w pracowni cukier-
niczej przyjmê energiczne ko-
biety (30-50 lat). Praca od 5.00-
13.00, 7 z³ dla pocz¹tkuj¹cych.
Marysin Wawerski. Dzwoniæ
7.00-13.00. Tel. 22 815-64-23
� Gosposi z okolic Radoœci do
prowadzenia domu – gotowa-
nie, sprz¹tanie, prasowanie itp.,
oraz wo¿enie samochodem
dziecka do/z szko³y. Potrzebne
prawo jazdy. Tel. 792-998-422
� Opiekunki, siostry PCK, pie-
lêgniarki do osób starszych za-
trudniê. Tel. (022) 815-30-62
� Panie – monta¿ atomizerów
– Falenica. Tel. 0501-295-814 

(dni robocze w godz. 700-1500)
� Poszukujê nauczyciela gry
na pianinie do 2 dziewczynek
w Radoœci z dojazdem.

Tel. 0601-36-37-66
� Zatrudniê pani¹ do opieki
nad sprawn¹ fizycznie pani¹
z zanikiem pamiêci, tylko
z okolic Anina, Sadula, Wawra.
Tel. 22 613-30-07, 22 424-81-85

SZUKAM PRACY

� Opiekunka z autem, ref., an-
gielski – zaopiekuje siê dzieæ-
mi, osob¹ starsz¹. 

Tel. 22 815-24-54

PRAWNE

�� ABSOLWENCI, Kancelaria
Doradztwa Prawnego Multilex,
wtorki BEZP£ATNE porady.
Rondo Wiatraczna.  www.mul-
tilex.pl Tel. 22 226-64-62

508-706-823
�� DORADCA PODATKO-
WY – porady, k³opoty z urzê-
dem skarbowym, wszystkie po-
datki, spadki, darowizny, auk-
cje. Warszawa Goc³aw. 

Tel. 022 672-34-34; 
604-095-656 

www.podatki-doradca.pl
�Kancelaria Prawna, przystêp-
ne ceny, szeroki zakres us³ug.
Czynna codziennie oprócz
wtorków, ul. Grochowska 207
(Universam nad bankiem). 

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

RAMKA
� Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna Pie-
truk s.c. Konkurencyjne ceny
ul. Olszynki Grochowskiej
11/15 lok. 2, 04-281 Warszawa,
I piêtro. Tel.22 879-92-29;
0502-27-51-94; www.pie-
truk.eu 
RAMKA
WYCENA
NIERUCHOMOŒCI
RZECZOZNAWCA
MAJ¥TKOWY
TEL. 600-438-844

RÓŻNE

� Ogrodnictwo – komplekso-
wo. Tel. 0602-58-75-13

SPORT

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

Tel. 22 870-52-72
� Si³ownia ATLETOR – 56
stanowisk, MultiSport itp.
Be³¿ecka/Komorska. 

www.atletor.pl
Tel. 501-599-703

USŁUGI

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577
�� AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 
Tel. 22 612-95-23, 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 oraz satelity bez op³at, 900
programów, w tym 20 polskich
(TRWAM, TVP1, TVP2 i TVN),
anteny TV – naziemne. Sprze-
da¿, monta¿, naprawa, gwaran-
cja!  www.lemag-tvsat.waw.pl

Tel. 22 815-47-25; 
0501-123-566 

� Anteny indywidualne, zbior-
cze i satelitarne. Naprawa RTV.
Najwy¿sza jakoœæ us³ug. Ul.
Igañska 32. Tel. 22 813-60-33; 

604-506-278
�� CZYSZCZENIE DYWA-
NÓW, wyk³adzin, tapicerki –
KARCHEREM. 

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

Tel. 22 872-93-03

� Cyklinowanie, lakierowanie,
uk³adanie parkietów ró¿nych -
osobiœcie. Tel. 22 810-70-88; 

609-542-545; 
� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 22 642-96-16
�� Elektryczne - G³owacki. 

Tel. 22 428-35-53; 
0504-61-88-88

� Elektryczne (uprawnienia). 
Tel. 22 870-27-39; 

0502-208-813
� Elektryczne – dom i ogród. 

Tel. 0602-58-75-13
�� Futra – ko¿uchy, odzie¿
skórzana – us³ugi miarowe,
przeróbki, wszelkie naprawy.
ul. Zamieniecka 63. 

Tel. 22 610-23-05
RAMKA
GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. Tel. 22 610-18-53;
0662-065-292
�� Gaz, hydraulika 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 0604-798-744
�� GEODEZJA. 

TEL. 0609-240-602
�� Glazura, malowanie, tape-
towanie, hydraulika, elektry-
ka, panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 22 428-35-53, 

0504 61 88 88
� GLAZURA, HYDRAULI-
KA. TEL. 0694-809-402
�� Hydrauliczne - G³owacki. 

Tel. 22 428-35-53; 
0504-61-88-88

� Hydrauliczne, gazowe – soli-
dnie. Tel. 22 610-81-21;

0607-773-106
� Hydrauliczne i gazowe –
uprawnienia. Tel. 22 611-89-95; 

660-51-60-10
� Hydrauliczno-gazowe, œlu-
sarskie. Tel. 0507-038-406
�� Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 22 615-76-97; 

0695-679-521
�� Malowanie, tapetowanie.
G³owacki. Tel. 22 428-35-53; 

0504-61-88-88
�Malowanie, tapetowanie i re-
monty. Tel. 22 612-21-74; 

0501-028-073
� Malowanie – g³adŸ gipsowa.
Tel. 22 612-01-95; 0510-711-163
� Malowanie, tapetowanie, gi-
psowanie – doœwiadczenie. 

Tel. 22 810-90-22
�� Naprawa telewizorów, ma-
gnetowidów DVD, urz¹dzeñ
elektronicznych. 

Tel. 22 612-52-23; 
0607 145 196

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

0502-562-444

�� Naprawa telewizorów
u klienta. Tel. 22 671-94-53;

0692-420-605
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om, makula-
turê, st³uczkê. Sprz¹tanie
piwnic i strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62 
�� Prace wysokoœciowe – obci-
nanie ga³êzi, czyszczenie ry-
nien, wymiana rur spusto-
wych, itp. Tanio, solidnie. 

Tel. 606-808-358
� Pralki, lodówki. 

Tel. 0601-361-830, 
22 671-80-49, 0604-910-643
� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dy-
wanów, magiel. Zak³ad Pralni-
czy ul. Igañska 22. 

Tel. 22 870-09-54
� Pranie dywanów, wyk³adzin
i tapicerki meblowej. 

Tel. 510-126-840
� Przeprowadzki. 

Tel. 505-900-180
� Przeprowadzki. 

Tel. 669-834-024
� Remonty – rzetelnie. Gwa-
rancja. Tel. 609-574-750
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne. 
Tel. 22 810-38-04; 0602-126-214

�� Tapicerskie. 
Tel. 022 612-53-88

� T³umaczenie tekstów tech-
nicznych z niemieckiego. 

Tel. 0606-964-522
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771
� ¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 22 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 22 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale, ro-
lety antyw³amaniowe – produk-
cja, naprawa. Tel. 22 610-23-83
�� WYWÓZ MEBLI I GRU-
ZU, z³omu, œmieci, drzewa, li-
œci, opró¿nianie piwnic. 

Tel. 22 424-17-78; 
0888-651-163

ZIELARSTWO

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

Tel. 0602-648-813
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Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

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

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

WYCENA
NIERUCHOMOŒCI
RZECZOZNAWCA

MAJ¥TKOWY
TEL. 600-438-844

Janusz Niedzielski 
Lekarz stomatolog – protetyk. 

Gab. ul. Znanieckiego 16C
lokal 46. 

Tel. 22 671-18-18

Angielski, matura, certyfika-
ty, dojazd. Tel. 501-543-136

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

0662-065-292

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

Zak³ad Pogrzebowy 

„„NNIIEEBBOO””
ul. Grochowska 285
tel. 810-27-47 czynny ca³¹ dobê

Wawer, ul. Trakt Lubelski 157
tel. 615-31-23 czynny 8-17

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
Warszawa ul. Korkowa 167 

tel.: 613-24-42
Ca³odobowo 0-602-398-417

Warszawa al. Komandosów 34
tel.: 612-86-32

Ca³odobowo 0-604-216-738
www.genita .p l

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

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

CCoośś  lleekkkkiieeggoo  ww kkaarrnnaawwaallee??  NNaa−−

ttuurraallnnyy  jjoogguurrtt,,  22  pprroocc..  ttłłuusszzcczzuu,,

ww 110000  gg zzaawwiieerraa  6600  kkaalloorriiii,,  oowwoo−−

ccoowwyy  115500,,  aallee  mmaaśśllaannkkaa  ttyyllkkoo

4400!!  UUwwaaggaa!!  JJoogguurrtt  ddllaa  ddzziieeccii

mmoożżee  mmiieećć  nnaawweett  220000  ww 110000  gg!!

Jogurt dobrze znoszą osoby

nie tolerujące laktozy, ponieważ

zostaje ona rozłożona (częścio−

wo) przez bakterie, ogromnie ko−

rzystne dla układu pokarmowego.

Zawiera ponadto wapń, amino−

kwasy oraz witaminy z grupy B,

a niektórym „jogurtowym” bakte−

riom przypisuje się działanie od−

truwające i antynowotworowe.

Ale nie każdy jogurt to jogurt

naprawdę dobroczynny. Najlep−

szy – naturalny, niezbyt tłusty

lecz nie „light” bo ten jest po−

zbawiony rozpuszczalnych

w tłuszczach witamin (m.in. A,

D). Prawdziwy jogurt nie zawiera

dodatków takich, jak żelatyna,

pektyna, skrobia modyfikowana

czy mleko w proszku. Jogurt

można nazwać probiotykiem, je−

śli producent podaje rodzaj za−

wartych w nim bakterii (np. Bifi−

dobacterium) oraz ich ilość –

przynajmniej 10 do szóstej, czy−

li – minimum jeden milion.

Pamiętaj! Jogurt malinowy to

nie to samo, co jogurt o smaku

malinowym! Pierwszy zawiera

owoce lub sok a drugi – „smak

malinowy”, bardzo często – czy−

sto chemiczny…

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
KKttoo  wwyyjjeeżżddżżaa  nnaa  ffeerriiee  ww ggóórryy,,  mmoożżee  sskkoorrzzyyssttaaćć  zzee  ssłłoowwnniicczzkkaa

ggwwaarryy  ookkoolliicc  ZZaakkooppaanneeggoo  ((bbyyłł  ww „„MMiieesszzkkaańńccuu””))  aallbboo  ssłłoowwnniicczzkkaa
ggwwaarryy  śślląąsskkiieejj..

Śląsk: kraina geograficzna na terenach Polski, Czech i Niemiec.
Ma kilka nazw: po śląsku to Ślunsk, po czesku – Slezsko, po niemiec−

ku – Schlesien, węgiersku – Szilezia a po łacinie – Silesia. Niemcy uważają, że nazwa
pochodzi od plemienia Silingów; Polacy – że od prastarej nazwy góry Ślęża, w neolicie
miejsca pogańskich kultów religijnych.

Region słynie ze znakomitej kuchni, jest też ojczyzną artystów: reżyser Kazimierz
Kutz, malarz Teofil Ociepka, muzycy Stanisław Sojka czy Krzysztof Krawczyk.

Wróćmy do gwary: aannccuugg  to garnitur, aappffyyllzziinnaa – pomarańcza, bbaall – piłka, bbiikkssaa – pu−
szka, ććmmaa – ciemno, ddeekkaa – koc, dduurrcchh – stale, ffaarroorrzz – ksiądz, ggyysszzyynnkk – prezent, kknnee−−
ffeell – guzik, kkooffeerr – walizka, lleejjbbeerrwwuurrsszztt – pasztet, lluufftt – powietrze, mmaarraass – breja,
błoto, oobbeerriibbaa  (moje ulubione!) – kalarepa, oommaa – babcia, oożżaarrcciiuucchh – pijak, rrookk – spó−
dnica, sszzoollkkaa – filiżanka, sszzttrraajjhhoollccee – zapałki, żżyymmllookk − kaszanka, wwiieepprrzzeekk to prosiak
ale wwiieepprrzzkkii to… agrest! CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Kuchnia sprzyjaj¹ca odzyskaniu dobrej linii. Pro-
ponujê taki obiad:

✓✓ Zupa – rozgrzewa, syci, nie tuczy. Paczkê w³oszczyzny
mro¿onej lub œwie¿ej pokrojonej w kostkê z dodatkiem spo-
rej cebuli, listka laurowego i ziela angielskiego oraz np. kala-
fiora, broku³ów, kalarepki, cukinii, fasolki szparagowej, wrzu-
ciæ do szerokiego garnka, na tylko 2 ³y¿ki rozgrzanego oleju
i sma¿yæ kilka minut mieszaj¹c, niech strac¹ surowoœæ. Dodaæ pieprz, zamieszaæ,
dolaæ wody (zimnej) tyle, by siêga³a 2-3 cm powy¿ej poziomu warzyw, bardzo lek-
ko osoliæ i wrzuciæ du¿o zió³, bazylii, lubczyku, odrobinkê czosnku mielonego, ore-
gano i co kto lubi. Gotowaæ przykryte oko³o 10-15 minut (mro¿one krócej). Wy³o-
wiæ listki laurowe i ziele angielskie, dorzuciæ garœæ suszonej natki pietruszki ew.
kopru. Kto woli, mo¿e przedtem zupê zmiksowaæ. Kto musi, niech dosoli na tale-
rzu, ale taka zupa wymaga niezwykle ma³o soli.

✓✓ Danie drugie – dowoln¹ rybê surow¹, œwie¿¹ (najlepszy – pstr¹g) skropiæ
octem ry¿owym lub jab³kowym (ale nie innym) lub cytryn¹, Jeœli to ca³a tuszka, do
œrodka w³o¿yæ kilka ga³¹zek kopru i – ewentualnie – grudkê mas³a wielkoœci zie-
lonego groszku. Jeœli to nie tuszka lecz filety, sk³adaæ po dwa, a wymienione sk³a-
dniki wk³adaæ pomiêdzy nie, jak wêdlinê w kanapkê. Owin¹æ w foliê aluminiow¹,
piec w nagrzanym piekarniku oko³o 10-15 minut, zale¿nie od wielkoœci porcji. Po-
dawaæ gor¹ce z sa³atk¹ bia³¹ (przepis poni¿ej).
Sa³atka bia³a: poszatkowaæ drobno kapustê pekiñsk¹ i bia³¹ czêœæ pora (1 por
na 1/3 g³ówki niedu¿ej kapusty). Leciutko osoliæ. Wymieszaæ. Dodaæ posiekanej
natki pietruszki lub koperek, wsypaæ kilka ³y¿ek kaparów lub pokrojonego
w drobn¹ kostkê korniszona. Zalaæ sosem, przygotowanym z 2/3 kubka ma³ego
jogurtu naturalnego i jednej ³y¿ki majonezu. Wymieszaæ, odstawiæ przed poda-
niem na oko³o pó³ godziny, potem wymieszaæ ponownie. OrzeŸwiaj¹ca i zaska-
kuj¹co wyrazista!

✓✓ Deser: jab³ka pokroiæ w kostkê, gotowaæ kilka minut na parze wody. Wystu-
dziæ. Zalaæ kilkoma ³y¿kami jogurtu waniliowego lub owocowego. Gotowe! Do te-
go – koniecznie czerwona herbata. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
− Chłopaki, jak minął Sylwester? – pyta ko−

leżanka.
− Ja byłem w Himalajach – mówi pierwszy.

– Człowieku! Przygoda życia! Mróz, śnieg, wi−
cher, góry, pustka dokoła, wspinaczka z butlami tlenowymi –
nigdy tego nie zapomnę!

− Ja byłem w Afryce. Skwar, sawanna, długonogie Nubijki,
szalone tańce pod gwiazdami, wokół ogniska, w rytm tam−
tamów, a w ciemności ryczą głodne lwy…

− A ja byłem w tym samym pokoju naszego akademika co
oni, tylko że nie paliłem z nimi tego świństwa!

☺ ☺ ☺
Facet jedzie na ryby: złoty łańcuch, sygnet, zegarek

wart setki tysięcy, złota wędka, kołowrotek wysadzany
diamentami. Raptem… złowił złotą rybkę! Chce ją wrzucić
do wody, bo mała, ale rybka woła: − Rybaku! A trzy ży−
czenia?!

− No co ty?!!! Trzy?!!! Dobra, mów, się zobaczy, co mogę
dla ciebie zrobić. 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

Nowy rok rozpocznie siê dla Ciebie ca³kiem in-
teresuj¹co. Znajomoœæ z ciekaw¹ osob¹ do-
starczy Ci wielu wra¿eñ i mi³ych chwil. Samot-
nym gwiazdy wró¿¹ udane mi³osne ³owy.
W pracy zielone œwiat³o na drodze do sukcesu.
Wykorzystaj mo¿liwoœci, jakie da Ci los. Zdro-
wie i kondycja fizyczna bêd¹ w sam raz. 

�� BYK 22.04-21.05
Na brak powodzenia nie bêdziesz narzeka³,
szykuj¹ siê udane spotkania towarzyskie. Jeœli
dojdzie do zadra¿nieñ z partnerem, to tylko na
tle pieniêdzy. B¹dŸ ostro¿ny w sprawach finan-
sowych – tu niewykluczone k³opoty. Zdrowot-
nie mo¿esz siê czuæ chwilami niespokojnie –
chodŸ na spacery, wieczorami bierz aroma-
tyczne k¹piele.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Nawet, jeœli nie spotka Ciê szalone uczucie, na
pewno samotnoœæ Ci nie grozi. Mo¿liwe
podró¿e i ciekawe spotkanie biznesowe. Pla-
nety pomog¹ w sprawach finansowych i karie-
rze zawodowej, poprawi siê samopoczucie.
Najwiêcej dodatkowych zajêæ mog¹ mieæ Bli-
Ÿniaki, które s¹ zwi¹zane z reklam¹ i mediami.
Twój organizm bêdzie mia³ wiêksz¹ zdolnoœæ
samoregeneracji.   

�� RAK 22.06-22.07
W sprawach zawodowych z powodu reorgani-
zacji mo¿e byæ sporo zamieszkania. Mo¿e Ciê
czekaæ trochê spraw urzêdowych do za³atwie-
nia i nieprzewidziane wydatki. W uczuciach
niezbyt romantycznie, po prostu stwierdzisz,
¿e w tej chwili nie interesuje Ciê zawieranie
bli¿szych znajomoœci, a mi³oœæ nie jest najwa¿-
niejsza w Twoim ¿yciu. Mo¿liwe, ¿e na wiosnê
zmienisz zdanie w tym temacie. 

�� LEW 23.07-23.08
Do realizacji swoich ambitnych planów potrze-
bujesz dobrego przygotowania i ¿yczliwych
doradców. Nie zwracaj uwagi na drobne po-
tkniêcia, staraj siê byæ po prostu sob¹.
W uczuciach czas odprê¿enia – mo¿esz sobie
pozwoliæ na flirciki, które stanowi¹ dla Ciebie
powód do dumy. Swojemu partnerowi oka¿
wiêcej zrozumienia i tolerancji – obowi¹zuje
przecie¿ równouprawnienie.

�� PANNA 24.08-23.09
Przed Tob¹ pracowity czas. Nie martw siê na
zapas, z pewnoœci¹ starczy Ci si³ i energii. Mo-
¿e pojawiæ siê kilka propozycji zawodowych, nie
odrzucaj ich w obawie, ¿e sobie nie poradzisz.
Starannie przemyœl wszystkie za i przeciw.
W ¿yciu prywatnym postaraj siê o wiêcej cierpli-
woœci i taktu, a wówczas unikniesz nieporozu-
mieñ i w Twoim domu zagoœci mi³a atmosfera.

�� WAGA 24.09-23.10
Otoczy Ciê niæ sympatii. Samotne Wagi mo¿e
czekaæ gor¹cy romans, a mo¿e g³êbokie uczu-
cie? Twoje dotychczasowe problemy mog¹ zo-
staæ rozwi¹zane, mo¿e pojawiæ siê dodatkowe
Ÿród³o dochodu. Bêdzie Ci dopisywaæ zdrowie
i dobry humor. Poprawisz swoj¹ kondycjê spa-
ceruj¹c lub chodz¹c na si³owniê.

�� SKORPION 24.10-23.11
Naucz siê sztuki kompromisu i nieupierania siê
przy swoich racjach, nawet jeœli le¿¹ po Twojej
stronie. W sprawach zawodowych bêdziesz
potrzebowa³ trochê spokoju, aby przemyœleæ
pewne sprawy. Nie bój siê œmia³ych i oryginal-
nych rozwi¹zañ przy podejmowaniu nowych
projektów. W sprawach zdrowotnych uwa¿aj
na wszelkie stany zapalne i urazy kolan.

�� STRZELEC 24.11-22.12
Nowy rok rozpoczniesz od za³atwiania paru
zaleg³ych spraw. Nie spiesz siê i nie rób wszy-
stkiego naraz. Czytaj uwa¿nie wszystkie doku-
menty, które bêdziesz podpisywa³. Zdrowotnie
mo¿e byæ ró¿nie, za kierownic¹ nie przesadzaj
z brawurow¹ jazd¹, ostro¿noœci nigdy nie za
wiele. Zadbaj o swój uk³ad trawienny, zamiast
³ykaæ tabletki, zacznij przestrzegaæ lekkiej die-
ty i popracuj nad swoj¹ kondycj¹.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Najbli¿szy czas bêdzie wype³niony po brzegi
ró¿nymi zajêciami. Postaraj siê o nadrobienie
wszelkich opóŸnieñ w sprawach zawodowych.
W finansach czeka Ciê mi³a niespodzianka –
mo¿e zrobisz jakiœ dobry interes, a mo¿e coœ
Ci siê uda wygraæ? Telefon lub list z daleka
uciszy Twój smutek, bo czasami da znaæ o so-
bie nostalgia za czymœ, co wydaje siê byæ
wspania³e obecnie ni¿ wówczas. 

�� WODNIK 21.01-19.02
Wszêdzie bêdzie Ciê pe³no. Energia mo¿e Ciê
rozpieraæ. Postaraj siê zwolniæ tempo. Bêdzie
to dobry czas dla artystów lub ludzi tworz¹-
cych. Ich projekty mog¹ znaleŸæ nabywców,
a zdrowotnie powinieneœ siê wyciszyæ i nie ro-
biæ kilku rzeczy naraz. Pod koniec miesi¹ca
zadbaj o dobry nastrój, bo mo¿esz spotkaæ ko-
goœ, kto zwróci na Ciebie uwagê.

�� RYBY 20.02-20.03
Maj¹c sporo obowi¹zków, weekendy powinie-
neœ przeznaczyæ na odpoczynek. Przebywaj
w mi³ym towarzystwie, regeneruj si³y na ³onie
natury. Ktoœ szuka pretekstu, aby byæ bli¿ej
Ciebie. Jeœli do tej pory w pracy traci³eœ czas
na ja³owe spory, to pomyœl jak mo¿na go wy-
korzystaæ inaczej i o wiele przyjemniej. I nie
d¹saj siê na ludzi z byle powodu, zacznij pra-
cowaæ nad swoj¹ tolerancj¹.   Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 12 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 23/2009: „¯arty na bok”. Nagrodê ksi¹¿kow¹ wy-
losowa³a p. Bo¿ena Kozio³ z ul. Bartosika. Wa¿ne do 19.01.br.


